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1. Onafhankelijke encyclopedie voor 
de werking van supplementen 

 

 

Zoals de meeste onder ons weten worden supplementen bijna door 
iedereen in vrijwel elke sport gebruikt. Ondanks het grote gebruik en de 
miljarden business die erachter schuil gaat is het moeilijk een 
betrouwbare bron te vinden die je kan laten zien wat wel of niet werkt en 
om welke redenen. Met de kennis over wat wel en niet werkt kun je jezelf 
veel geld en valse hoop besparen en hoef je niet te investeren in magische 
middelen die je zogenaamd binnen de kortst mogelijke tijd supergespierd 
of superslank zullen maken. 

Een voorbeeld van een betrouwbare bron 
is Examine.com. Examine.com is een onafhankelijke encyclopedie 
betreffende supplementen en voeding. Het mooie aan Examine.com is dat 
zij niet samenwerken of in contact staan met de bedrijven die de 
supplementen maken waardoor zij niet beïnvloed worden door de 
biljarden industrie en hun mooie praatjes. Examine.com bestaat sinds 
2011 en probeert zo open mogelijk te handelen zodat er geen twijfel 

ontstaat over de eerlijkheid van hun uitspraken. 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FExamine.com%2F&h=ATO-avIJqsMF37XDnhMf5Lydu1RoZit4iRB_JQUuggEAuY98L2B0uXU5teE-rJas0TxmUKhfFHOub2eeYL5yPZ1ERLORPPFQRyR-pLHp94kfPaZwH9po7xVmoEU-9PRWKS3746Ns8QVrcn6T8lJkkJRh1g&enc=AZPHCYvm1YkJmGkXruY3XeVPlHH03WHI3NWIrssfKzOImFsTBV2iv5J9WNCjQAeNpNjuVfVtaDs8TdgmV1yUtF1RxG46m_I99aYGt7e0MwG9WDis4xr8l8DNf3avqc2okZYIusdaI3CJAcosQFIouVLbqlDwaNIsm0-1rmi54JEGlIzsdbX1WWiCJzknyWRGGuLhYydm14nID3_UdFyc2nrW&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FExamine.com%2F&h=ATM9mB5opqtMlgK5wptZ0edB9Ate4pmZy9UQQ0WKdaNRP4eG9cVD5K9vlUTn43scpWTOyHPdfRzSgwrzNe5TD8utvQzX8ceAFMgR56EkDlQ_eFaHQZANuX2LqIct37bIU1vvhxa3dtWJzYO4oBfQ784d3w&enc=AZOVuLf1p96wTNZBJ9pplxZxSNxf5svR4ZNeqxFFQmoUgzdf6BePLPpjrWJKYr_B5_n-AsPvoDXI0AIanRPdLelY5oc679f-Tt0D7Ia_MOu7aqtjHjvSYnSRZ_5g6uTclBfGuMgrFmOPvIPXOsvzB0p6yXYcl_JfC1WY9qfSBwvM9aqEaaF5wPrsS-6P9okR2AtO9b5zyoPB2k2n5mLh8J1y&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FExamine.com%2F&h=ATMCySN-b0m9Ys5cBXx4_dIRCqpp-33Dzm8o_kbZT54zvUZbda2qJy9Ruw6d3hE6IzqAUVTZWPtDQu-AGIS_RXHHIHbnu05CWhaXUMBjm-dw1SY9eG9KKbe1u9XX8ePdZD97UPFimWythzyWzfiWi2aaXw&enc=AZN3joXwsjGwe_THGlpYi0HioPKBQkB-lCUUqfU0gvSXlEdUFOmKpRUmVCCnAikykDdE1SEXyi_uOp4-JWE6famMgg56VgKZSAsTKhI2q46UKCX5XOeZBoG2YVraFBri3kSfORYeYXKwpy8FkMyzxXO9MQaoyQjt5-zbLyTd3PoMAxPMdgihYgzDWXehR06QuMuGA5QmZbpOIZXWE40u5dVc&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FExamine.com%2F&h=ATPZ9ZrU24A1eTamULTpDKXzbaAlxIo6nSmqht1zTKkO0zHWHejIWYdHJKkOv_htEQHTKxw7WiVal5C9nm-5JCb9igBfe3_gBG0CB4YdpKv3f_x_239tQGcoawAtphPwrASr5HVKtNicqBAii0ciQECfKQ&enc=AZPtLSOtUprN15zLZbCRb4cLif8nONdiwf8TuF-GLnvggiN_O38vfngMt5kW2OqUWjjlqYMbge7WbZKxmU79-k9pxfZ2GboPAr9bAXM0TB2CG3ymZt5Ouq8F9PGQXYYNPpi7xCb9GKR6G68jEqERFnqUCBCKfLOdeo6vyB4jNIgtEIQxgyXBoaRwhte6v5iqlM9G1NHC_8KfKt1rMu-gRiEJ&s=1
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2. Het gebruik van supplementen om af 
te vallen 

