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SAMENVATTING  

Meten en manipuleren van lichaamstemperatuur in rust en tijdens inspanning 

Een te hoge of lage lichaamstemperatuur kan ernstige gevolgen hebben voor de 

gezondheid en het prestatievermogen. Het is dus belangrijk om lichaamstemperatuur 

makkelijk én betrouwbaar in de praktijk te kunnen meten, met name in een medische 

setting, in bepaalde arbeidsomstandigheden en in de sportwereld. Er zijn vele 

meetmethoden beschikbaar op verschillende plekken van het lichaam, maar elke 

methode kent de nodige bezwaren. Vooral het continu meten van (veranderingen in) de 

lichaamstemperatuur in het veld blijft een uitdaging. Daarom worden in de eerste sectie 

van dit proefschrift de voor- en nadelen van vier praktisch toepasbare meetmethoden 

voor de bepaling van kerntemperatuur in rust en tijdens inspanning in kaart gebracht.  

 

In Hoofdstuk 2 wordt een studie beschreven naar een nieuw ontwikkelde ‘zero heat flux 

sensor’, die aan de hand van de warmtestroom op het voorhoofd de temperatuur van de 

lichaamskern bepaalt. Deze sensor blijkt in een warme stabiele omgeving een 

betrouwbaar instrument voor het continu meten van de kerntemperatuur, ook bij snelle 

stijging en daling. Wel heeft de sensor een lange opstarttijd en zijn er verbeteringen 

nodig in het gebruiksgemak voordat de sensor breed toepasbaar is in de praktijk.  

 

In Hoofdstuk 3 wordt besproken in hoeverre infrarood warmtebeelden, die onder 

andere zijn gebruikt voor screening op koorts tijdens recente epidemieën, veranderingen 

in kerntemperatuur bij gezonde mensen weergeven. Dit bleek nauwelijks het geval en 

daarom ontraden we het gebruik van deze methode voor schatting van de 

kerntemperatuur, hoewel verificatie bij koortspatiënten zinvol zou zijn.  

 

Hoofdstuk 4 beschrijft een studie over temperatuurmeting in het oorkanaal met behulp 

van een in een oorstukje geïntegreerde sensor. Dit zou een praktische methode voor 

continue schatting van de kerntemperatuur in het veld kunnen zijn, maar de meting 

bleek gevoelig voor veranderingen in omgevingscondities en individuele verschillen. 

Daarom is deze oormeting op het moment slechts op groepsniveau bruikbaar en alleen 

in een warme en stabiele omgeving.  
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Hoofdstuk 5 bespreekt een studie naar inslikbare temperatuurpillen, die vaak worden 

gebruikt om kerntemperatuur in het veld vast te stellen. Het huidige experiment testte 

deze pillen tijdens grote temperatuursveranderingen in korte tijd. De piltemperatuur 

kwam goed overeen met de enigszins gedempt en vertraagd reagerende 

rectaaltemperatuur, maar bleek in deze situatie niet geschikt om de snel fluctuerende 

bloedtemperatuur te monitoren.  

 

Deze hoofdstukken bevestigen de stelling dat er niet één enkele kerntemperatuur 

bestaat en dat er nog geen universele meetmethode is. Kennis van de voor- en nadelen 

van sensoren en meetlocaties, erkenning van de natuurlijke thermische verschillen over 

het lichaam en bewustzijn van het doel en de omstandigheden van een meting, zou 

moeten bepalen welke methode het meest geschikt is in een bepaalde situatie. Met 

betrekking tot continue monitoring in ziekenhuizen lijkt de zero heat flux methode 

veelbelovend. Het blijkt een nauwkeurige methode met een korte responstijd en 

comfortabel voor patiënten. Voor toepassing in het veld heeft het huidige zero heat flux 

systeem echter nog veel bezwaren. De in een oorstukje geïntegreerde sensor is in dat 

opzicht praktischer, maar bleek zeer gevoelig voor veranderende omgevingscondities. 

