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Periodes van intensieve inspanning veroorzaken fysieke en psychologische 
stress op een atleet. Als deze zogenoemde interne trainingsbelasting in 
verhouding is met voldoende herstel, dan resulteert deze periode van 
intensieve training in acute vermoeidheid (AV), gekenmerkt door een 
verhoogde inspanningscapaciteit. Echter, een periode van intensieve 
training zonder voldoende herstel resulteert in minder of zelfs helemaal geen 
prestatieverbetering. Dit proces noemt men overtraining, wat resulteert in 
de mogelijke uitkomsten functionele overreaching (FOR), niet-functionele 
overreaching (NFOR) of overtrainingssyndroom (OTS). Naast een 
suboptimaal effect van training (beperkte of volledig afwezige toename van 
prestatie) wordt FOR geassocieerd met verminderde slaapkwaliteit en een 
verhoogd risico op ziekten. Bovendien resulteert een langdurige onbalans 
tussen stress en herstel in NFOR en uiteindelijk in OTS, waarvan het herstel 
maanden kan duren. Het is daarom van belang om parameters te identificeren 
die gerelateerd zijn aan een afname van prestatie na intensieve training (FOR). 
In dit proefschrift werd gefocust op enkele van de meest belovende parameters, 
namelijk hormonen, hartfrequentie, reactietijd en het monitoren van stressoren 
en symptomen van overtraining. De Tour for Life (TFL), een 8-daags niet-
competitief evenement voor amateur wielrenners en de inspiratiebron van dit 
proefschrift, werd gebruikt als een experimenteel model. Dit TFL model werd 
gebruikt om te onderzoeken of hormonen, hartfrequentie, reactietijd of het 
monitoren van stressoren en symptomen van overtraining gebruikt kunnen 
worden om onderscheidt te maken tussen acute vermoeidheid en functionele 
overreaching. De acute vermoeidheid groep (AV) werd gedefinieerd als de 
groep deelnemers zonder afname in inspanningscapaciteit en de FOR groep 
als de deelnemers met verminderde prestatie na de TFL.
In hoofdstuk 2 werd onderzocht of ACTH, cortisol, groeihormoon, prolactine, 
metanefrine en normetanefrine concentraties veranderen tijdens de TFL. De 
hypothese was dat deze hormonale concentraties zouden veranderen in de 
FOR groep maar niet, of in mindere mate, in de AV groep. Aan het begin, 
halverwege en einde van de TFL werd direct na de finish in de namiddag en 
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de daaropvolgende ochtend bloed afgenomen. Daarnaast werd op dezelfde 
tijdspunten de nachtelijke urine verzameld. Gemiddeld over alle deelnemers 
(AV + FOR groep) werd een stijging van cortisol (P<.01) en groeihormoon 
(P<.001) ten opzichte van de start van de TFL waargenomen. Daarnaast 
waren de ACTH, cortisol en prolactine concentratie in de ochtend lager, en 
de groeihormoon concentratie hoger ten opzichte van de start (alle P<.001). 
Metanefrine en normetanefrine concentraties waren onveranderd (P=.08). 
Echter, geen van de hormonale waarden aan de start, halverwege of einde 
van de TFL was verschillend tussen de AV en FOR groep (alle P>.20). De 
verandering in groeihormoon tussen de start en het einde van de TFL was 
het sterkst geassocieerd met de verandering in prestatie (namiddag: r=-.68, 
ochtend: r=-.63). Dit wijst mogelijk op een relatie tussen de energiebalans en 
de verandering in prestatie.
Omdat in de literatuur gesuggereerd is dat stimulatie testen geschikter zijn dan 
rustwaarden om hormonale veranderingen in het overtraining spectrum aan 
te tonen, werd in hoofdstuk 3 een zogenoemd Dubbel Inspanningsprotocol 
toegepast. De hypothesen waren dat (1) de FOR groep  op 1 en 5 weken 
na de TFL onveranderde rustwaarden voor ACTH, cortisol, groeihormoon 
en prolactine zouden hebben, (2) een verminderde hormonale response op 
inspanning zou hebben, met name tijdens de tweede inspanningstest op een 
dag, en (3) deze veranderingen zouden niet of in mindere mate aanwezig 
zijn in de AV groep. De deelnemers voerden 2 weken voor (pre TFL), 
1 week na (post TFL) en 5 weken na (follow-up) de TFL een maximale 
inspanningstest uit in de ochtend en de middag. Bloed werd afgenomen voor 
en na iedere inspanningstest en hierin werden ACTH, cortisol, groeihormoon 
en prolactine waarden gemeten. De rustwaarden van ACTH (P<.01) en 
groeihormoon (P<.001) waren hoger pre dan post TFL. De hormonale 
response op de ochtend inspanningstest pre TFL was groter dan post TFL voor 
ACTH (P=.02), cortisol (P<.001) en prolactine (P<.01), maar onveranderd 
voor groeihormoon (P=.12). De response op de middag inspanningstest was 
alleen voor cortisol hoger pre TFL dan post TFL (P<.001). De resultaten 
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van hoofdstuk 2 en 3 tonen duidelijk aan dat al in het vroege stadium van 
het overtraining spectrum (AV en FOR) het hormonale systeem onderdrukt 
wordt. Echter, geen van de waargenomen veranderingen was verschillend 
tussen de AV en de FOR groep. Dit suggereert dat veranderingen in het 
hormonale systeem niet de prestatiebelemmerende factor is in FOR atleten.
