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Samenvatting

Een studie naar de gevolgen van fysieke training/inspanning op het energiegebruik
lijkt in eerste instantie overbodig. Algemeen wordt aangenomen dat door toename van
lichamelijke activiteit het energiegebruik omhoog gaat. In een tijdperk waarin
overgewicht (overmaat aan lichaamsvet) niet uitsluitend ongewenst is vanwege een
mogelijk verhoogd gezondheidsrisico maar eveneens vanwege nadelige cosmetische
consequenties, bestaat dan ook een groot aanbod aan bewegingsprogramma's die zich
richten op het terugbrengen van overgewicht. Maar wat is er daadwerkelijk bekend
over het effect van training op het energiegebruik? Het grootste deel van het weten-
schappelijk onderzoek op dit gebied beperkt zich tot de directe energiekosten van de
toegevoegde activiteit. Maar wat gebeurt er met het dagelijkse energiegebruik? Wordt
de extra inspanning gedurende de dag misschien gecompenseerd of worden de mensen
juist actiever gedurende de rest van de dag? Er is nog maar zeer weinig onderzoek
verricht naar het effect van training op het dagelijkse (24-uur) energiegebruik, terwijl
dit energiegebruik samen met de energie-inname nu juist de e«ergieba/an.v bepalen.
De oorzaak van de geringe omvang van onderzoek naar het effect op het dagelijkse
energiegebruik is een gevolg van de beperkte mogelijkheden (technisch en financieel)
om het energiegebruik in de normale leefsituatie te meten.

Het energiegebruik voor lichamelijke activiteit -en dus ook voor de trainingsarbeid-
vormt echter maar een relatief klein deel van het totale dagelijkse energiegebruik
(15-30%). Het resterende deel komt voor rekening van de basale lichaamsfuncties (de
zgn. ruststofwisseling, 60-75%) en de verwerking van voedsel (=10%). Een
additioneel trainingsgeinduceerd effect op deze andere componenten van het energie-
gebruik beinvloedt uiteraard ook het dagelijkse energiegebruik. Er zijn bijvoorbeeld
aanwijzingen dat training de ruststofwisseling zou kunnen verhogen. Aangezien de
ruststofwisseling het grootste deel van het dagelijkse energiegebruik vormt, zal een
relatief kleine verandering een substantieel effect hebben op het totale energiegebruik.

Zoals eerder vermeld bestaat er een uitgebreid aanbod aan uiteenlopende
bewegingsprogramma's. Onderzoek naar het effect op het energiegebruik heeft zich
tot nu toe beperkt tot vormen van duursport, zoals joggen en fietsen. Naast duursport
zijn er vele trainingsvormen van een minder continue karakter, d.w.z. die inspannings-
perioden afwisselen met rustperioden (interval-sporten). Fitness-training is zo'n vorm
van interval-training die de laatste jaren een toenemende populariteit geniet. Bij
fitness-training wordt gebruik gemaakt van gewichten (halters, dumbbells) om de
weerstand tijdens het bewegen te verhogen volgens het overload-principe. De interval-
belasting bestaat uit korte periodes van inspanning (±30 sec) afgewisseld met
rustperiodes. Van fitness-training is echter bekend dat het energiegebruik tijdens
training minder wordt verhoogd dan bijvoorbeeld tijdens joggen of fietsen. Daarente-
gen zou fitness-training wel een grotere toename in vetvrije massa bewerkstelligen.
Deze vetvrije-massa vertoont niet alleen een positief verband met een groot aantal
fitheidsparameters, maar vormt tevens de belangrijkste determinant van de ruststof-
wisseling, de grootste component van het dagelijkse energiegebruik. Het doel van het
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eerste onderzoek (studie-A) was dan ook na te gaan of een fitness trainingsprogramma
de ruststofwisseling beinvloedt.

Praktijkervaring leerde dat er grote verschillen in de fitness-geinduceerd toename in
vetvrije massa kunnen bestaan tussen personen mogelijk een gevolg van verschillen in
lichaamsbouw. Omdat deze verschillen het aan de vetvrije massa gerelateerde po-
tentiele trainingseffect op de ruststofwisseling zou kunnen beinvloeden, vormde
lichaamsbouw een afzonderlijk onderdeel in deze studie (/100/tfs/ufc 2). Lichaamsbouw
werd gedefinieerd als de hoeveelheid vetvrije massa gecorrigeerd voor lichaamslengte
en vetmassa. Tijdens het samenstellen van de onderzoekspopulatie werden uitsluitend
proefpersonen geselecteerd die getypeerd werden door een solide lichaamsbouw (hoge
relatieve vetvrije massa, n=l l ) dan wel een tengere lichaamsbouw (lage relatieve
vetvrije massa, n=10).

Na een trainingsperiode van twaalf weken waarin de deelnemers twee keer per
week trainden, bedroeg de gemiddelde toename in vetvrije massa 0,9 kg, terwijl de
vetmassa met 2,1 kg afnam. Bij een vergelijking van de twee sub-groepen, vertoonde
de groep met een solide lichaamsbouw een grotere absolute (1.6 versus 0.3 kg;
P<0.01) en relatieve (2,3 vs 0,5%; P<0,01) toename van vetvrije massa. Er was geen
verschil in afname van de vetmassa tussen beide groepen (-2,4 vs -1,7 kg; -11,3 vs
-10,5%). Verder verschilden beide groepen niet in krachttoename (gemid-deld 13,7%).
Het uithoudingsvermogen gemeten tijdens een opklimmende fietstest veranderde niet.

