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ABSTRACT 

Doel: het bepalen van het effect van actief herstel (AH), passieve rust (PR) en 
onderdompeling in koud water (KWO) na 90 minuten intensief fietsen op een volgende 12 
minuten tijdrit (TR2) en de toegepaste verdeling van het vermogen (pacing strategie) in de 
tweede tijdrit (TR2). Methode: negen mannelijke getrainde proefpersonen voerden eerst een 
maximale fietsproef en een familiarisatieproef uit. Nadien werden 3 experimentele proeven 
uitgevoerd in een klimaatkamer van 30°C. Elke proef bestond uit twee inspanningen, 
gescheiden door 1 uur herstel en rust. De eerste inspanning was een 60 minuten rit met een 
constante belasting van 55% van het maximale vermogen (power output) (Wmax), gevolgd 
door een 30 minuten tijdrit (TR1). De tweede bestond uit een 12 minuten gesimuleerde tijdrit 
(TR2). Na de eerste tijdrit werd AH, PR of KWO toegepast voor 15 minuten. Daarna rustten 
de proefpersonen 45 minuten, vooraleer de tweede tijdrit uit te voeren.  
Resultaten: er werd geen significant verschil gevonden in prestatie van de tweede tijdrit na 
het toepassen van de verschillende herstelmethoden, maar een statistische test onthulde 
verschillende pacing strategieën gedurende de tweede tijdrit. KWO resulteerde in een gelijke 
verdeling van het vermogen, terwijl AH en PR resulteerden in een geleidelijke daling van 
het vermogen na het begin van de tweede tijdrit. Na KWO voltooiden de proefpersonen de 
tweede tijdrit 4.2% en 4.7% sneller vergeleken met PR en AH respectievelijk. Tijdens de 
herstelperiode toonden AH en KWO een trend naar een snellere bloedlactaatverwijdering, 
maar tijdens de tweede tijdrit werd er enkel na KWO significant hoger 
bloedlactaatconcentratie gevonden in vergelijking met PR.  
Conclusie: de pacing strategie of de verdeling van het vermogen tijdens een opeenvolgende 
12 minuten tijdrit verschilt tussen de herstelmethoden. Koud water onderdompeling liet de 
proefpersonen toe om een hoger vermogen aan te houden tijdens TR2, terwijl het vermogen 
van AH en PR resulteerden in een geleidelijke daling. Het verschil in de pacing strategie is 
waarschijnlijk te wijten aan het verschil in ‘thermische belasting’ van het lichaam.  
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INLEIDING 

Het herstellen van een inspanning is een 

integraal onderdeel van een gestructureerd 

trainingsplan dat gericht is op het bereiken van de 

maximale fysiologische aanpassing van de wielrenner. 

Elk onevenwicht tussen training en herstel kan de 

wedstrijdplanning van het seizoen verstoren. De 

wielerkalender bestaat meestal uit wedstrijden van 1-2 

dagen, 1 week en grote Tour-wedstrijden. Van tijd tot 

tijd plannen tourorganisatoren 2 ritten per dag, bijv. de 

driedaagse Ronde van ‘De Panne-Koksijde’ (België), 

waarbij de eerste en de tweede rit bestaat uit een lange 

uithoudingswedstrijd van meer dan 100 km en een 

individuele tijdrit (TR) van 10-15 km (12-18 min) 

aaneengeschakeld door een korte rustperiode van 2-4 

uur. In het baanwielrennen voeren wielrenners tijdens 

de zogenaamde omnium zes verschillende disciplines 

uit op twee opeenvolgende dagen. Naast de genetische 

aanleg en de training/competitie-status is een snel 

herstel uiterst belangrijk om optimaal te presteren 

tijdens een volgende rit.  

Tijdritten kunnen onderverdeeld worden in 

individuele- en ploegtijdritten. Een gesimuleerde tijdrit 

in het laboratorium heeft reeds aangetoond te 

resulteren in een valide en reproduceerbare prestatie-

evaluatie (1) in vergelijking met tijdritten tot uitputting 

die weinig relevantie hebben tot de actuele kenmerken 

van het wielrennen (1, 2). Naast de tijd die nodig is om 

de tijdrit de voltooien, is het interessant om de pacing 

strategie of de verdeling van het vermogen gedurende 

een tijdrit te onderzoeken, daar de toegepaste pacing 

strategie een significante invloed heeft op de prestatie. 