Hartfrequentie wordt vaak gebruikt om intensieve training voor te schrijven 
en te monitoren. Echter, het is onbekend of de verandering in hartfrequentie 
geassocieerd is met het resultaat van intensieve training, dat wil zeggen, 
met de verandering in inspanningscapaciteit. In hoofdstuk 4 hebben we 
dit onderzocht met behulp van cardiopulmonaire inspanningstesten voor 
en na de TFL. De hypothese was dat sub (maximale) hartfrequentie lager 
zou zijn na de TFL, maar dat deze verandering niet geassocieerd was met de 
verandering in prestatie. In lijn met onze hypothese werd aangetoond dat de 
hartfrequentie post TFL lager was op lage (-4.4 slagen·min-1, 95% CI [-8.7, 
-0.1]) en matige (-5.5 slagen·min-1 [-8.5, -2.4]) intensiteit, maar niet op hoge 
intensiteit. De piek hartfrequentie was 3.4 slagen·min-1 [-6.1, -0.7] lager post 
dan pre TFL. Daarentegen waren de zuurstofopname (P=.44) en ventilatoire 
drempel (P=.21) onveranderd. Mogelijk werd de lagere hartfrequentie 
gecompenseerd door een hoger slagvolume of arterioveneus zuurstof verschil, 
zoals gesuggereerd door een hogere O2pulse (0.49 ml O2·slag-1 [0.09, 
0.89]). Tot slot werden geen verschillen in hartfrequentie gevonden tussen de 
AV en FOR groep (P=.51). De resultaten van dit hoofdstuk suggereren dat 
hartfrequentie ongeschikt is om training voor te schrijven en te monitoren 
tijdens perioden van intensieve training.
In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht of reactietijd kan worden gebruikt als 
een instrument om overreaching te detecteren. In de literatuur is gesuggereerd 
dat reactietijd een praktisch toepasbaar monitoring instrument kan zijn dat 
makkelijk geïmplementeerd kan worden in de sportpraktijk. Echter, tot nu 
toe is weinig data gepubliceerd, en de gerapporteerde resultaten zijn niet 
consistent. Onze resultaten laten zien dat reactietijd aan het eind van de 
TFL 68 ms (95% CI [46, 89]) sneller was dan aan de start. De metingen in 
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het laboratorium toonden aan dat de reactietijd post TFL (41 ms, 95% CI 
[12, 71]) en tijdens de follow-up meting (55 ms, 95% CI [26, 83]) sneller 
was pre TFL. De interactie tussen tijd en groep was niet significant tijdens 
(P=.26) en na (P=.43) de TFL. Bovendien waren de correlaties tussen de 
verandering in prestatie en reactietijd niet significant (alle P>.30). Daarom 
werd geconcludeerd dat reactietijd waarschijnlijk geen bruikbaar instrument 
is om onderscheidt te maken tussen AV en FOR atleten.
In hoofdstuk 6 combineerden we Rating of Perceived Exertion (score van 
ervaren vermoeidheid), items van een gevalideerd online training monitor 
systeem, de Profile of Mood States vragenlijst (POMS), hartfrequentie in 
rust, en rectaal temperatuur om te onderzoeken welke (combinatie van) 
parameters het meest geschikt was op in vroegtijdig stadium onderscheidt 
te kunnen maken tussen AV en FOR atleten. Deze eenvoudig te meten 
stressoren en symptomen van overtraining werden gemonitord tijdens de 
TFL. De combinatie van subjectief beoordeelde vermoeidheid en gereedheid 
om te trainen, gescoord op een visuele analoge schaal (VAS), resulteerde 
in het beste onderscheidt tussen de AV en FOR groep. Met behulp van de 
combinatie van deze 2 parameters kon 78% van de deelnemers na 3 fietsdagen 
correct geclassificeerd worden als AV of FOR atleet (sensitiviteit=79%, 
specificiteit=77%).
In hoofdstuk 7 werd geconcludeerd dat we niet 1 specifieke prestatie 
belemmerende factor geïdentificeerd hebben in amateurwielrenners na een 
8-daags niet-competitief evenement. In plaats daarvan is gebleken dat het 
monitoren van de stress-herstel balans (die ten grondslag ligt aan overtraining) 
door middel van subjectief beoordeelde vermoeidheid en gereedheid om te 
trainen het meest geschikt was om onderscheidt te maken tussen AV en FOR 
atleten. Daarom worden begeleiders van atleten aangemoedigd om regelmatige 
monitoring van de stress-herstel balans te integreren in hun ondersteuning 
van hun sporters. Men wordt geadviseerd om hun methode aan te passen aan 
de situatie en de wensen van atleten en hun coaches.      
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