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SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY) 

 

Pacingstrategieën tijdens inspanning in de hitte 

 

Bij het leveren van een langdurige inspanning in de hitte zal de prestatie vaak minder goed 

zijn ten opzichte van thermoneutrale omstandigheden. Het is bekend dat bij de regulatie 

van de inspanningsintensiteit zowel verwachtingen met betrekking tot de uit te voeren 

activiteit als terugkoppeling van thermische signalen een belangrijke rol spelen. Dit uit zich 

in de selectie van een pacingstrategie aan de start van de inspanning en een aanpassing 

van deze strategie tijdens de inspanning. Het voornaamste doel van dit proefschrift was 

om te bepalen wat het belang is van verschillende thermische signalen op de selectie en 

aanpassing van de inspanningsintensiteit tijdens inspanning in de hitte. Ook wordt 

beschreven wat het effect is van interventies met betrekking tot deze thermische 

variabelen op de inspanningsintensiteit. In dit proefschrift worden alleen studies 

beschreven waarin de proefpersonen zelf in staat waren om hun inspanningsintensiteit te 

bepalen. Door bepaalde manipulaties toe te passen en te vergelijken met 

controlecondities kan het effect van de manipulaties op deze zelf-geselecteerde 

inspanningsintensiteit onderzocht worden. 

 

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift werd het effect van huidtemperatuur op de 

inspanningsintensiteit tijdens een 7.5-km fietstijdrit bepaald. Proefpersonen dienden 

hiervoor drie tijdritten van 7.5 km te fietsen in gematigde thermische omstandigheden. 

Voor de start van deze trials werden de proefpersonen wel of niet gekoeld en ontvingen 

ze tijdens de tijdrit wel of geen stralingshitte. Deze stralingshitte werd gecreëerd door een 

panel met infraroodlampen die tijdens km 1.5-6.0 op de voorzijde van de fietsers was 

gericht. Zoals verwacht werd de huidtemperatuur verlaagd door de koeling en nam deze 

toe door de stralingshitte. De koeling voorafgaand aan de tijdrit resulteerde in een lagere 

inspanningsintensiteit tijdens de tijdrit terwijl de stralingshitte tijdens het fietsen geen 

invloed had op de inspanningsintensiteit. Deze bevindingen tonen aan dat een toename in 

huidtemperatuur tijdens het fietsen geen invloed heeft op het pacingprofiel tijdens een 
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7.5 km tijdrit. Een mogelijke verklaring voor de lagere inspanningsintensiteit als gevolg van 

de koeling voorafgaand aan de tijdrit kan zijn dat de beenspieren ook gekoeld werden. 

 

In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat huidtemperatuur geen relevant signaal was voor 

aanpassen van de inspanningsintensiteit tijdens een 7.5-km fietstijdrit. Wat echter niet 

duidelijk werd in deze studie was in welke mate de duur van de manipulatie van 

huidtemperatuur een rol speelde. Daarom was het doel van hoofdstuk 3 om te 

onderzoeken wat het effect is van twee verschillende lengtes van een manipulatie van 

huidtemperatuur tijdens het fietsen op het pacingprofiel tijdens een 15-km tijdrit. In deze 

studie fietsten de proefpersonen drie 15-km tijdritten in gematigde thermische 

omstandigheden met een korte (4.5 km) of een lange (9.0 km) stralingshittebelasting. Net 

zoals in hoofdstuk 2 werd de hittebelasting gecreëerd door een panel met 

infraroodlampen op de voorzijde van de fietsers te richten. Dit gebeurde vanaf km 1.5 in 

de tijdrit. De huidtemperatuur was hoger in zowel de tijdrit met de lange als de korte 

stralingshittebelasting terwijl de rectale temperatuur niet veranderde door deze belasting. 