In het algemeen is bekend dat inspanningen van korte 

duur (<30 s) gekarakteriseerd worden door een ‘all-out’ 

sprintstrategie, terwijl tijdens inspanningen van 

middellange afstand (>30 s – 4 min) atleten de neiging 

hebben om de piekintensiteit te bereiken en vervolgens 

progressief te vertragen, en voor inspanningen van 

meer dan 4 minuten verschillen de pacing profielen (4). 

Langere inspanningen worden gekenmerkt door een U-

vorm, gekenmerkt door een snelle start, een trager 

middenstuk en een eindsprint. De ‘pace’ wordt in de 

eerste plaats geregeld in de hersenen om vermoeidheid 

te weerstaan (4). Omgevingsomstandigheden (warmte, 

koude, hoogte), tegenstanders, ervaring, feedback, 

hydratatie en beschikbaarheid van energie hebben 

aangetoond de pacing strategie te beïnvloeden (4, 5, 6, 

7, 8). Inspanning in de warmte is een enorme uitdaging 

en de literatuur over pacing strategie in warme 

omgevingen is eerder schaars.  

Atleten nemen het vaak tegen mekaar op in 

warme omgevingen en het is algemeen aanvaard dat de 

prestatie in de warmte daalt als gevolg van een 

verhoogde cardiovasculaire en thermoregulatorische 

belasting, alsook een verminderde motivatie (9, 10, 11). 

Na een inspanning voeren atleten een ‘cooling down’ 

uit door middel van actief herstel (AH; sporten aan lage 

tot matige intensiteit). AH verhoogt de bloedstroom, 

wat zorgt voor een snellere verwijdering van 

afvalstoffen in het bloed (12). Niettemin kan AH na een 

langdurige uithoudingsinspanning in de warmte de 

cardiovasculaire en thermoregulatorische druk 

aanhouden (13). Een mogelijke oplossing om de 

warmtebelasting te verminderen, is het afkoelen van de 

atleet. Koeling van het volledige lichaam is effectief om 

de kerntemperatuur snel te verlagen (14, 15). 

Aangezien de mate van warmteverlies aan water 2 tot 4 

keer groter wordt geschat dan aan lucht bij dezelfde 

temperatuur (16), en water toegepast kan worden over 

een groot oppervlak, is koud water onderdompeling 
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(KWO) een effectieve methode om snel 

lichaamswarmte te onttrekken. Één van definities 

beschrijft KWO als het koelen van het menselijk 

lichaam in een watertemperatuur ingesteld op ≤ 15°C 

(17), op basis van de temperatuur waarbij koudepijn 

begint (18). Dit leidt tot een aantal fysiologische en 

biochemische reacties, zoals vasoconstrictie, stimulatie 

van veneuze terugkeer, verwijdering van metabolieten 

na de inspanning, en vermindering van zwelling en 

spierpijn (17, 19, 20). De laatste jaren is de toepassing 

van deze herstelmethode sterk gegroeid in de 

sportwereld (21).  

Het prestatieverbeterend effect van het koelen 

van de atleet voor een uithoudingsinspanning (‘pre-

cooling’) is reeds vastgesteld. ‘Pre-cooling’ beïnvloedt 

het cardiovasculaire systeem, het metabolisme, het 

centraal en perifeer zenuwstelsel op een positieve 

manier, het verbetert de prestatie door het verlagen van 

de warmtebelasting, het vertraagt het begin van het 

zweten en warmte-geïnduceerde uitputting, en het 

verbetert de pacing tijdens de inspanning (22). Koelen 

na de inspanning of tussen 2 inspanningen daarentegen 

is veel minder bestudeerd. Vaile et al (23) onderzochten 

KWO tussen herhaalde inspanningsproeven en vonden 

een behoud van prestatie na KWO in vergelijking tot 

AH. Helaas werd in deze studie AH gebruikt als 

controle-interventie, terwijl passieve rust niet werd 

opgenomen.  

