
Secretariaat: Arenberggebouw – Arenbergstraat 5 – 1000 Brussel 
T +32 2 209 47 21 – vts@sport.vlaanderen 

De hydratatiestatus van vrouwelijke elite jeugdvoetballers | Vrije Universiteit Brussel – April 2017 | 1  

 

De hydratatiestatus van vrouwelijke elite 

jeugdvoetballers tijdens een officieel tornooi 

 
AUTEUR & CO-AUTEUR(S): Chapelle L., Tassignon B., Aerenhouts D. & Clarys P.  

REDACTEUR:  Verbeiren K.  

ONDERZOEKSINSTITUUT: Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Lichamelijke Opvoeding en 

Kinesitherapie 

 

ABSTRACT 

 
Het doel van deze studie was om de hydratatiestatus van vrouwelijk elite 
jeugdvoetballers tijdens een officieel tornooi te volgen. Achttien speelsters van 
de Belgische nationale jeugddamesploeg (WU19) namen deel aan deze studie 
en lieten hun hydratatiestatus gedurende acht opeenvolgende tornooidagen 
registreren. Om de hydratatiestatus na te gaan, werd gebruik gemaakt van 
urinedensitometrie, met name Urine Specifieke Graviteit (USG). Alle 
speelsters werden zowel voor als na elke training en wedstrijd gewogen. Ten 
slotte werden ook de vochtinname en het zweetverlies tijdens elke training en 
wedstrijd geregistreerd en berekend. Op de 5de dag van het tornooi woonden 
de speelsters een individuele informatiesessie omtrent hun hydratatiestatus 
bij. 
De speelsters begonnen het tornooi reeds onvoldoende gehydrateerd, meer 
bepaald in een mild hypogehydrateerde toestand. Tijdens de eerste dagen van 
het tornooi verslechterde de hydratatiestatus nog lichtjes, al verbeterde deze 
significant na de informatiesessie. De positieve effecten waren echter van 
korte duur. Daarenboven was geen enkele speelster voldoende gehydrateerd 
op beide recuperatiedagen (dag 5 en 8 van het tornooi).  
Onze resultaten tonen aan dat de hydratatiestatus van vrouwelijke elite 
jeugdvoetballers tijdens een officieel tornooi suboptimaal is en deze tijdens de 
recuperatiedagen het meest in het gedrang komt. 
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Inleiding 

De populariteit van het vrouwenvoetbal is de laatste 15 jaar enorm toegenomen (FIFA, 2016). 

Ondanks de toename in populariteit en verbeterde omkadering, halen vrouwelijke voetballers 

vaak de energie- en vochtbehoefte, die nodig zijn om optimaal te kunnen presteren, niet 

(Gibson et al., 2011). Zo zorgt een onvoldoende vochtinname doorheen de dag voor een daling 

van de hoeveelheid lichaamswater wat kan leiden tot hypohydratatie (een lichte staat van 

uitdroging). Bijgevolg zullen het bloedplasmavolume, hartminuutvolume en de perifere 

doorbloeding dalen met als gevolg dat de lichaamstemperatuur toeneemt en het 

prestatievermogen afneemt (Casa et al., 2005; Sawka, 1992).  

Om het prestatievermogen op peil te houden, is het dus belangrijk om voldoende vocht in te 

nemen voor, tijdens en na een fysieke inspanning (zoals een training of wedstrijd). Bij 

voetballers presenteert het risico op dehydratatie zich voornamelijk tijdens een wedstrijd 

wegens de zeer beperkte drinkmogelijkheden. Tijdens de trainingen is het optimaal houden van 

de hydratatiestatus gemakkelijker door het inlassen van voldoende drinkpauzes.  