De gemiddelde inspanningsintensiteit was lager in de twee hittebelasting-tijdritten, maar 

het verloop van het geleverd vermogen over de duur van de tijdrit was gelijk. De conclusie 

van deze studie was dat een hogere huidtemperatuur tijdens het fietsen leidde tot een 

verminderde prestatie maar dat het pacingprofiel gelijk bleef, ongeacht de lengte van de 

hittebelasting. Als de resultaten van hoofdstuk 2 en 3 gecombineerd worden lijkt de 

conclusie gerechtvaardigd dat een manipulatie van de huidtemperatuur tijdens de 

inspanning geen invloed heeft op het pacingpatroon tijdens een relatief kortdurende 

inspanning (< 30 minuten). 

 

In tegenstelling tot de voorgaande hoofdstukken, werden in hoofdstuk 4 niet thermische 

signalen tijdens de inspanning gemanipuleerd maar juist signalen aan de start van de 

inspanning. Omdat het beste thermische voorbereidingsregime voor een inspanning in de 

hitte nog relatief onbekend is, werden in dit hoofdstuk de effecten van verschillende 

voorbereidingsprotocollen op het pacingpatroon tijdens een 15-km fietstijdrit bepaald. De 

proefpersonen fietsten vier 15-km tijdritten in 30°C en deze werden telkens voorafgegaan 

door een van de vier voorbereidingsprotocollen. Deze protocollen waren: a) 10 minuten 
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fietsen, b) 30 minuten hoofdhuidkoeling waarvan 10 minuten fietsen, c) inname van 

ijsslurrie, en d) 30 minuten hoofdhuidkoeling gecombineerd met inname van ijsslurrie. Het 

voornaamste doel van de hoofdhuidkoeling was om de huidtemperatuur van het hoofd te 

verlagen en hierdoor de thermische sensatie te verlagen. Het doel van de inname van 

ijsslurrie was om de kerntemperatuur te verlagen. De resultaten waren dat rectale 

temperatuur werd verlaagd door de inname van ijsslurrie en dat ook thermische sensatie 

lager was. Deze verlagingen leidden tot een hogere inspanningsintensiteit aan het einde 

van de tijdrit alhoewel finishtijden gelijk bleven. De conclusie van dit hoofdstuk was dat 

het voorbereidingsprotocol dat resulteerde in de laagste lichaamstemperatuur en 

thermische sensatie (hoofdhuidkoeling + inname van ijsslurrie) het voordeligst was voor 

het pacingpatroon in de laatste kilometers van de tijdrit, alhoewel de uiteindelijke 

prestatie niet beïnvloed werd. 

 

In hoofdstuk 5 werden niet fysiologische maar psychologische signalen gemanipuleerd. 

Alhoewel koeling tijdens inspanning in de hitte een positief effect lijkt te hebben op de 

prestatie is het op dit moment nog onduidelijk in welke mate dit effect toe te schrijven is 

aan daadwerkelijke fysiologische veranderingen en in welke mate aan de verwachting van 

het krijgen van koeling. Het doel van dit hoofdstuk was dan ook om te onderzoeken of 

onjuiste informatie over het krijgen van koeling tijdens een 20-km fietstijdrit in de hitte 

van invloed is op de prestatie en het pacingpatroon. De proefpersonen in deze studie 

fietsten drie 20-km tijdritten in 30°C. De eerste twee tijdritten bestonden uit het fietsen 

van de tijdrit met of zonder windkoeling tijdens kilometer 7-13. Tijdens de derde tijdrit 

werden de fietsers misleid over het krijgen van windkoeling tijdens de tijdrit: onjuist-

positief (verwachting = koeling, realiteit = geen koeling) en onjuist-negatief (verwachting = 

geen koeling, realiteit = koeling) waren de misleiding condities. De resultaten lieten zien 

dat huidtemperatuur en thermische percepties lager waren tijdens en na de windkoeling 

in de tijdrit met windkoeling. Dit resulteerde ook in een hogere inspanningsintensiteit 

tijdens de gehele tijdrit. In de onjuist-negatieve conditie, fysiologische variabelen volgden 

een patroon gelijk aan de tijdrit zonder windkoeling. Ook het pacingpatroon voorafgaand 

aan de windkoeling was gelijk aan de tijdrit zonder windkoeling, maar op het 

(onverwachtse) moment dat de windkoeling startte switchte het pacingpatroon over naar 