Tot op heden is er geen informatie beschikbaar 

met betrekking tot de effecten van verschillende 

herstelmethoden op de pacing strategie tijdens een 

volgende inspanningsproef op dezelfde dag. Daarom 

was het doel van deze studie het effect te bepalen van 

drie verschillende herstelmethoden (AH, PR en KWO) 

na een 90 minuten durende intensieve fietsrit op een 

daaropvolgende korte tijdrit. Mogelijke verschillen in 

pacing strategie na de verschillende herstelmethoden 

zijn bepaald. Op basis van de beschikbare literatuur is 

de hypothese dat KWO resulteert in een betere 

prestatietijd en een beter behoud van de pacing 

strategie gedurende de 12 minuten tijdrit in 

vergelijking met AH en PR. 

 

 

 

METHODE 

Proefpersonen 

Negen mannelijke getrainde proefpersonen 

(leeftijd: 22 ± 3 jaar; gewicht: 72.6 ± 5.2 kg; lengte: 1.84 

± 0.05 m; relatieve VO2max: 62.1 ± 5.3 ml.min-1.kg-1; 

absolute VO2max: 4.48 ± 0.65 l/min; absoluut 

piekvermogen (Wmax) 332 ± 37 W; relatieve Wmax: 4.58 

± 0.43 W/kg) namen vrijwillig deel aan deze studie. De 

proefpersonen ondergingen een medische screening en 

werden op de hoogte gebracht van de risico’s en de 

ongemakken in verband met de proeven. Het was voor 

de proefpersonen niet toegestaan om een zware 

training/competitie uit te voeren, stimulerende 

medicatie te nemen of alcohol of cafeïne te drinken 24 

uur voor de proeven. De proefpersonen waren niet 

gewend om in een warme omgeving te sporten  

Experimentele opzet 

 De proefpersonen voerden een maximale 

fietstest uit in een thermoneutrale omgeving om de 

Wmax te bepalen, en 55%, 75% en 85% van de Wmax te 

berekenen , alsook de beoogde hoeveelheid arbeid voor 

de tweede tijdrit (TR2) (hierna meer informatie omtrent 

deze parameters). Het absolute piekvermogen was 

gedefinieerd als het hoogste vermogen dat bereikt kon 

worden tijdens de maximale test, en werd bepaald door 

volgende formule: Wmax = Wout + (t/180) x 40 [Wout: 

werkbelasting van het laatst voltooide stadium; t: tijd 

(seconden) in het laatste stadium]. De initiële 

werkbelasting tijdens de maximale test werd ingesteld 

op 80W en het vermogen werd elke 3 minuten 

verhoogd met 40W tot vrijwillige uitputting (24, 25). 

Het experiment bestond uit 4 proeven (1 familiarisatie 

proef en 3 experimentele proeven). De proefpersonen 

legden de familiarisatie en experimentele proeven af op 

dezelfde electromagnetisch geremde fietsergometer 

(Lode, Excalibur, Groningen, Nederland) met steeds 

dezelfde fietsinstellingen en in dezelfde 

omgevingsomstandigheden (temperatuur 30°C, 50% 

relatieve vochtigheid). Elk labobezoek werd gescheiden 

door één week en gestart op hetzelfde tijdstip.  

 Elke experimentele proef duurde 3 uur en 

bestond uit twee fietsinspanningen, gescheiden door 1 

uur. De eerste inspanning omvatte een 1 uur durende 

constante belastingsproef aan 55% Wmax gevolgd door 

een 30 minuten gesimuleerde tijdrit (TR1). De 

proefpersonen moesten een bepaalde hoeveelheid 
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arbeid zo snel mogelijk afwerken en TR1 startte aan 

75% Wmax. De proefpersonen mochten ten allen tijde de 

weerstand van de fietsergometer aanpassen. Dit 

betekent dat als de weerstand werd verlaagd, de duur 

van TR1 toenam. De proefpersonen werden 

aangemoedigd om de TR1 zo snel mogelijk af te leggen. 