Vorige studies rapporteerden dat ongeveer de helft van de mannelijke voetballers een 

ongunstige hydratatietoestand (hypohydratatie) liet noteren voorafgaand aan een 

trainingssessie of wedstrijd (Phillips et al., 2014; Silva et al., 2011). De meerderheid van de 

huidige hydratatieliteratuur focust op mannelijke voetballers en laat de hydratatietoestand van 

de vrouwelijke voetballers onderbelicht. Slechts twee studies onderzochten de hydratatiestatus 

voorafgaand aan trainingssessies bij een vrouwelijke voetbalpopulatie (Gibson et al., 2011; 

Kilding et al., 2009). Beide studies concludeerden dat ook de vrouwelijke voetballers hypo- of 

gedehydrateerd begonnen aan de trainingssessies. Dit wil zeggen dat er omtrent de 

hydratiestatus van vrouwelijke voetballers verder onderzoek nodig is. Daarom was het doel 

van deze studie om de hydratatiestatus van vrouwelijke elite jeugdvoetballers gedurende een 

officieel tornooi in kaart te brengen.  

 

Methodes 

Deelnemers: achttien vrouwelijke jeugdvoetballers namen deel aan deze studie. Deze speelsters 

waren allemaal geselecteerd voor de Belgische nationale vrouwenploeg U19 (WU19). Bij 

aanvang van de studie werden de speelsters uitvoerig geïnformeerd over de inhoud en het doel 

van de studie, waarna alle speelsters het toestemmingsformulier ondertekenden. Tevens werd 

de studie ook goedgekeurd door de ethische commissie van de Vrije Universiteit Brussel. De 

fysieke kenmerken van de speelsters kan je in Tabel 1 terugvinden.  
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Tabel 1: Fysieke kenmerken van de vrouwelijke voetballers (gemiddelde ± standaard deviatie).  

Leeftijd (jaren) 17,6 ± 0,4 

Lengte (cm) 168,0 ± 4,3 

Gewicht (kg) 61,4 ± 5,2 

BMI (kg.m-2) 21,8 ± 2,8 

 

Procedures en metingen: de geselecteerde speelsters namen deel aan de eerste kwalificatieronde 

voor het Europees Kampioenschap 2014 WU19 te Bük (Hongarije). De hydratatiestatus van de 

speelsters werd gedurende dit acht dagen durende tornooi (drie trainingssessies, drie 

wedstrijden en twee recuperatiedagen) dagelijks opgevolgd. Zoals te zien is in Figuur 1, namen 

de drie trainingssessies plaats op dag 1 (T1), dag 3 (T2) en dag 6 (T3) van het tornooi. De drie 

wedstrijden werden op dag 2 (W1), dag 4 (W2) en dag 7 (W3) gespeeld terwijl de 

recuperatiedagen gehouden werden op dag 5 (R1) en dag 8 (R2). Een individuele 

informatiesessie betreffende de speelsters hun hydratatiestatus was gepland op de eerste 

recuperatiedag (dag 5) na de analyse van de urinestalen. Tijdens deze informatiesessie werd het 

belang van een goede hydratatiestatus uitgelegd en werden de speelsters aangemoedigd om 

meer te drinken indien ze (minimaal) hypogehydrateerd waren.  

 

 
Figuur 1: Tijdslijn doorheen het tornooi (T = trainingssessie, W = wedstrijd, R = recuperatiedag) 

 

Om de hydratatiestatus van de speelsters te bepalen werden de urinestalen steeds één uur voor 

elke training of wedstrijd verzameld. Tijdens recuperatiedagen werden de urinestalen op een 

gelijkaardig tijdstip verzameld, dit was dan twee uur na het ontbijt. Een klinische refractometer 

(Atago, Pal-USG-CAT-10S, Tokyo, Japan) werd gebruikt om de urinestalen meteen na de 

collectie te analyseren. De volgende categorieën werden gebruikt om de hydratatiestatus te 

bepalen: gehydrateerd (USG < 1,010 g.ml-1), minimaal hypogehydrateerd (USG 1,010 – 1,019 

g.ml-1) en hypogehydrateerd (USG > 1,020 g.ml-1) (Casa et al., 2000). Het lichaamsgewicht werd 

voor en na elke training of wedstrijd gemeten (All Scales Europe, WLT 60/120/X/L3, Veen, 

Netherlands). USG is erkend als een betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier om snel en 

accuraat de hydratatiestatus voor een trainingsmoment of wedstrijd te bepalen (Armstrong et 

al., 1998; Armstrong, 2005). Tevens werd de vochtinname en het zweetverlies tijdens elke 

training of wedstrijd geregistreerd en berekend. Lichaamsgewicht, vochtinname en 

zweetverlies werden genoteerd om de hydratatiestatus op een alternatieve wijze bij te houden. 