 

Wanneer je googled naar afvallen en supplementen krijg je 912.000 hits 
waarbij bijna ieder product claimt de beste te zijn. Wanneer je de tv 
aanzet en reclames tegen komt vertelt het ene kanaal/programma je dat 
artisjokken het antwoord zijn en de andere weer dat Goji bessen het best 
werken. Vervolgens zijn er nog 12 andere kanalen/progamma's die 
zweren bij weer iets anders. 
 

 Het is niet raar dat sommige mensen verward raken en de verkeerde 
supplementen aanschaffen die vaak veel te duur zijn en lang niet het 
gewenste effect vertonen.  
 

Eerder hebben wij de rol van Examine.com al uitgelegd (een onafhankelijk 
onderzoeksteam die supplementen evalueert). Bij het geven van deze 
informatie speelt Examine.com een grote rol. Om dieper in te gaan op 
waarom supplementen wel of niet werken, verdelen we de uitleg in 2 
kopjes: wat werkt en wat werkt niet.  

Wat werkt: 

- Cafeïne 
Cafeïne consumptie heeft een thermo genetisch effect, wat betekent dat 
het zorgt voor warmteproductie. Langer gebruik heeft ook een lypolitisch 
effect, wat betekent dat cafeïne zorgt dat de triglyceriden (vetcellen) hun 
vetzuren afstaan die gebruikt kunnen worden voor energie. Hierdoor zijn 
vetcellen makkelijker af te breken. 

 

- White willow bark 

Dit is een planten soort die bestaat uit salicin of salicylzuur een broertje 
van acetylsalicylzuur oftewel aspirientjes. Salicylzuur kan de 
prostaglandine (een hormoonachtige stof) productie in neuronen 
(zenuwcellen) remmen wat ervoor zorgt dat er betere signalering en een 
toename van adrenaline is. Deze toename zorgt voor een hogere hartslag 
waardoor je meer verbrandt. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FExamine.com%2F&h=ATPaW08VDKZgJQbT43Ebk6VZ7OEQX8HwCoqA6yKI-3gilHC6JnuqKyqYTu79bQqQhp3F5GfYR0CGflkooj_XZc6VeDbhcxrStnNxjifZApzDm43CZclknj9eGVu9IMEJzhisnbBGm3J9jz2smB-PxixvlA&enc=AZPKSRVMIekVHmaC2fK0XHDs0w88v5y7xlkhtP5Y8kv14Xw7ynW3rNHtj3OOzcX-kEMccOIO78gexVkWMRFhsvV0A3LYOFzlDFsjInAJyAGE3TEvwbwQdMiHuMSW5H36GR4j23tyqa6ptimSkfqqV9o8SQeVmPqWkHewx1zLsLAO6DpfMaGTrop8j_20-h8cZEvyAMVMyg_vSA7isbMWQdYg&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FExamine.com%2F&h=ATPcLqhr0WuC1_TNo5EKSPOyMPJ_CVWXftsS9jT5mZq9dop6zuDFECwORQx8zVF1eJItEEr_6uWUbCtIHUL3UHobyqcBKppAqJ4B5mP5xgPqui_CtvPI1yzamufxk84pMjaOoh0nTOk0gl4si082rFxZaw&enc=AZMVaV88gaVvs9bxkpxWJD-b5SkLdM_Mk3gtTL24doaIHKewKp-1N7lpMZ2hMzHY-HhrPCMusbThAk7YhVXQwE6qIY_IMcEXqZ4gw-pmRLS78kkrt_uRLjkmZyriJYJq_GoG44k470N82EScBZATxU9puXigL0OnlU5HCBkMBeM96SIWRDu4sxgB3rhYDey_elTxJwHfSiPREMRJ8RhlGlNi&s=1
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- Coleus forskohlii 
Dit is een kruidig supplement dat ervoor zorgt dat de cyclische adenosine 
monofosfaat levels stijgen (een boodschapper die een grote rol speelt in 
veel processen), waardoor de triglyceride levels in vetcellen dalen en de 
proteïne synthese toeneemt. Kortom eiwitten worden beter opgenomen 
en vetcellen worden makkelijker afgebroken. 
 

