
Na een zwaar seizoen hebben veel 

sporters gelijk de neiging om intensief 

te gaan trainen zodat ze het seizoen 

daarop betere resultaten kunnen 

neerzetten. Veel trainingschema`s 

maken hiervoor gebruik van het 

“overload” principe. Dit houdt in dat 

er tijdens de training een verhoogde 

prikkel wordt toegediend aan het 

lichaam. Het progressief toedienen 

van een verhoogde prikkel zorgt voor 

een verbetering in belastbaarheid. 

Echter wanneer het lichaam rust 

nodig heeft na een zwaar seizoen kan 

deze trainingsvorm wel eens verkeerd 

uitpakken. Deze trainingsvorm kan er 

toe leiden dat het lichaam overbelast 

wordt, wat kan leiden tot het 

overtrainingssyndroom. 

Bij perioden van overmatig bloot staan 

aan intensieve trainingen kunnen 

sporters een afname in prestaties 

krijgen. Dit kan zowel fysiologisch of 

psychologisch van aard zijn. 

Tijdens het sporten en trainen 

ervaren sporters verschillende 

vormen van vermoeidheid. Echter 

gaat deze vermoeidheid vaak over na 

kortstondige rust en gezond eten. Bij 

het overtrainingssyndroom helpt dit 

echter niet.

Doordat er door de overtraindheid 

slechtere resultaten ontstaan gaat de 

sporter dit vaak compenseren door 

nog meer en intensiever te sporten, 

wat vaak averechts werkt. Variatie in 

trainingsprikkels en rust is hiervoor 

essentieel!

Het overtrainingssyndroom uit zich 

per sporter op een verschillende 

manier. Dit maakt het voor de sporters 

en begeleiders moeilijk om het 

overbelastingssyndroom te herkennen 

vanwege de variërende symptomen. 

De meest voorkomende aanwijzing is 

het verminderen van de sportprestatie. 

Andere tekenen zijn ook;

• Veranderen van eetlust

• Slecht slapen

• Snel geïrriteerd

• Concentratie/motivatie verlies

• Depressie 

Heeft u vragen over wat de beste 

manier is om u trainingsschema 

zo goed mogelijk op te stellen en 

overbelasting zien te voorkomen? Of 

herkent u deze klacht bij een van u 

sporters of uzelf? Kunt u altijd contact 

opnemen met Fysio Cura-Plaza. 
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Waarom is rust 
belangrijk tijdens 
je herstel na een 
zwaar seizoen?
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