Er werd geen informatie gegeven met betrekking tot de 

tijd, de weerstand, de hartfrequentie (HF) en de 

trapfrequentie gedurende de ganse TR1. Na het 

beëindigen van TR1 werd er één van de drie 

herstelmethodes toegepast gedurende 15 minuten. De 

herstelmethodes werden gerandomiseerd uitgevoerd in 

de klimaatkamer (30°C). Tijdens PR zaten de 

proefpersonen op een comfortabele stoel en gedurende 

KWO werden de proefpersonen ondergedompeld in 

een zittende positie tot op borstbeenniveau in een 

opblaasbaar bad (iCool Sport, Australië) en de 

watertemperatuur werd ingesteld op 15°C. Actief 

herstel bestond uit fietsen aan een constante belasting 

van 80W. Na de herstelinterventie moesten de 

proefpersonen 45 minuten neerliggen en rusten in de 

klimaatkamer. De tweede inspanningsproef (TR2) 

bestond uit een 12 minuten gesimuleerde tijdrit aan 

85% van de Wmax. Hickey et al (26) onderzochten de 

reproduceerbaarheid van de 12 minuten tijdrit en 

vonden een zeer lage variatiecoëfficiënt (CV = ± 0.95%). 

De proefpersonen moesten opnieuw een bepaalde 

hoeveelheid arbeid zo snel mogelijk verrichten 

gedurende TR2 en het vermogen op elk moment 

aanpassen. Tijdens het protocol hadden de 

proefpersonen ad libitum toegang tot water.  

Parameters 

 Een belangrijke parameter was de prestatie 

tijdens de tweede tijdrit (uitgedrukt in tijd, vermogen 

en pacing). Het vermogen werd continu gemeten 

tijdens de experimenten. Op regelmatige tijdstippen 

werd de bloedlactaat concentratie, hartfrequentie, RPE 

(vermoeidheidsschaal), thermaal comfort, kern- en 

huidtemperatuur ter hoogte van de rechtse quadriceps, 

kuiten, triceps en pectoralis gemeten. De 

bloedlactaatconcentratie werd genomen met een oorlel 

capillairmonster en geanalyseerd door een Biosen 5030 

(EKF, Magdeburg, Duitsland). Een Geonaute 

harstslagmonitor werd gebruikt voor de bepaling van 

de hartfrequentie. De proefpersonen gaven aan hoe 

vermoeid ze waren op een schaal van 6 (geen 

vermoeidheid) tot 20 (maximale vermoeidheid) (27). 

Voor hun thermaal comfort gaven ze een score op een 

21-puntenschaal, waarbij +10 = zeer, zeer warm, 0 = 

neutraal en -10 = zeer, zeer koud (28). De rectale 

temperatuur werd gemeten met een rectale 

thermometer (Gram Corporation LT-8A, Saitama, 

Japan). Huidtemperaturen tenslotte, werden gemeten 

door oppervlaktesensoren (Gram Corporation LT-8A, 

Saitama, Japan) geplaatst op het midden van de rechtse 

quadriceps, kuiten, triceps en pectoralis (29). 

Gedurende de proef aan de constante belasting (voor 

TR1) en de rustperiode werden HF, 

bloedlactaatconcentratie, RPE, thermaal comfort, kern- 

en huidtemperaturen elke 10 minuten geregistreerd. 

Tijdens TR1 en de herstelperiode werden dezelfde 

parameters elke 5 minuten, en gedurende TR2 elke 3 

minuten gemeten.  

 

RESULTATEN 

De primaire uitkomstmaat van dit onderzoek is 

tweeledig. Ten eerste werden er geen significante 

tijdsverschillen gevonden tussen TR1 en TR2. Ten 

tweede onthulde een one sample t-test een andere 

pacing strategie gedurende TR2 na de drie 

verschillende herstelmethodes.  