- Yohimbine 

Yohimbine is een mengsel van schors van de pausinystalia yohimbine 
plant. Yohimbine zorgt ervoor dat lichaamsvetcellen vatbaarder zijn voor 
vetverlies. Het is een effectieve vet verbrander en zorgt waarschijnlijk ook 
voor verbranding van ‘moeilijk vet’ bijvoorbeeld de love handles, omdat 
de receptoren die reageren op de yohimbine voornamelijk rondom de 
schuine buikspieren te vinden zijn. 

- 5-htp 
5-htp is een hulpmiddel voor serotonine productie (een stof die een grote 
rol speelt bij eetlust). De 5-HTP zorgt voor verbetering van de serotonine 
signalering wat kan zorgen voor verminderen van koolhydraat behoefte. 
(Zeer effectief bij mensen met obesitas of overgewicht) 
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Wat werkt niet: 

- Senna alexandrina 
 Er is niet bewezen dat Senna Alexandrina zorgt voor vetverlies. Wel kan 
de stof zorgen voor darmschade. 

- Raspberry ketones 
Raspberry ketones supplementen werken niet aangezien de hoeveelheid 
die het menselijk lichaam nodig heeft om daadwerkelijk een positief 
effect te krijgen veel te hoog is om uit supplementen te kunnen halen. 

- Hoodia gordonii  
Orale supplementatie zorgt niet voor onderdrukking van de eetlust en is 
in verbrand gebracht met verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk en 
een verhoogd niveau enzymen in de lever. Het vet verlies is niet bewezen 
maar, de lever schade wel. 

- Groene koffie-extract 

 Het extract kan zorgen voor verbeterde bloedtoevoer en stroming maar 
er is geen bewijs dat het vet  
verbrandt. 
 

Zoals je ziet is het dus niet makkelijk om een product te kiezen dat 
daadwerkelijk werkt en een positief effect heeft. Houd er altijd rekening 
mee dat supplementen er alleen zijn om bij te dragen aan het afvallen, 
niet om het afvallen zelf te doen. Het afvallen zelf is een kwestie van een 
beter voedingspatroon. 
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3. Het gebruik van supplementen voor 
sportprestaties en spiermassa 

 

De supplementen industrie voor het opbouwen van spiermassa en 
sportprestaties is een industrie van veel geld, mooie beloftes en weinig 
resultaten. Grote gespierde bodybuilders die een supplement promoten 
en beweren dat de glutamine of de BCAA's in het supplement ervoor 
hebben gezorgd dat zij zo groot zijn geworden dat ze wedstrijden winnen 
en alles kunnen bereiken wat ze maar willen. Zwijgend over andere 
mogelijk niet zo legale 'supplementen' die zij daarnaast hebben genomen. 
Het is dus moeilijk uit te vinden wie de waarheid spreekt en welke 
producten daadwerkelijk doen wat er verteld wordt dat ze doen. 
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Wat werkt: 

- Creatine  
Spieren halen hun energie uit de afbraak van een stof genaamd adenosine 
trifosfaat (ATP) tot adenosine difosfaat (ADP). Hierbij komt energie vrij, 
die gebruikt kan worden voor spiercontracties. 