Dientengevolge lijkt de temperatuurpil, ondanks praktische bezwaren als de innametijd 

en de kosten, momenteel nog de aangewezen keuze voor veldmetingen. 

 

De tweede sectie van dit proefschrift richt zich op warmtebelasting tijdens inspanning en 

de effecten hiervan op het prestatievermogen. Inspanning in combinatie met zware 

klimatologische omstandigheden en/of het dragen van beschermende kleding betekent 

een zware thermische en cardiovasculaire belasting voor het lichaam. Meer kennis van 

de mechanismen die ervoor zorgen dat warmtebelasting het prestatievermogen 

beïnvloedt alsmede optimale methodes om deze mechanismen te manipuleren, zou 

kunnen leiden tot een toename van prestatie, welbevinden en veiligheid tijdens 

inspanning in de warmte. Daarom zijn er drie studies uitgevoerd die de fysiologische, 

perceptuele en prestatieve effecten van precooling (lichaamskoeling voorafgaand aan de 

inspanning), wind en beschermende kleding hebben bestudeerd.  

 

Hoofdstuk 6 gaat over de tegengestelde belangen van warming-up en precooling in 

voorbereiding op een duurinspanning. Warming-up, inname van ijsslurrie en koeling van 

de schedel werden in verschillende combinaties toegepast voorafgaand aan een 15 km 
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fietstijdrit in de warmte. Het voorbereidingsprotocol dat resulteerde in de laagste 

warmte-inhoud van het lichaam en koelste gevoel bij de start van de trial (ijsslurrie + 

schedelkoeling), bleek het meest voordelig voor het vermogen aan het eind van de trial, 

hoewel eindtijden niet significant verschilden. Het precoolen van de kern met ijsslurrie 

bleek effectiever dan het precoolen van de schedel.  

 

Hoofdstuk 7 bespreekt een tweeledig experiment naar de effecten van windkoeling 

tijdens inspanning in de warmte. Wind verminderde de fysiologische warmtebelasting 

door het koelen van de huid. Dit leidde direct tot voordelige effecten op de ervaren mate 

van koelte, comfort en inspanning en resulteerde in een duidelijk snellere eindtijd. 

Wanneer echter de warmtebelasting constant gehouden werd, door tegelijk met de 

windkoeling de temperatuur en luchtvochtigheid te verhogen, leidde dit wel tot een 

koeler gevoel, maar was er geen effect meer op het thermische comfort en de prestatie.  

 

Hoofdstuk 8 beschrijft een verkennend onderzoek bij ijshockey goalies. Zij zouden 

vatbaar kunnen zijn voor warmteproblematiek vanwege het beperkte warmteverlies 

door het dragen van beschermende kleding. Tijdens een trainingssessie bleek de kern- en 

huidtemperatuur echter slechts gematigd toe te nemen. Het lichaamsgewicht was 

significant afgenomen door vochtverlies, maar dit overschreed de algemeen 

geaccepteerde limiet van 2% niet. Ook werd er geen achteruitgang in cognitief 

functioneren en/of prestatie vastgesteld. 

 

De fysiologische warmtebelasting en het gevoel van comfort zijn bepalende factoren 

voor duurprestaties in een warme omgeving. Het vooraf innemen van ijsslurrie blijkt in 

die omstandigheden dan ook minstens zo effectief als een gewone warming-up. Ook 

heeft koeling door wind tijdens een inspanning in de warmte een zeer positief effect op 

belasting, comfort en prestatie. Grenswaardes voor warmtebelasting (WBGT) houden 

hier onvoldoende rekening mee en zouden beter afgestemd moeten worden op de 

windcondities. Wind kan ook een simpel middel zijn om tijdens evenementen of 

werksituaties in een warme omgeving het welbevinden te bevorderen en 

gezondheidsrisico’s te verminderen. Ten slotte bevestigde het onderzoek bij ijshockey 

goalies dat warmtebelasting ook voorkomt tijdens inspanning in koele condities wanneer 

het warmteverlies beperkt wordt door het dragen van beschermende kleding. Extra 

koeling lijkt in dit geval echter niet noodzakelijk.  