Ook werden tijdens de trainingen en wedstrijden de omgevingstemperatuur en 

luchtvochtigheid om de 15 minuten gemeten (SA Testoterm, Hygrotest 6200, Germany). 

 

Dag 1: 
T1 

Dag 2: 
W1 

Dag 3: 
T2 

Dag 4: 
W2 

Dag 5: 
R1 

Dag 6: 
T3 

Dag 7: 
W3 

Dag 8: 
R2 
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Resultaten 

De trainings- en wedstrijdduur alsook de gemiddelde temperatuur en luchtvochtigheid zijn 

terug te vinden in Tabel 2. Er was een significante toename van de gemiddelde USG-waarde 

tijdens het tornooi en dan vooral tijdens de twee recuperatiedagen (zie Figuur 2). De 

gemiddelde (± de standaarddeviatie) USG-waarden, lichaamsgewicht voor en na een training of 

wedstijd, gewichtsverschil, vochtinname en zweetverlies zijn weergegeven in Tabel 3.  Er werd 

geen significant verschil tussen het lichaamsgewicht voor en na de trainingen of wedstrijden 

gevonden.  

 

Tabel 2: Trainings- en wedstrijdduur, gemiddelde (± standaard deviatie) temperatuur en 

luchtvochtigheid tijdens de trainingen en wedstrijden 

Dag Duur training/wedstrijd 

(minuten) 

Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid (%) 

T1 118 17,8 ± 1,1 77,1 ± 8,1 

W1 94 19,3 ± 1,4 83,1 ± 9,2 

T2 71 18,6 ± 1,0 95,6 ± 0,8 

W2 96 19,5 ± 0,9 80,6 ± 7,9 

T3 130 21,8 ± 1,1 61,5 ± 6,5 

W3 92 26,0 ± 1,4 32,6 ± 5,4 

Voetnoot: T = training; W = wedstrijd.   

 

Het percentage gehydrateerde speelsters daalde tijdens de eerste drie dagen van het tornooi: 

slechts 33% van de speelsters was gehydrateerd op T1, 28% op W1 en 22% op T2. Op W2 nam 

het percentage van aantal gehydrateerde speelsters toe tot 56%. Op R1 was niemand voldoende 

gehydrateerd (0%). Na de informatiesessie, die doorging op deze eerste recuperatiedag, steeg 

het aantal gehydrateerde speelsters tot 89% op T3 en W3. Net zoals op de eerste recuperatiedag, 

was ook op de tweede recuperatiedag (R2) geen enkele speelster (0%) voldoende gehydrateerd.  
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Figuur 2: Gemiddelde (balken zijn standaard deviatie) USG-waarden doorheen het tornooi. Voetnoot: 

USG= Urine Specifieke Graviteit, T = trainingssessie, W = wedstrijd, R = recuperatiedag. 

 

Tabel 3: Gemiddelde (± standaard deviatie) USG waarden, gewicht voor en na de training of wedstrijd, 

gewichtsverschil, vochtinname en zweetverlies doorheen het tornooi.  