ATP is echter slechts beperkt aanwezig en moet daardoor snel worden 
aangevuld. De snelste manier is door creatinefosfaat af te breken en de 
vrijkomende energie te gebruiken om nieuw ATP te maken. Bij 
kortdurende, intensieve inspanningen zijn de spieren voor hun energie 
grotendeels aangewezen op de hoeveelheid creatinefosfaat. 

Creatinefosfaat kan heel snel worden afgebroken en de hoeveelheid ATP 
onmiddellijk aanvullen. De hoeveelheid creatinefosfaat bepaalt dan ook 
hoe lang de intensieve inspanning vol te houden is, waardoor creatine als 
supplement de prestatie bij allerlei explosieve sporten kan verbeteren. 
Voor duursporten heeft het gebruik van creatine geen zin, omdat de 
energie dan makkelijker geleverd kan worden door andere brandstoffen. 

 

- Nitraten 

Nitraat wordt afgebroken tot nitriet. Nitriet circuleert in het lichaam en 
wordt omgezet in nitraat oxide (NO) wanneer nodig. Een hoog NO-niveau 
tijdens de training heeft een aantal voordelen, namelijk:  
- betere anaerobe en aerobe belastbaarheid (korte en lange belasting) 

- betere bloedtoevoer 

- betere kracht output wat samen zorgt voor sneller herstel binnen 
de training. 

 

Daarnaast zorgt nitraat ervoor dat het lichaam beter wordt in het 
produceren van ATP uit het voedsel dat je eet. Hogere levels van nitraat 
circulatie helpen namelijk de mitochondriën met het produceren van ATP. 
Het nadeel is dat de verkoop van nitraat supplementen met een dosis die 
voor deze effecten kan zorgen illegaal is. Daarom dien je nitraat in de 
vorm van een pre-workout maaltijd te nemen met groene gebladerde 
groentes of rode bieten die ook het nitraat bevatten. 

 



www.apexonlinecoaching.nl 9 

- Eiwit supplementen 
Proteïne is belangrijk vanwege de grote hoeveelheden aminozuren die 
nodig zijn bij het opbouwen van spieren. Daarnaast is ook de activiteit van 
specifieke aminozuren zoals leucine een grote aanwinst, aangezien deze 
kunnen zorgen voor betere spiereiwitsynthese. Wanneer de voeding de 
hoeveelheid proteïne niet dekt, kun je gaan supplementeren. Wanneer je 
de eiwitten tot je neemt is het niet belangrijk wanneer, als je ze maar 
binnen krijgt gedurende de dag. Het meest ideale is als het een beetje 
verspreid is over de dag voor de verwerking in de darmen. Alleen 
wanneer je in de ochtend gaat trainen is het belangrijk dat je daarvoor 
wat eiwitten hebt gehad. In alle andere gevallen zijn er geen grote 
voordelen wat betreft de timing. 

- Good old fashion Koolhydraten  
Koolhydraten worden snel opgenomen en zorgen voor een toename van 
insuline. Dit zorgt voor betere fysieke performance. Des te minder 
koolhydraten je over de dag eet des de effectiever het nemen van 
koolhydraten voor je training is tijdens je training. Een drankje met 
glucose of sacharose zorgt voor beter anaerobe prestaties. Insuline 
versterkt het effect van de nitraat oxide. Samen zorgen ze voor 
piekprestaties. Dit werkt vooral bij Bodybuilders en lange afstandslopers. 

