Factsheet warming-up
Achtergrond
Het doel van een warming-up is om de daaropvolgende prestatie te verbeteren en/of om blessures te
voorkomen. De ideale warming-up is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de daaropvolgende
prestatie, fysieke capaciteiten van de sporter, het klimaat (met name de temperatuur) en de tijd tussen
warming-up en wedstrijd. De meeste effecten van een warming-up zijn toegeschreven aan een
temperatuurverhoging van het lichaam, zoals een verbeterde zuurstoftoevoer en versnelde
glycogeenverbranding [2]. Daarnaast zijn er ook andere effecten toegeschreven aan een warming-up
zoals een verbeterde doorbloeding een verhoging van de initiële zuurstofopname en positieve
psychologische effecten.
Passieve warming-up
Een passieve warming-up waarbij het lichaam van buiten af wordt verwarmd kan de explosieve (≤10 s) en
korte prestatie (>10 s, <5 min) verbeteren. Voor prestaties ≥5 min geldt juist dat een verhoging van de
initiële zuurstofopname de belangrijkste factor is voor het verbeteren van prestaties. Hiervoor een
passieve warming-up niet nuttig [2] en is een actieve warming-up gewenst.
Actieve warming-up
Bij een actieve warming-up verhoogt de lichaamstemperatuur door eigen spieractiviteit. Hierbij is het
belangrijk om te zorgen dat sporters niet vermoeid beginnen aan de prestatie. Een warming-up met een
lage intensiteit is niet voldoende om prestaties te verbeteren. In de tabel hieronder staat advies voor de
warming-up bij verschillende prestaties.

Warming-up
aangevuld met
Herstel

Explosieve prestatie (≤10 s)
5 – 10 min op 40-60%
VO2max
± 5 min

Warming-up
aangevuld met

Duurprestatie (≥30 min)
5 – 10 min op 70% VO2max
1 - 6 korte sprints/
versnellingen met/zonder extra
gewicht

Herstel

< 5 min

Korte prestatie (>10 s, <30 min)
5 – 10 min op 70% VO2max
1 - 6 korte sprints met/zonder extra gewicht
5 -10 min
Intervalprestatie
5 – 10 min sportspecifiek op 70% VO2max
Kies uit:
* 1 - 6 korte sprints
* korte krachtoefening met (bijna) maximale
kracht (bijv. 5 herhalingen)
* klein aantal sprong-/wendbaarheidsoefeningen
met gewichtsvest (10-20% lichaamsgewicht)
5 - 10 min

[1,3,6,9] Voor de praktische toepassing kunnen percentages van de VO2max geschat worden aan de
hand van de hartfrequentiereserve (HFR). HFR is het verschil tussen maximale hartfrequentie en
rusthartfrequentie. %HFR= (HFactueel - HFrust) / (HFmax - HFrust)
Voor explosieve prestaties lijkt het er op dat een korte zeer intensieve warming-up waarbij (bijna)
maximale kracht is gevraagd de explosieve prestatie kan verbeteren. Het is echter nog onduidelijk hoe dit
op een goede manier toe te passen is, zonder dat vermoeidheid overheerst [8]. Bij duurprestaties en
intervalprestaties is het van belang dat de kerntemperatuur niet te veel stijgt. De vraag blijft dan ook of
een warming-up wel nuttig is voor duurprestaties bij een hoge omgevingstemperatuur. Voor
intervalprestaties is het van belang om de warming-up zo kort mogelijk te houden bij een hoge
omgevingstemperatuur.
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Conclusie
De adviezen in de tabel zijn geschreven op basis van een ‘normale’ omgevingstemperatuur (ongeveer
20˚ C). Een actieve warming-up heeft daarbij de voorkeur boven een passieve warming-up. De warmingup die in de praktijk gedaan wordt is vaak langer dan nodig [7]. Voor de gewenste fysiologische effecten
moet een warming-up in totaal ongeveer 10 tot 15 minuten duren gevolgd door ongeveer 5 minuten rust.
Het is daarbij belangrijk dat de warming-up zo veel mogelijk gericht is op de spiergroepen die ook nodig
zijn voor de prestatie. Bij veel wedstrijden zit er meer dan 5 minuten tussen de warming-up en de
wedstrijd. Het is daarom aan te raden om bij een rustperiode van meer dan 5 minuten de spieren extern
warm te houden met bijvoorbeeld een verwarmende broek [4].
Tot slot
Veel sporters rekken als onderdeel van de warming-up. In veel gevallen is dit niet nuttig. Zie het factsheet
rekken voor meer informatie.
Ondanks dat het algemeen geaccepteerd is dat een warming-up blessures kan voorkomen, is er hier
geen sluitend bewijs voor [5]. Een praktisch advies voor de duur, intensiteit en oefeningen van de
warming-up om blessures te voorkomen is hierdoor niet te geven.
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