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Het einde van het seizoen nadert, de wedstrijden en training 

zijn bijna afgelopen. Voor sommigen een belangrijke periode 

voor promotie of degradatie, voor anderen nadert de vakantie 

al snel!

Onze sportfysiotherapeuten van Fysio Cura Plaza krijgen 

regelmatig vragen over het nut van een cooling down. Wat is 

zinvol en wat dan te doen? 

Wij merken dat veel voetballers na een wedstrijd meteen naar 

de kleedkamer gaan en onder de douche springen. Hoewel 

soms wordt aangegeven dat meteen een warme douche na de 

wedstrijd of training voldoende is, blijkt toch dat een cooling 

down belangrijk is voor je herstel, met name wanneer je 

binnen 2 dagen weer een sportactiviteit moet verrichten.

Er zijn belangrijke redenen om een cooling down te doen, 

bewezen is dat spieren beter herstellen van inspanning als een 

cooling down gedaan wordt, hetgeen sportprestatie (op korte 

termijn) positief beïnvloed en blessures kan voorkomen!

Een actieve cooling down zorgt ervoor dat de 

melkzuurconcentratie in het bloed sneller afneemt, hetgeen 

spiervermoeidheid, stijfheid en spierpijnen helpt te beperken. 

Daarbij zal een actieve spierpompfunctie de afvoer van 

afvalstoffen en aanvoer van voedingsstoffen bevorderen, 

hetgeen natuurlijk een positief effect heeft op het herstel!

Verder is het goed om tijdens de cooling down lichte 

rekkingsoefeningen te doen om de verkorting van de spieren, 

die tijdens inspanning ontstaat, weer op lengte te brengen en 

de spieren te helpen ontspannen.

Een cooling down is idealerwijs een verlengstukje van de 

specifieke sportbelasting, dus na het voetballen is rustig 

(uit)joggen een goede keuze, daar waar bijvoorbeeld bij 

wielrennen uitfietsen passend zou zijn. Natuurlijk zijn ook laag 

intensieve loopvormen met bal een mogelijkheid!

De vakantieperiode is een noodzakelijke herstelperiode!

De vakantieperiode geldt als een cruciale herstelperiode na 

een lang seizoen. Het is belangrijk om het lichaam zichzelf 

weer helemaal te laten “repareren” in deze periode! Tijdens 

het seizoen zijn de rustperioden vaak dermate kort, dat herstel 

niet altijd geheel en/of optimaal plaats kan vinden. Het advies 

is dan ook om gedurende minimaal 3 weken zoveel mogelijk 

rust te houden, zodat het lichaam de tijd heeft om het lichaam 

(o.a. spierweefsel / bindweefsel / etc.) weer helemaal gezond te 

maken! 

Hierbij is het leveren van matige inspanning (bijv. joggen of 

rustig fietsen) en het doen van rekkingsoefeningen (gelijk 

aan de cooling down) wel goed om het herstel te bevorderen 

en lenigheid te onderhouden. Daarnaast biedt deze periode 

zonder specifieke sportbelasting de mogelijkheid om 

constructief aandacht te besteden aan terugkerende pijn(tjes) 

en blessures.

Fijne vakantie met veel herstel gewenst en tot volgend seizoen!
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Cooling Down na een training, 
wedstrijd en na het seizoen!