Om het effect van training op de ruststofwisseling te bepalen werd voor en na de
trainingsperiode het energiegebruik tijdens een overnachting in een respiratiekamer
gemeten (/loq/tfsfwfc 5). Uit de resultaten bleek dat een fitness-programma van twaalf
weken geen effect had op het energiegebruik tijdens de slaap (ruststofwisseling).

Nu uit voorgaande studie was gebleken dat fitness-training geen effect had op de
ruststofwisseling, resteerde de vraag of het energetische effect van fitness-training zich
werkelijk uitsluitend zou beperken tot de energiekosten van de toegevoegde training.
De enige vier studies die tot dan het overall-effect van een trainings-interventie op het
dagelijkse energiegebruik daadwerkelijk gemeten hadden gaven tegenstrijdige resulta-
ten. Uit een studie bleek dat de energiekosten van de training volledig gecompenseerd
werd door een afname in spontane lichamelijke activiteit. De andere drie studies gaven
aan dat de totale toename beduidend hoger is dan de energiekosten van het toegevoeg-
de trainingsprogramma.

Een factor die het effect van training op het energiegebruik nog verder compliceert
is het effect van training op het ertergiegebrw/fc fi/rfe/i.? impa/ining. Getrainden zouden
minder energie nodig hebben voor dezelfde arbeid. Dit zou een tegenstrijdig trainings-
effect zijn aangezien het verhogen van het energiegebruik een belangrijk doel is van de
bewegingsprogramma' s.

Alvorens nu een studie te starten waarbij zowel gekeken werd naar het effect van
een toegevoegde training op het dagelijkse energiegebruik als naar het effect van
getraindheid op het energiegebruik tijdens inspanning, moest er een methode gevon-
den worden om het energiegebruik tijdens een fitness-training betrouwbaar en repro-
duceerbaar te meten. In een tweede studie (studie-B), waaraan 10 getrainde proefper-
sonen deelnamen, was het mogelijk deze meting met een reproduceerbaarheid van
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ongeveer ±3% uit te voeren (/loq/tfsru/t 4). Deze reproduceerbaarheid was vergelijk-
baar met de reproduceerbaarheid van energiemetingen tijdens duurinspanning. Tijdens
de fitness-meting werd gebruik gemaakt van een nauwgezet gestandaardiseerd pro-
tocol waarbij het tempo van de bewegingen en de duur van de inspannings- en rust-
periodes gedicteerd werd door een computersignaal.

Om het effect van fitness-training op zowel het energiegebruik tijdens training als
op het totale energiegebruik te bestuderen volgden achttien ongetrainde mannen een
achttien weken durende trainingsinterventie, waarin twee fitness-trainingen per week
moesten worden uitgevoerd (studie-C).

Data over het energiegebruik tijdens de gestandaardiseerde trainingen lieten zien
dat na achttien weken fitness-training het energiegebruik, zowel tijdens de specifieke
fitness-oefeningen als tijdens duurinspanning, met respectievelijk 9,6 en 7,5% afnam

Om een gedetailleerd beeld te krijgen van het effect van een fitness-training op het
totale dagelijkse energiegebruik, werden gegevens verzameld over de volgende com-
ponenten van het energiegebruik (Aoq/tfou/r S). Het totale energiegebruik werd over
een periode van twee weken gemeten met behulp van tweevoudig gemerkt water. De
ruststofwisseling werd wederom gemeten in een respiratiekamer, terwijl het energie-
gebruik tijdens lichamelijke activiteit in twee afzonderlijke onderdelen werd opge-
splitst. Het energiegebruik tijdens de fitness-trainingen in het sportcentrum werd
berekend op basis van de trainingshartfrequenties (/100/ifa/Mjfc 7), terwijl de spontane
lichamelijke activiteit werd geregistreerd met behulp van een versnellingsopnemer. Er
werd aangenomen dat de verwerking van voedsel niet zou veranderen en 10% van het
totale energiegebruik zou bedragen. Na achttien weken nam het dagelijkse energie-
gebruik toe met 9,5% (/uw/ds/H/t 5). Evenals in de eerste studie had training geen effect
op de ruststofwisseling. Verder was er geen verandering van spontane lichamelijke
activiteit waarneembaar. De energiekosten van de toegevoegde trainingsarbeid vorm-
den echter maar 40-50% van de totale toename in energiegebruik. Er werd geen veran-
dering in spontane lichamelijke aktiviteit waargenomen. De meest voor de hand
liggende verklaring voor de discrepantie in het toegenomen energiegebruik, lijkt dan
ook een combinatie van een onderschatte ruststofwisseling en een onderschat energie-
gebruik tijdens de trainingen.

Tijdens deze studie werd eveneens het effect van fitness-training op kracht en uit-
houdingsvermogen bepaald. De toename in kracht was vergelijkbaar met de eerste
interventiestudies. De resultaten van de fietstest vertoonden echter een duidelijk ander
beeld. Terwijl in de eerste studie er geen verandering in uithoudingsvermogen werd
waargenomen, vertoonden de deelnemers aan de laatste studie een 17% toename in
aeroob vermogen. Dit verschil tussen beide studies is mogelijk een gevolg van een
verschil in warming-up methode die werd gebruikt tijdens beide studies. In studie-A
mochten de deelnemers niet hoger gaan dan 150 watt, terwijl in studie-C ze hier voile-
dig vrij in werden gelaten.

Op basis van de resultaten van beide interventie-studies kan geconcludeerd worden
dat fitness-training, ondanks een gemiddeld energiegebruik en een energie sparend
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effect tijdens inspanning, een geschikte trainingsmethode is om het dagelijkse energie-
gebruik te verhogen.