Koud water onderdompeling vertoonde een 

gelijkmatige pacing strategie, terwijl AH en PR 

significant lagere vermogens vertoonden in het 

middelste gedeelte van de inspanning vergeleken met 

de startweerstand (Figuur 1). Na AH verlaagden de 

proefpersonen significant het vermogen in de 

segmenten 40-45%, 45-50%, 50-55%, 55-75%, 75-80%, 80-

85%, 85-90% en 90-95% van TR2. PR vertoonde een 

significant lager vermogen in de segmenten 45-50%, 50-

65% en 65-70% van TR2. Tabel 1 geeft de algemene 

prestatietijden en gemiddelde vermogens weer 

gedurende TR1 en TR2. De proefpersonen namen een 

andere pacing strategie aan na KWO, wat bijgevolg 

leidt tot een 4.2% (30 s tegen PR) en 4.7% (33 s tegen 

AH) snellere eindtijd. Als de TR2-prestatie vergeleken 

wordt met een TR2-prestatie zonder het vooraf 

bepaalde vermogen te veranderen, resulteert dit in een 

daling bij AR, PR en KWO van 10.6 ± 8.7% (0 – 27.5%), 

10.2 ± 10.4% (-2.0 – 28.3%) en 5.9 ± 5.9% (0 - 17.9%) 

respectievelijk. 
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Figuur 1 – Het gemiddelde fietsvermogen (in W) tijdens TR1 en TR2-

prestaties (AH: actief herstel, KWO: koud water onderdompeling, PR: 

passieve rust, *,♯: significant verschil tussen de 5 procentsegmenten 

en de startweerstand van AH- en PR-groep respectievelijk).  

Tabel 1 geeft de prestatietijden (in s) weer en het gemiddelde 

fietsvermogen (in W) tijdens TR1 en TR2 (Gemiddelde ± SD). 

 PR AR KWO 

TR1 prestatie (s) 2031 ± 277 2065 ± 184 2033 ± 201 

TR2 prestatie (s) 791 ± 76 794 ± 62 761 ± 42 

Vermogen TR1 (W) 223 ± 32 218 ± 26 222 ± 30 

Vermogen TR2 (W) 259 ± 39 256 ± 33 269 ± 37 

 

Tijdens AH is er een significante stijging van de 

HF in vergelijking met KWO en PR op 5, 10 en 15 

minuten tijdens herstel. Gedurende KWO was er een 

trend naar een lagere HF in vergelijking met AH en PR, 

maar er is slechts één significant verschil waargenomen 

met PR op 10 minuten. Het lijkt erop dat de HF snel 

daalt na AH, hoewel er nog steeds een significant 

verschil was tussen AH en KWO op de 10de minuut van 

de rustperiode. Bovendien is er een significant hogere 

HF na PR waargenomen in vergelijking met KWO op 

de 20ste minuut van de rustperiode. De KWO-groep 

hield een lagere HF aan op de start van TR2 vergeleken 

met AH en PR, en op de 3de minuut van TR2 vergeleken 

met AH (Figuur 2). 

 
Figuur 2 – Het effect van de drie herstelinterventies op de 

hartfrequentie tijdens herstel, de rustperiode en TR2 (♯: significant 

verschil tussen AH en KWO, *1 significangt verschil tussen AH en PR, 

*2: significant verschil tussen PR en KWO, Rec: herstel, R: rust).  

 

Actief herstel, KWO en PR resulteerden niet in 

significante verschillen voor de 

bloedlactaatconcentratie, maar het is opmerkelijk dat 

KWO en AH neigden naar versnelde verwijdering van 

de bloedlactaatconcentratie. Na 5 minuten KWO en AH 

daalde de bloedlactaatconcentratie met 20% en 16% 

respectievelijk in vergelijking met 6% tijdens PR. Post 

hoc testen onthulden slechts één significant verschil 

gedurende TR2 op de 6de minuut tussen KWO en PR 

(Figuur 3). 

 

 
Figuur 3 – De bloedlactaatconcentratie voor de drie 

herstelinterventies op het einde van TR1, tijdens herstel, rust en TR2 

(*: significant verschil tussen KWO en PR, Rec: herstel, R: rust).  

