Factsheet Colostrum
Achtergrond
Colostrum, ook wel “biest” genoemd, is de melk die zoogdieren de eerste dagen na de geboorte van een
jong produceert. Het bevat meer koolhydraten, vetten en vitaminen dan gewone melk. Daarnaast is het
rijk aan stoffen die het afweersysteem van kalveren verbeteren en de groei bevordert (respectievelijk
immunoglobine en IGF-1). Verder bevat het ook de nodige hormonen ( zoals groeihormoon) [1,4].
Sommige veronderstellen dat onder andere IGF-1 een belangrijke rol speelt in de vorming van
spierweefsel. Dit zou kunnen betekenen dat het innemen van colostrum en daarmee IGF-1 een positieve
bijdrage kan leveren aan een sportprestatie.
Prestatie
De resultaten uit onderzoek zijn tegenstrijdig. Zo is in sommige studies aangetoond dat 8 weken lang
innemen van 10-60 gram colostrumpoeder per dag leidt tot een verbeterde sprong-, sprint- en
duurprestatie terwijl in andere studies dit juist niet is aangetoond [5]. Op de maximale kracht lijkt
colostrum geen effect te hebben [5]. Het is lastig te verklaren waarom onderzoekers soms wel en soms
geen positief effect vinden op de prestatie. De hoeveelheid IGF-1 in supplementen kan nogal variëren
(1,7-120 µg/dag). Het blijkt ook dat niet altijd een verhoogde concentratie IGF-1 wordt gevonden na de
inname van colostrum. Dit is te verklaren doordat het maag- darmstelstel grote eiwitten zoals IGF-1
afbreekt.
Daarnaast is de laatste jaren het idee ontstaan dat het innemen van colostrum een duurprestatie in de
hitte wel eens zou kunnen verbeteren. Hiervoor ontbreekt op dit moment echter nog het bewijs [3]. Er zijn
wel aanwijzingen dat colostrum een positief effect heeft op het immuunsysteem [2].
Hoe te gebruiken
Colostrum staat niet op de dopinglijst, maar stoffen als IGF-1 en groeihormoon, die zoals gezegd in
colostrum zitten, wel degelijk. Ondanks dat de concentratie van bijvoorbeeld IGF-1 niet altijd verhoogd is
na de inname van colostrum, blijkt een marginaal verhoogde concentratie van deze stof in het bloed wel
degelijk te kunnen optreden [4]. Er bestaat in theorie dan ook een kans op een positieve dopingtest als
een atleet colostrum heeft ingenomen. De Dopingautoriteit geeft op haar website ook aan dat de World
Anti Doping Agency (WADA) het gebruik van colostrum niet adviseert [6]. Fabrikanten leveren colostrum
voornamelijk als supplement, al is het soms ook mogelijk biest bij bijvoorbeeld een boer te krijgen.
Colostrum van een koe is in ieder geval ongeschikt voor mensen met een koemelkallergie. Vanwege het
standpunt van De Dopingautoriteit wordt er ook geen advies gegeven over het gebruik.
Conclusie
Er bestaat een kans dat de inname van colostrum een positief effect heeft op de prestatie. Dit is echter
geen vaststaand gegeven. Pas op, er bestaat, in ieder geval in theorie, een risico op een positieve
dopingtest na het gebruik van colostrum.
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