 

- Beta Alanine 
Beta alanine is een aminozuur die na inname bindt met L-histidine en 
omgezet wordt tot Carnosine. Carnosine is een soort buffer voor verzuring 
en vermoeiing binnen de spier. Dit betekent dat Beta alanine zorgt voor 

betere spieruithoudingsvermogen. 

Maar beta alanine werkt alleen op deze manier tijdens intense training, 
waarin lactaat verzuring na 1 min. plaats vindt. Atleten die trainen in de 
60-240 sec. range hebben het meeste baat bij beta alanine. Sommige 
mensen ervaren een tintelende sensatie na inname, deze is niet gevaarlijk 
en komt vaak voor. 
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Wat werkt niet: 
- Cafeïne 
Cafeïne is een populaire stimulant. Cafeïne kan het lichaam stimuleren 
door adrenaline of dopamine te triggeren. Dit effect heeft een positief 
effect op de levering van kracht. Ook zorgt het voor een euforisch gevoel 
die je misschien wel herkend van je eerste kopje koffie. Wanneer cafeïne 
te veel gebruikt wordt, verliest het zijn effect. Je blijft nog wel wakker na 
je kop koffie in de ochtend alleen heeft het geen groot effect meer op de 
training. Gedoseerd gebruik is dus de beste manier om iedere keer de 
stimulatie te ervaren. Om deze reden wordt cafeïne niet aangeraden als 
basis supplement.  
- Testosteron boosters 
Testosteron boosters zijn geweldig voor prestaties en spiergroei, als ze 
zouden werken. Alle testosteron boosters op de markt hedendaags 
hebben geen tot weinig effect op testosteron niveaus na inname. 

- BCAA 

Branched Chain Amino Acids oftewel BCAA betekent in het Nederlands 
vertakte keten aminozuren. BCAA's spelen een kleine rol in het 
verbeteren van sportprestaties maar de marketing heeft ervoor gezorgd 
dat de effectiviteit van dit supplement uit proporties geblazen werd. 
BCAA's spelen wel een rol in de opbouw van spieren aangezien je elke 
keer BCAA's tot je neemt wanneer je proteïne consumeert. Onderzoek 
heeft aangewezen dat BCAA-supplementen een gelimiteerd effect hebben 
op prestaties maar wel zorgen voor verminderde cognitieve vermoeidheid 
bij training die langer duurde dan 2 uur. BCAA-supplementen zorgen dus 
niet voor meer kracht, minder spiervermoeidheid of beter 
spieruithoudingsvermogen. Het consumeren van normale proteïne heeft 
hetzelfde effect als de BCAA-supplementen. De supplementen hebben 
dus geen toegevoegde waarde. 

- Glutamine 
Glutamine is een aminozuur die een belangrijke rol speelt in de 
spiercellen. Wanneer glutamine wordt toegevoegd aan spierweefsel zorgt 
het voor een toename van spiereiwitsynthese. Het grootste probleem is 
ervoor zorgen dat de glutamine in de spiercel terecht komt. Nadat het 
supplement is ingenomen gaat glutamine niet rechtstreeks naar de spier. 
Allereerst gaat het langs de lever en de darmen die de glutamine volledig 
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opnemen en vrijlaten wanneer nodig in ander weefsel. Glutamine heeft 
dus een voordelig effect op het darmsysteem en de lever maar komt dus 
niet in de spier aan.  
 
Veel andere supplementen worden niet benoemd in dit e-book omdat 
deze niet noemenswaardig zijn vanwege hun afwezige of twijfelachtige 
werking.  
 
Door het verstrekken van deze informatie hopen wij dat je zelf gaat 
realiseren dat er geen magische middelen bestaan en dat de realisatie van 
jouw persoonlijke doelen voornamelijk bestaan uit een goede voeding 
basis en ouderwets hard werk. 
 
Gebruik je kennis en zorg ervoor dat je eindelijk zult behoren tot de kleine 
groep mensen die de top van hun conditie bereiken. 
 
 

REACH FOR THE TOP AND JOIN THE APEX! 