 

De warmtebelasting verminderde significant 

gedurende KWO in vergelijking met AH en PR. Er 

werden geen significante verschillen gevonden 

betreffende de vochtinname, maar het totale verlies aan 

lichaamsmassa gedurende het gehele protocol, 

gecorrigeerd voor de vochtinname, was significant 

lager in de KWO-groep vergeleken met AH en PR. De 

waarden van vermoeidheid, gemeten met de 

Borgschaal, waren vergelijkbaar voor de drie 

herstelmethodes. De kerntemperatuur daalde 

gedurende 15 minuten van PR, AH en KWO met 0.52 ± 

0.35 ° C (~ 0.03°C/min), 0.45 ± 0.28 ° C (0.03°C/min) en 

1.51 ± 0.57°C (0.1°C/min) respectievelijk. Passieve rust, 

AH, en KWO resulteerden in een totale daling in 

kerntemperatuur van 2.03 ± 0.34°C, 1.93 ± 0,43°C en 

2.48 ± 0.58°C aan het begin van TR2. Koud water 

onderdompeling verlaagde de kerntemperatuur 

significant op alle tijdstippen vergeleken met AH en 

PR, behalve op het einde van TR2 werden er geen 

significante verschillen waargenomen ten opzichte van 

PR (Figuur 4). 

 
Figuur 4 toont de kerntemperatuur voor de drie herstelinterventies op 

het einde van TR1, tijdens herstel, rust en TR2 (*: significant verschil 

tussen KWO en PR, en KWO en AH, ♯: significant verschil tussen 

KWO en AH, Rec: herstel, R: rust).  
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 De temperaturen van de triceps, kuiten en 

quadriceps namen significant af na koud water 

onderdompeling met 15.66 ± 1.52°C, 15.55 ± 1.11°C en 

12.99 ± 1.05°C respectievelijk. Gedurende TR2 bleven 

de temperaturen van de triceps en quadriceps 

significant lager voor de KWO-groep in vergelijking 

met AH en PR, behalve voor de quadriceps op het 

einde van TR2. De kuittemperatuur toont één 

significant verschil met KWO en PR op de 3de minuut 

van TR2. Op alle tijdstippen werd er een significant 

lagere temperatuur van de pectoralis waargenomen 

tijdens en na KWO in vergelijking met AH, behalve op 

5 minuten van herstel en bij het begin van TR2. 

 

DISCUSSIE 

Deze studie had als doel om het effect van 

KWO, AH en PR te onderzoeken na een intensieve 

duurtraining op fysiologische parameters en de 

prestatie van TR2. De TR werd gebruikt als tweede 

fietsproef, omdat een prestatieverschil kan vertaald 

worden naar het veld (30). Het gebruik van een kortere 

tweede aerobe inspanningstaak bood de mogelijkheid 

om de invloed van verschillende herstelmethoden op 

de fietsprestatie in de warmte te bestuderen zonder de 

bijhorende storende factoren, zoals dehydratatie en 

glycogeenuitputting (31). De belangrijkste bevinding 

van deze studie is dat er geen significante TR2-

prestaties werden waargenomen tussen de 

herstelmethodes, maar er blijkt een veranderde pacing 

strategie te zijn. KWO resulteerde in een gelijke 

verdeling van het vermogen tijdens TR2, terwijl na AH 

en PR de proefpersonen het vermogen progressief 

verminderden. Bovendien had de pacing strategie een 

significante impact op de fietsprestatie en dit 

resulteerde in meer dan 30 seconden of 4% snellere 

eindtijden na KWO in vergelijking met AH en PR. 

Gelijkaardige bevindingen zijn aangetoond in het 

onderzoek van Vaile et al (23, 32), die een 

prestatieverhogend effect vonden van KWO op een 

volgende 30-35 minuten fietsprestatie. Het volgend 

voorbeeld schetst de belangrijkheid van de kleinste 

verandering in een TR-prestatie tijdens competitie. In 

de driedaagse Ronde van de ‘De Panne-Koksijde’ 

(België) van 2007 was een prestatieverschil van 30 

seconden tijdens de 11 km-lange TR het verschil tussen 

de 1ste en de 11de plaats in de ranking van de TR.  

