
Wat is het verschil tussen isotoon,
hypertoon en hypotoon? 
Voor een snelle vocht- en energieaanvulling is

het belangrijk dat de sportdrank snel in het 

lichaam wordt opgenomen. Bepaalde sport-

dranken worden sneller in de bloedbaan opge-

nomen dan anderen. Dat heeft te maken met

de samenstelling. Er zijn 3 verschillende soor-

ten sportdranken: hypotone, hypertone en 

isotone sportdranken. Een isotone sportdrank

heeft  dezelfde concentratie moleculen (mine-

ralen en koolhydraten) als het bloed. Bij een 

hypertone drank is die concentratie hoger en

bij een hypotone drank lager. Studies tonen

aan dat het optimum bij een isotone (licht 

hypotone) drank ligt. 

Waarom is het beter met een (isotone)
sportdrank te sporten?
Tijdens het sporten is het belangrijk dat je

vocht- en energieverlies tegengaat. Daarbij is

het belangrijk dat het vocht en energie snel 

beschikbaar is voor de lichaamscellen. Doe je

dat niet dan zal je sportprestatie afnemen. Een

isotone sportdrank komt qua samenstelling

overeen met de concentratie van het bloed en

zorgt dus voor een snelle toevoer. 

Kan een sportdrank spierkramp 
voorkomen?
Kramp is een plotselinge, onwillekeurige 

samentrekking van alle spiervezels van een 

spier. Meestal ontstaat dit tijdens of na een 

intensieve sportinspanning. Spierkramp ont-

staat doordat de zenuwen die de spieren doen

samentrekken, verkeerd reageren en te veel

signalen doorsturen om samen te trekken.

Naast allerlei fysiologische factoren spelen ook

bepaalde voedingsstoffen een rol. Calcium en

magnesium zijn stoffen die het lichaam nodig

heeft voor een goede spierwerking en energie-

stofwisseling. Kramp ontstaat o.a. door een te-

kort aan magnesium. 

Wat is het nut van een sportdrank?  
Tijdens een sportinspanning, zoals fietsen of

hardlopen, verlies je vocht door transpiratie.

Zeker bij warm weer en een intensieve inspan-

ning, loopt dat verlies snel op. Als het vocht

niet regelmatig wordt aangevuld, nemen je

prestaties af. Elektrolyten (mineralen zoals 

natrium en chloor) helpen uitdroging - en dus

vermoeidheid - tegen te gaan.

Tijdens het sporten verlies je niet 
alleen vocht, maar verbrandt je 
lichaam ook energie.
Koolhydraten zijn de belangrijkste energie-

bron om intensief te kunnen sporten. Hoe in-

tensiever je gaat sporten, hoe meer energie je

verbruikt die afkomstig is van koolhydraten.

We kennen allemaal het gevoel van de ‘man

met de hamer’, dit betekent dat er een tekort is

aan koolhydraten en kenmerkt zich door het

afnemen van de kracht om de sportprestatie

voort te zetten. De coördinatie wordt slechter.

Het lichaam heeft bepaalde voorraden, maar

niet genoeg voor intensieve inspanningen. Bij

duursporten, dus als je een inspanning lang

wilt volhouden, is het dan ook van belang dat

naast het vocht ook de energievoorraad aange-

vuld wordt. Door energieleverende koolhydra-

ten en mineralen toe te voegen aan een drank

die makkelijk wordt opgenomen door de li-

chaamscellen, kan een sporter lang blijven

doorgaan.

Voeding

Maakt een sportdrank
echt verschil?
Wie van sporten houdt, kan uit een flink aantal sportdranken kiezen. Misschien vraagt u zich

af of het werkelijk verschil uitmaakt voor de sportprestatie wat je drinkt tijdens het fietsen of

een andere intensieve inspanning. En of een sportdrank méér doet dan de dorst lessen.

Offi cial Partner
right through to the fi nishing line.

go far.

Of je nu profatleet bent 
of een enthousiaste amateur, 
de nieuwe Isostar HYDRATE 
& PERFORM werkt met je 
mee voor, gedurende én na 
je sportactiviteiten.

Wetenschappelijk getest door atleten op alle 
niveaus. Isostar  HYDRATE & PERFORM
sportdrank verbetert je prestatie tot  wel 19%*.
Dankzij de combinatie van een isotone 
samenstelling die snelle vochtopname 
garandeert en de optimale samenstelling 
koolhydraten die je de nodige extra energie 
geeft. Isostar HYDRATE & PERFORM 
bevat dé brandstof voor hardwerkende 
spieren en helpt je net dat extra stuk te gaan.

* Wetenschappelijke Studie, IRMS, 

Heeft u ook een vraag over sportvoeding? Mail deze naar veerle.de_meyer@sanutri.com
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