S   



 
Samenvatting (Dutch summary) 

220 
 

het patroon van de tijdrit met windkoeling. Na de windkoeling werden er geen verschillen 

meer gevonden in het pacingpatroon tussen de condities. In de onjuist-positief conditie 

werden er geen verschillen gevonden in het pacingpatroon ondanks hogere 

huidtemperaturen en thermische perceptie. De conclusie van dit hoofdstuk was dat een 

misleiding over het al dan niet krijgen van koeling het pacingpatroon tijdens een tijdrit in 

de hitte kan veranderen. Dit resultaat laat zien dat verwachtingen over de thermische 

belasting tijdens een inspanning van belang zijn voor het selecteren en aanpassen van een 

pacingstrategie. 

 

Hoofdstuk 6 richtte zich op het effect van de vochtbalans aan de start op de prestatie en 

het pacingpatroon tijdens een 40-km fietstijdrit in de hitte. De afzonderlijke effecten van 

zowel hitte als hypohydratie op de inspanningsintensiteit tijdens inspanning zijn al vaker 

onderzocht maar het gecombineerde effect is nog relatief onbekend. Het doel van dit 

hoofdstuk was dan ook om dit gecombineerde effect op de prestatie en het pacingpatroon 

in kaart te brengen. De proefpersonen fietsten vier 40-km tijdritten in 25°C of 35°C, terwijl 

ze niet uitgedroogd waren (euhydratie) of uitgedroogd waren (hypohydratie). Tijdens al 

deze tijdritten was er een luchtstroom over de fietsers die gelijk was aan de windsnelheid 

tijdens fietsen buiten. De uitdroging werd gecreëerd door 50 minuten te fietsen in een 

warme en vochtige omgeving voor de start van de tijdrit en bedroeg 1.2% van het initiële 

lichaamsgewicht. Tijd tot voltooiing van de tijdritten in 35°C was langer dan in 25°C en een 

statistische trend werd gevonden voor een negatief effect van hypohydratie op de 

finishtijd. Er werd geen interactie-effect gevonden tussen hittebelasting en hydratiestatus 

op de finishtijd. De gemiddelde lichaamstemperatuur, huidtemperatuur, thermische 

percepties en RPE waren hoger in de warme tijdritten, terwijl dorstsensatie groter was in 

de hypohydratie tijdritten. Afgaande op deze resultaten kan geconcludeerd worden dat 

het negatieve effect van hypohydratie op de pacingpatroon en prestatie van een 40-km 

fietstijdrit gelijk is in gematigde en warme omstandigheden. Het lijkt waarschijnlijk dat de 

hoge luchtstroom over het lichaam van de fietsers ervoor gezorgd heeft dat de 

hypohydratie geen limiterende factor werd tijdens het fietsen.  
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Het doel van hoofdstuk 7 was om te onderzoeken of drinken op basis van de dorstsensatie 

tijdens fietsen de mogelijke negatieve effecten van hypohydratie aan de start van een 40-

km fietstijdrit kan tegengaan. De data die in dit hoofdstuk gebruikt is was onderdeel van 

de dataset die ook gebruikt is in hoofdstuk 6, alhoewel niet alle data uit hoofdstuk 6 

gebruikt is in hoofdstuk 7 en vice versa. De proefpersonen fietsten één 40-km tijdrit in de 

hitte terwijl ze niet uitgedroogd (euhydratie) waren aan de start en twee 40-km tijdritten 

terwijl ze wel uitgedroogd waren aan de start (hypohydratie). Tijdens één hypohydratie-

trial was het de fietsers niet toegestaan om te drinken tijdens het fietsen, terwijl ze tijdens 

de andere trial zoveel mochten drinken als ze wilden. Al de tijdritten vonden plaats in 