Dag USG (g.ml-1) Gewicht 

voor (kg) 

Gewicht 

na (kg) 

Gewichts-

verschil 

(kg) 

Gewichts-

verschil (%) 

Vocht-

inname 

(L) 

Zweet-

verlies (L) 

T1 1,013 ± 0,008 61,1 ± 5,1 61,2 ± 5,2 0,12 ± 0,46 0,20 ± 0,76 1,10 ± 0,38 0,99 ± 0,38 

W1 1,013 ± 0,004 60,9± 5,1 60,9± 5,2 0,05 ± 0,48 0,02 ± 0,75 1,82 ± 0,51 1,81 ± 0,54 

T2 1,016 ± 0,007 61,5 ± 5,3 61,6 ± 5,3 0,09 ± 0,23 0,13 ± 0,35 0,70 ± 0,17 0,59 ± 0,18 

W2 1,009 ± 0,006 61,1 ± 5,4 61,1 ± 5,2 0,01 ± 0,63 0,05 ± 1,02 1,52 ± 0,54 1,51 ± 0,50 

R1 1,020 ± 0,007 - - - - - - 

T3 1,006 ± 0,005 61,6 ± 5,3 61,5 ± 5,1 -0,15 ± 0,53 -0,15 ± 0,95 1,52 ± 0,46 1,67 ± 0,41 

W3 1,006 ± 0,005 61,3 ± 5,2 61,1 ± 5,2 -0,22 ± 0,35 -0,38 ± 0,56 1,44 ± 0,49 1,66 ± 0,56 

R2 1,018 ± 0,008 - - - - - - 

Voetnoot: USG= Urine Specifieke Graviteit, T= training, W= wedstrijd, R = recuperatiedag. 
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Bespreking 

Het doel van deze studie was om de hydratatiestatus van vrouwelijke elite jeugdvoetballers 

tijdens een officieel tornooi op te volgen. Onze resultaten tonen aan dat de vrouwelijke 

jeugdvoetballers minimaal hypogehydrateerd aan het tornooi begonnen. De hydratatiestatus 

nam in die mate af dat op de eerste recuperatiedag geen enkele speelster voldoende 

gehydrateerd was. De informatiesessie leidde tot een significante verbetering van de 

hydratatiestatus. Helaas waren deze positieve effecten slechts van korte duur, aangezien er op 

de tweede recuperatiedag weer geen enkele speelster voldoende gehydrateerd was. Hieruit kan 

worden besloten dat de hydratatiestatus van vrouwelijke elite jeugdvoetballers tijdens een 

tornooi suboptimaal is, vooral tijdens de recuperatiedagen. Deze vrouwelijke elite 

jeugdvoetballers worden hierin bijgestaan door hun mannelijke collega’s. Zo hanteerde Phillips 

et al. (2014) een vergelijkbaar design om de hydratatiestatus na te gaan bij mannelijke elite 

jeugdvoetballers gedurende drie achtereenvolgende trainingssessies. De gemiddelde USG-

waarden voor deze drie trainingssessies waren steeds boven 1,020 g.ml-1. Dit insinueert dat de 

hydratatiestatus van jonge mannelijke voetbalspelers er slechter aan toe is dan de 

hydratatiestatus bij vrouwelijke jeugdvoetballers tijdens periodes van opeenvolgende 

trainingen en/of wedstrijden. 

Het lichaamsgewicht bleef voor het merendeel van de speelsters constant voor en na elke 

training en wedstrijd, wat indirect wil zeggen dat de speelsters voldoende vocht innamen 

tijdens de trainingen en wedstrijden om zo hun hydratatiestatus op peil te houden. Daarbij 

hadden drie tot twaalf speelsters op een gegeven punt zelfs te maken met een toename in 

lichaamsgewicht na de inspanning, wat een indicatie kan zijn van een te hoge vochtinname, 

beter bekend als hyperhydratatie. Een te hoge vochtinname kan eveneens een daling van de 

prestatie alsook een verhoogde kans op urineren tijdens inspanning teweegbrengen 

(Zambranski et al., 2006). Echter kan de toename van het lichaamsgewicht na de inspanning 

binnen deze studiepopulatie ook een positieve betekenis hebben: zo kan een speelster die 

hypogehydrateerd aan een training of wedstijd begint haar lichaamswater aanvullen door 

voldoende te drinken en zo haar hydratatiestatus gunstig beïnvloeden. De vraag die men zich 

dan kan stellen is of de voetbalspeelsters wel voldoende drinken na een training of wedstijd. 