 

Met een vergelijkbaar experiment toonden 

Yeargin et al (33) aan dat 12 minuten KWO 

(watertemperatuur: 14°C) na de inspanning significant 

de kerntemperatuur met 0.5°C deed dalen en een 

volgende 2-mijl loopprestatie in de warmte significant 

verbeterde in vergelijking met de controlegroep. Peiffer 

et al (34, 35) toonden aan dat KWO na de inspanning de 

tweede fietsproef in de warmte verbeterde. In 

vergelijking tot deze studie moesten de proefpersonen 

in het experiment van Peiffer et al (34, 35) de tweede 

fietsproef afleggen onmiddellijk na de KWO. Echter de 

inclusie van de rustperiode tussen de fietsprestaties 

maakt het mogelijk om de experimentele resultaten 

beter te vertalen naar reële competitie-omstandigheden. 

Toch zou het interessant zijn om de rustperiode nog 

verder uit te breiden om het verschil in 

kerntemperatuur tussen de herstelmethodes te 

elimineren. 

 

De prestatieverbeterende effecten van KWO op 

de TR2-prestatie kunnen verklaard worden door de 

koeling en de hydrostatische druk van het water. 

Aangezien de hydrostatische druk in een zittende 

positie aanzienlijk lager zal zijn in vergelijking met een 

staande positie (20), mag het totale effect van de 

hydrostatische druk niet overschat worden. De 

watertemperatuur beïnvloedt rechtstreeks de warmte-

opslagcapaciteit van het lichaam van de atleet, wat er 

voor zorgt dat de atleet meer warmte kan opnemen 

tijdens de inspanning (36). Deze vermindering in 

warmtebelasting van de atleet kan een invloed hebben 

op de verminderde rekrutering van motorische 

eenheden, wat de aanhoudende hogere vermogens 

tijdens TR2 verklaart (37). Een onderwerp voor verder 

onderzoek zou kunnen zijn dat het effect van de 

verschillende herstelinterventies op de 

warmtebelasting vergelijkbaar is in warmte 

geacclimatiseerde atleten. Nielsen et al (38) toonden al 

aan dat warmte-adaptatie reeds zorgt voor een daling 

van de lichaamstemperatuur voor de inspanning en 

bijgevolg induceert het een andere respons van de 

herstelinterventies op de warmtebelasting. De KWO-

interventie resulteerde ook in een verminderde HF 

tijdens de 12 minuten tijdrit, waarschijnlijk veroorzaakt 

door een verminderde competitie tussen de huid- en 

spierdoorbloeding, waardoor er een verhoogde 

veneuze terugkeer en een verhoogd hartminuutvolume 

mogelijk is (36).  
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De hydrostatische druk tijdens KWO, hoewel deze 

beperkt is, en het pompeffect van de actieve spieren 

tijdens AH dragen bij aan verhoogde verwijdering van 

metabolische bijproducten (39). Hoewel er in deze 

studie geen significante verschillen zijn waargenomen 

is er een trend naar lagere bloedlactaatconcentraties 

tijdens de twee herstelinterventies duidelijk in 

vergelijking met PR. De hogere 

bloedlactaatconcentraties tijdens TR2 na KWO kunnen 

verklaard worden door de hogere 

inspanningsintensiteit en de perifere vasoconstrictie 

wat resulteert in een verlaagde perifere doorbloeding 

die op zijn beurt de verwijdering van metabolische 

bijproducten vermindert.  

 

