Factsheet co-enzym Q10
Achtergrond
Co-enzym Q10, kortweg Q10, is een stof die ook wel bekend is onder de naam ubiquinone. Dit
antioxidant is werkzaam in de mitochondriën, de “energiefabriekjes” in het lichaam. In de mitochondriën
speelt het onder andere een rol bij het aanmaken van energie voor de spier met behulp van zuurstof
[1,2]. Het lichaam kan zelf Q10 aanmaken waarbij meerdere vitaminen een rol spelen (o.a. vitamine C en
verschillende vitaminen B). Daarnaast komt Q10 onder andere voor in vlees, vis en volkorenproducten
[1]. Vanwege de rol die Q10 speelt in de stofwisseling bestaat bij sommige mensen het idee dat het
innemen van extra Q10 een positief effect zou kunnen hebben op het zuurstofopnamevermogen. Deze
aanname wordt versterkt door een toegenomen VO2max bij patiënten met hartaandoeningen na inname
van Q10 [1].
Prestatie en herstel
Het blijkt dat het innemen van extra Q10 geen positief effect heeft op de duurprestatie van gezonde
atleten [4]. Dit is te verklaren uit het feit dat het extra innemen van Q10 bij deze groep geen invloed heeft
op variabelen die bepalend zijn voor het leveren van een duurprestatie zoals het
zuurstofopnamevermogen [5].
Er is één studie verschenen waaruit blijkt dat het innemen van Q10 leidt tot een sneller herstel van
spierschade na een zware inspanning. Zo was enige tijd na inspanning onder andere de concentratie
creatinekinase in het bloed lager als de atleten Q10 hadden ingenomen [2]. Het is echter de vraag of dat
in dit geval zo positief is. Het blijkt namelijk dat het innemen van Q10 wel eens een negatief effect zou
kunnen hebben op de trainingsadaptatie, zoals het beter presteren op een herhaalde sprint [4].
Daarnaast is in een andere studie geen enkel verschil gevonden in de mate van spierschade na de
inname van Q10 [4].
Hoe te gebruiken
De inname van Q10 leidt niet tot een betere prestatie heeft zelfs wellicht een negatief effect op de
trainingsadaptatie. In de normale voeding van een atleet zit voldoende Q10 dus is innemen van extra
Q10 overbodig.
Conclusie
Hoewel er positieve resultaten gevonden zijn bij patiënten, hebben gezonde atleten geen baat bij het
innemen van extra Q10, bijvoorbeeld in de vorm van een supplement. Het lijkt erop dat zij van nature al
voldoende Q10 hebben en/of binnenkrijgen.
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