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Stellingen

behorende bij het proefschrift

The lactate and ventilatory response
to exercise in endurance athletes

A.R. Hoogeveen

• De hartslag tijdens een duurinspanning met een maximale steady-state intensiteit is
te benaderen met behulp van de maximale hartslag gemeten tijdens een inspan-
ningstest met een snel opiopend vermögen (20 W.min"').

• Als nicotine op de dopinglijst zou staan zouden er veel meer sporters rokcn en
indien er veel topsporters rook ten zou nicotine op dopinglijst komen.

• De in de literatuur gepropageerde lacaatparameters bepaald tijdens een ecnmalige
inspanningstest leveren bij goed getrainde duursporters geen bruikbare indicatoren
op voor de maximale steady-state intensiteit en de daarbij behorende hartfrequentie.

Een inspanningstest met een snel opiopend vermögen (20 W.min"') met ademgas-
analyse geeft een indicatie voor het prestatievermogen en de hartfrequentie tijdens
maximale steady-state intensiteit (V-slope en een stijgende VE/VO2).

• Teamsporten zijn leuke kijkspelen maar horen niet thuis op de Olympische Speien.

• Voor het bepalen van de lactaatwaarde tijdens maximale lactaat steady-state inten-
siteit zijn meerdere inspanningstesten nodig op verschillende dagen.

Een belangrijk effect van de dopinglijst is dat deze het dopinggebruik bevordert.

Het vele malen bepalen van de hartslag bij de ventilatoire drempel bij wielrenners
gedurende het seizoen is niet zinvol.



• Om een verbetering of verslechterinjvan de trainingstoestand aan te tonen bij
getrainde wielrenners is een inspanninuest met ademgasanaK se met een duur van
enkele minuten voldoende.

Het prestatieverhogend effect ten gev«$e van een hoger hematocriet is vooral het
gevolg van een hogere buffercapaciteirn niet direct van een hogere zuurstofopna-
me.

Geen enkele laboratoriumtest bepaalt et omslagpunt bij een ervaren duursporter
beter dan de sporter zelf.

Veldhoven, mei 2001