Ondanks de prestatieverbeterende effecten van 

koeling op een volgende duurprestatie (23, 32, 42-43), 

beschreef geen enkele studie de pacing strategie 

gedurende de tijdrit om aan te wijzen hoe de 

herstelmethode de tijdritprestatie beïnvloedt. De 

effecten van ‘pre-cooling’ op de pacing strategie tijdens 

de duurprestatie zijn onderzocht door Duffield et al 

(22), Byrne et al (44), Kay et al (15). De auteurs hebben 

zich gericht op het gemiddelde vermogen (22, 44) en de 

afstand die werd gefietst (15) gedurende de ganse 

tijdrit en vonden een verbeterde of niet-beïnvloede 

pacing strategie tijdens een 30 of 40 minuten constante 

duur tijdrit. Om de effecten van de herstelinterventies 

op de pacing strategieën te onderzoeken tijdens de 

TR2-prestatie werd een hoge startintensiteit (85% van 

Wmax) opgelegd. Inspanningstaken langer dan 4 

minuten zijn gekenmerkt door een start met een relatief 

hoog vermogen, gevolgd door een verminderd 

vermogen in het middelste deel van de inspanning en 

een verhoogd vermogen naar het einde van de 

inspanningsproef, de zogenaamde eindspurt (45). Kay 

et al (46) en Tatterson et al (47) vonden dat het 

fietsvermogen gedurende inspanningen in de warmte 

is verminderd in vergelijking met koele 

omstandigheden. Deze studie heeft aangetoond dat, na 

KWO, de proefpersonen in staat waren een gelijke 

pacing strategie aan te houden tijdens TR2. Passieve 

rust en AH resulteerden in een onmiddellijke 

progressieve afname van het vermogen na de start van 

TR2. Actief herstel toonde zelfs een meer uitgesproken 

daling van het vermogen en de eindspurt werd later 

ingezet. Als men de TR2-prestatie verder ging 

vergelijken na elke herstelinterventie met de ‘ideale’ 

TR2, afgelegd in exact 12 minuten, werd het duidelijk 

dat de proefpersonen TR2 finishten met een vertraging 

van 10.6%, 10.2% na AH en PR, terwijl er slechts een 

vertraging van 5.9% was na KWO. Deze informatie 

wijst op het belang van het koelen van de atleet en het 

verminderen van de warmtebelasting na een intensieve 

inspanning in de warmte om een fietsprestatie op 

dezelfde dag te verbeteren. In de huidige studie 

bereikten de proefpersonen geen hoge 

kerntemperaturen tijdens TR2 (37.4°C na KWO en 

38.1°C na AH en PR). Dit toont aan dat de aerobe 

inspanningsprestatie kan verminderen in warme 

omgevingen zonder duidelijke hyperthermie (44, 48). 

 

 Als we de resultaten van de huidige studie 

vertalen naar reële fietscompetitie-omstandigheden 

moeten subtiele verschillen tussen het fietsen in het 

laboratorium en het outdoor fietsen in beschouwing 

worden genomen. Outdoor fietsen veroorzaakt een 

verhoogde luchtverplaatsing rond de atleet wat 

resulteert in een snellere warmteafvoer door 

verdamping en convectie. Het resultaat is een tragere 

stijging van de kerntemperatuur in reële 

omstandigheden in vergelijking met de labo-

omstandigheden. Dit wil zeggen dat de bevindingen 

met voorzichtigheid moeten vertaald worden naar een 

competitieve omgeving, hoewel in sommige 

omstandigheden, bijvoorbeeld tijdens bergklimmen of 

onder zeer warme, vochtige omstandigheden, deze 

warmte afvoermechanismen door middel van 

verdamping en convectie ook verminderd zijn in 

outdoor omstandigheden. Coaches en atleten moeten 

rekening houden met de interindividuele adaptaties op 

een herstelinterventie. Daarom is het aangeraden om de 

herstelinterventie voorafgaand aan de 

competitieperiode uit te proberen. KWO is een 

effectieve methode om snel de kerntemperatuur te 

verlagen, maar vanwege de logistieke beperkingen zijn 

ijsbaden minder toegepast in het veld. 

Koelingmethodes die logistiek minder moeilijk zijn, 

zoals gekoelde handdoeken, gekoelde kledij en vesten, 

en ijsdrankjes zijn meer geschikt voor reële en 

competitie-omstandigheden.  

  

 Tot slot toonden de resultaten van de huidige 

studie geen significante prestatieverschillen aan tijdens 

een 12 minuten tijdrit na KWO, AH en PR. Wel 

verschilde de pacing strategie tijdens TR2. KWO 

resulteerde in een gelijke verdeling van het vermogen, 

terwijl de proefpersonen na AH en PR het vermogen 
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onmiddellijk verminderde. Dit geeft aan dat de 

proefpersonen na KWO in staat zijn te weerstaan het 

vermogen te verminderen. Vermoedelijk is de 

verminderde thermische belasting waargenomen 

tijdens en na KWO verantwoordelijk voor deze 

bevinding. KWO is een effectieve herstelinterventie om 

toe te passen tussen twee fietsprestaties in de warmte.  
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