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Het lichaam maakt ketonen als brandstof aan bij een langdurig energietekort. Ketonen kunnen
echter ook via een drankje worden ingenomen. Hoe ketonen werken en wat hun mogelijke effect
op de sportprestatie is lees je in deze factsheet.
Achtergrond
Gezonde mensen maken ketonen aan in de lever uit vetweefsel. Bij een tekort aan energie uit glucose,
neemt de aanmaak van ketonen aanzienlijk toe. Dit gebeurt bijvoorbeeld na een lange periode zonder
voedsel of tijdens langdurige inspanning [12]. De ketonen functioneren dan als brandstof voor onder
andere de spieren en de hersenen [1]. Ketonen kunnen ook via een infuus of een drankje worden
ingenomen [12]. Het is daarom mogelijk om de hoeveelheid ketonen in het lichaam te vergroten zonder
dat er een tekort aan energie in het lichaam is [2,12].
Doordat ketonen een alternatieve brandstof vormen voor de glycogeenvoorraad in spieren en lever,
vermoeden sommige onderzoekers dat de inname van ketonen de duurprestatie kan bevorderen [2,3].
Een hogere concentratie ketonen in het bloed zou de, in veel gevallen beperkte, glycogeenvoorraad
kunnen sparen [2,3].
Onderzoekers hebben ketonen in verschillende vormen geprobeerd toe te dienen, waarvan sommige
leiden tot heftige maag-darmklachten. Een drankje met ketonenesters blijkt echter goed te verdragen en
is commercieel verkrijgbaar [8,10]. Inname van ketonenesters via een drankje zorgt binnen enkele
minuten voor een toename van ketonen in het bloed.
Prestatie
Het onderzoek naar het effect van ketonenesters op de sportprestatie is vooralsnog beperkt tot enkele
kleinschalige studies met maximaal achttien proefpersonen [3,7,8,9,11]. Uit de beschikbare literatuur blijkt
dat het lichaam inderdaad in staat is om ketonen uit geconsumeerde supplementen te gebruiken als
energiebron [1]. Eén studie naar het acute effect van ketonen op de sportprestatie vond een
prestatieverbetering van twee procent op een fietstijdrit [3]. Andere studies ontdekten geen effect
[4,5,8,11]. Eén studie vond een negatief effect [6]. De positieve resultaten van de eerste studie kunnen
echter mogelijk veroorzaakt zijn doordat de proefpersonen niet mochten ontbijten voor hun tijdrit.
Daardoor hadden de sporters geen optimale hoeveelheid koolhydraten ter beschikking en zorgden de
ketonen wellicht voor meer energie [6,8]. In werkelijke wedstrijdsituaties eten sporters meestal wel voor
hun competitie en is hun koolhydraatvoorraad op peil. Tot nu toe is er één studie gedaan naar langduriger
gebruik van ketonenesters, waaruit bleek dat fietsers na drie weken zware training nog iets meer
vermogen konden leveren na gebruik van ketonenesters [7].
Conclusie
Het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ketonen op de sportprestatie laat nog geen
eenduidige conclusies toe. Het bevindt zich nog in een fase waarin zaken als dosering, timing, en
combinaties met andere supplementen getest worden. Daarom is het niet mogelijk om een goed
onderbouwd advies voor het gebruik van ketonen te geven. Bij sporten waarbij de glycogeenvoorraad
een prestatiebeperkende factor is, lijkt de inname van koolhydraten vóór en tijdens de inspanning een
logischere keuze.
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