Een andere belangrijke vaststelling van deze studie is dat geen enkele speelster op geen van 

beide recuperatiedagen voldoende gehydrateerd was. Hierbij lijkt het doel van de 

recuperatiedagen (herstellen van inspanning en voorbereiden op toekomstige inspanningen) of 

het belang van een goede hydratatiestatus hen te ontgaan of niet duidelijk te zijn. Hier is een 

cruciale rol voor de voetbaltrainer(s) buiten de voetbalspecifieke context weggelegd, namelijk: 

het begeleiden en opvoeden van jonge voetballers om zichzelf goed te verzorgen buiten de 

trainings- en wedstrijdmomenten. Het verwerven en onderhouden van een goede 

hydratatiestatus is hiervan een concreet voorbeeld. De coach kan volgens de wetenschappelijke 

literatuur hier simpel op inspelen door tijdens de trainingssessies voldoende drankpauzes in te 

lassen, alsook de spelers bewust te maken van het belang en de voordelen van een goede 

hydratatiestatus (Bauer et al., 1994). Dit is belangrijk omdat zelfs (minimale) hypohydratatie een 
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negatieve invloed heeft op de voetbalprestatie (Casa et al., 2005). Desalniettemin bleek de coach 

zeer bewust van de voordelen van een goede hydratatiestatus. Dit uitte zich door het 

meermaals inlassen van drankpauzes tijdens de training, terwijl de volgende oefenvorm werd 

uitgelegd. Hierdoor kregen de speelsters de kans om zich voldoende te (re)hydrateren tijdens 

de trainingen.  

Dit is de eerste studie die de hydratatiestatus van vrouwelijke voetballers tijdens een officieel 

tornooi heeft onderzocht. Niettegenstaande heeft deze studie enkele tekortkomingen. 

Bijvoorbeeld, omwille van ethische redenen werden alle speelsters uitgenodigd voor de 

informatiesessie. Hierdoor werden ze niet ingedeeld in een interventie- en controlegroep, en is 

het niet mogelijk om het echte effect van deze interventie op de hydratatiestatus te 

onderzoeken. Bijgevolg is het voor toekomstige studies aangewezen om zowel een interventie- 

als een controlegroep te gebruiken. 

Praktische implicaties: de hydratatiestatus van vrouwelijke elite jeugdvoetballers zou frequent 

opgevolgd moeten worden aangezien deze suboptimaal is. Bovendien is het gemakkelijk om de 

hydratatiestatus op te volgen met behulp van een klinische refractometer. Aangezien de analyse 

onmiddellijk gebeurt, kunnen de resultaten direct medegedeeld worden en kan men in een 

mum van tijd de hydratatiestatus proberen bij te sturen. Het effect van een informatiesessie om 

de hydratatiestatus te verbeteren, lijkt bovendien veelbelovend. Deze positieve effecten zijn 

echter kortdurend. Tevens moet er meer aandacht besteed worden aan een voldoende 

vochtinname tijdens recuperatiedagen, aangezien het specifieke doel van recuperatiedagen niet 

volledig gekend lijkt te zijn. Educatie kan hierin een belangrijke rol spelen en zou het 

bewerkstelligen van een autonome, gezonde vochtinname bij voetbalspe(e)l(st)ers voor ogen 

moeten hebben. Niettegenstaande een speelster zelf verantwoordelijk is voor een gehydrateerde 

staat, valt de invloed van de trainer, andere stafleden en ouders niet te onderschatten.  

 

Conclusie 

De hydratatiestatus van de Belgische nationale vrouwenploeg U19 was suboptimaal. De 

gemiddelde USG-waarden stegen significant op beiden recuperatiedagen, aangezien geen 

enkele speelster op dat ogenblik in een adequate hydratatietoestand verkeerde. Bijgevolg is het 

van belang dat er meer aandacht besteed wordt aan een adequate vochtinname voor, tijdens en 

na trainingssessies of wedstrijden. Tenslotte heeft een informatiesessie een mogelijks positieve 

invloed op de hydratatiestatus, al is deze positieve invloed kortstondig.   
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