35°C. De fietsers waren 1.2% van hun lichaamsgewicht uitgedroogd aan de start van de 

hypohydratie trials, terwijl hun lichaamsgewicht onveranderd was aan de start van de 

euhydratie tijdrit. Tijdens de tijdrit was het verlies aan lichaamsgewicht een stuk minder 

als de fietsers mochten zoveel drinken als ze wilden. De resultaten lieten zien dat zowel 

het verschil in vochtbalans aan de start als het drinken tijdens de tijdrit geen invloed 

hadden op het pacingpatroon en de uiteindelijke prestatie van de 40-km tijdrit. Hetzelfde 

geldt voor alle fysiologische variabelen. Omdat starten met een enigszins negatieve 

vochtbalans geen negatief effect had op de tijdritprestatie, kon logischerwijs niet bepaald 

worden of drinken tijdens de tijdrit dit negatieve effect kon tegengaan. 

 

In hoofdstuk 8 bestond de onderzoekspopulatie niet uit sporters maar uit 

brandweermannen. De voornaamste reden hiervoor is dat brandweermannen vaak 

worden blootgesteld aan flinke hittebelasting terwijl hun prestatie optimaal moet blijven. 

Het kan zelfs zijn dat hun eigen leven en het leven van burgers afhangt van een optimale 

prestatie. Brandweermannen voeren vaak taken uit in de kazerne waardoor hun 

lichaamstemperatuur kan toenemen, zoals sporten of trainingsoefeningen. Deze 

verhoogde lichaamstemperatuur kan gezien worden als pre-warming als vlak hierna een 

uitruk plaatsvindt. De prestatie tijdens zo’n uitruk kan dan ook negatief beïnvloed worden 

door deze activiteiten. Het doel van deze studie was om te onderzoeken wat het effect is 

van pre-warming op de snelheid en de kwaliteit van de prestatie tijdens een gesimuleerde 

brandweeroefening. Twaalf brandweermannen voerden twee simulaties uit. Voor de start 

van de gesimuleerde brandweeroefening werden ze verwarmd door een actieve warm-up 
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(20 minuten fietsen) of bleven ze thermoneutraal door rustig te zitten in een ruimte op 

kamertemperatuur. Vergeleken met de thermoneutrale voorbereiding, waren gastro-

intestinale temperatuur, huidtemperatuur en hartslagfrequentie hoger in de pre-warming 

conditie. Bovendien waren tijdens de gesimuleerde brandweeroefening de RPE en 

thermische percepties hoger. Alhoewel geen verschil in finishtijd werd gevonden, werd 

het laatste onderdeel van de oefening minder snel uitgevoerd. Bovendien beoordeelden 

de brandweermannen hun kwaliteit van uitvoering van de gesimuleerd oefening als zijnde 

minder na de pre-warming. De conclusie van deze studie was dat pre-warming de snelheid 

aan het einde van een gesimuleerde brandweeroefening en ook de zelf-gerapporteerde 

kwaliteit van de prestatie vermindert. Dit laat zien dat het voor brandweermannen 

belangrijk is om de activiteiten in een kazerne zorgvuldig te plannen omdat de hogere 

lichaamstemperatuur die samenhangt met deze activiteiten de opvolgende prestatie 

negatief kan beïnvloeden.  

 

Samenvattend kan gesteld worden dat verscheidene thermische (psycho)fysiologische 

signalen relevant zijn voor de selectie en aanpassing van een pacingstrategie tijdens een 

inspanning in de hitte. Dit geldt zowel voor signalen aan de start als voor signalen tijdens 

de inspanning. Het blijkt dat de initiële huidtemperatuur en verwachtingen over de 

thermische belasting tijdens de inspanning van belang zijn voor het selecteren van de 

inspanningsintensiteit aan de start. De totale warmte-inhoud van het lichaam, de 

kerntemperatuur en thermische percepties lijken vooral een effect te hebben op 

aanpassingen van de intensiteit tijdens de inspanning. De precieze invloed van deze 

signalen op de geselecteerde inspanningsintensiteit is afhankelijk  van omgevingsfactoren 

(zoals temperatuur en luchtvochtigheid) en de lengte van de inspanning. 

 

  


