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Voorwoord
Het lichaam is een enorm ingewikkelde machine. Alle verschillende cellen en weef-
sels  staan met elkaar in verbinding en hun activiteiten worden precies op elkaar
afgestemd. Als u aan het grote aantal processen denkt dat op elk moment in uw
lichaam optreedt, dan is het opmerkelijk dat alle lichaamssystemen zo goed
samenwerken. Zelfs terwijl u dit leest, pompt het hart bloed door uw lichaam, ver-
teren en absorberen de darmen nutriënten, verwijderen de nieren afvalproducten,
brengen de longen zuurstof naar binnen en houden de spieren dit boek vast terwijl
de hersenen zich concentreren op het lezen. Hoewel het waarschijnlijk aanvoelt
als rust, is uw lichaam fysiologisch redelijk actief. Denk u nu eens in hoeveel actie-
ver alle lichaamssystemen worden als u actief beweegt. Als de lichamelijke activi-
teit toeneemt, neemt ook de fysiologische activiteit van de spieren toe. Actieve
spieren hebben meer voedingsstoffen nodig, meer zuurstof, meer metabole activi-
teit, en ze moeten ook afvalproducten verwijderen. Hoe reageert het lichaam op
de hoge fysiologische eisen van lichamelijke activiteit?

In deel 4 veranderen we van invalshoek en bekij-
ken we de invloed van de externe omgeving op
lichamelijk presteren. We bekijken de reacties van
het lichaam op warmte en koude, en vervolgens de
invloed van lage atmosferische druk, op grote
hoogte bijvoorbeeld, en hoge atmosferische druk,
zoals tijdens duiken. We beëindigen dit deel met
het bekijken van de effecten van een bijzondere
omgeving – met weinig zwaartekracht – zoals tij-
dens reizen in de ruimte.

In deel 5 verleggen we onze aandacht naar hoe
sporters hun lichamelijk presteren kunnen optima-
liseren. We beoordelen de effecten van verschillen-
de soorten en hoeveelheden training. We bekijken
de speciale voedingsbehoeften van sporters en hoe
voeding kan worden gebruikt om prestaties te ver-
beteren. We wijzen verder op het belang van de
juiste lichaamssamenstelling voor presteren. Tot
besluit van dit deel bespreken we het gebruik van
prestatiebevorderende middelen, substanties
bedoeld om sportprestaties te verbeteren. 

In deel 6 bekijken we de bijzondere eigenschappen
van specifieke groepen sporters. Eerst kijken we
hoe de groei- en ontwikkelingsprocessen van jonge
sporters hun prestatiemogelijkheden beïnvloeden.
Daarna bezien we de veranderingen die optreden in
het lichamelijk presteren bij veroudering en bekij-
ken we de manieren waarop lichamelijke activiteit
onze gezonde levensduur kan verlengen. Tot slot

Bij het bestuderen van de fysiologie van inspanning
en sport is dat de sleutelvraag, en die beantwoor-
den we in dit boek. Inspannings- en sportfysiologie
introduceert u in de vakken inspanningsfysiologie
en sportfysiologie. Ons doel is het kennisfunda-
ment dat u hebt opgebouwd in basisopleidingen
over menselijke anatomie en fysiologie uit te brei-
den, door het toepassen van al eerder geleerde
principes op hoe het lichaam werkt en reageert tij-
dens lichamelijke activiteit.

In het inleidend hoofdstuk beginnen we met een
historisch overzicht van de inspannings- en sportfy-
siologie, beginnend bij hun ontstaan uit de discipli-
nes anatomie en fysiologie. We bespreken
basisprincipes die in het hele verdere boek zullen
worden gebruikt. In de delen 1-3 kijken we naar
fysiologische systemen. We richten ons daarbij op
de reacties op acute inspanning. Ten slotte kijken
we hoe deze systemen reageren op langdurige
blootstelling aan inspanning en op training. 
In deel 1 richten we ons op hoe de spieren en het
zenuwstelsel samen lichaamsbeweging tot stand
brengen. In deel 2 bespreken we hoe de energiesys-
temen de energie verschaffen die nodig is voor
beweging en welke rol het endocriene systeem
speelt bij de regulatie van het metabolisme. In deel
3 kijken we hoe het cardiovasculaire en het respi-
ratoire systeem voedingsstoffen en zuurstof naar de
actieve spieren transporteren en afvalproducten
afvoeren tijdens lichamelijke activiteit.



van dit deel bespreken we geslachtsverschillen en
de fysiologie bij vrouwelijke sporters.

In het laatste deel van het boek, deel 7, richten we
onze aandacht op de toepassing van sport- en
inspanningsfysiologie op de preventie en behande-
ling van verschillende aandoeningen en op het
gebruik van inspanning bij revalidatie. We kijken
eerst naar inspanning om gezond en fit te blijven,
daarna sluiten we het boek af met een bespreking
van cardiovasculaire aandoeningen, obesitas en
diabetes. 

Inspannings- en  sportfysiologie brengt een nieuwe
benadering van de studie van inspannings- en
sportfysiologie. Het is geschreven voor de student

met als doel het leren zo eenvoudig en plezierig
mogelijk te maken. Deze tekst is uitvoerig, maar
we willen niet dat u overweldigd wordt door de
omvang of de reikwijdte. We hebben speciale ele-
menten ingevoerd die u helpen het boek te bestude-
ren. 
Aan het begin van elk deel staat een korte tekst die
de inhoud van de hoofdstukken in dat deel
beschrijft. Elk hoofdstuk begint met een kort over-
zicht en een inhoudsopgave met paginanummers
om u te helpen informatie te vinden. In elk hoofd-
stuk zijn interessante en belangrijke punten in
blauwgekleurde kaders te vinden voor snelle raad-
pleging. Belangrijke termen worden in de tekst
rood gekleurd en zijn aan het eind van het hoofd-
stuk in een lijst te vinden. Deze termen worden

samenvattingen van de 
belangrijkste punten

belangrijke punten

belangrijke termen 
(sleutelwoorden)



achter in het boek in de verklarende woordenlijst
beschreven. Verdeeld over het hoofdstuk geven
groene teksten samenvattingen van de belangrijkste
punten.

Aan het eind van elk hoofdstuk staan de sleutelter-
men in een lijst, zodat u kunt controleren of u deze
woorden begrijpt. Studievragen geven de mogelijk-
heid om uw kennis van de inhoud van het hoofdstuk
te testen. Hier staan ook de referenties – in de tekst
zijn ze genummerd – samen met aanbevolen litera-
tuur waarin aanvullende informatie kan worden
gevonden over de onderwerpen in het hoofdstuk.
Achter in het boek zijn ten slotte een uitgebreide ver-
klarende woordenlijst met alle sleuteltermen, een
index en omrekeningstabellen opgenomen.

Velen zullen dit boek alleen lezen omdat het ver-
plichte stof is in een cursus of opleiding. Wij hopen
echter dat de informatie u zal verleiden om dit
relatief nieuwe en spannende gebied verder te
bestuderen. We hopen op zijn minst uw interesse
en inzicht te vergroten in de geweldige mogelijkhe-
den van het lichaam voor lichamelijke inspanning,
aanpassing aan stressvolle situaties en het verbete-
ren van fysiologisch presteren. Wat u kunt leren is
praktisch en bruikbaar, niet alleen voor iemand die
zijn beroep wil maken van inspanning of sport,
maar voor iedereen die actief, gezond en fit wil
zijn.

illustraties

ter informatie



Hulpmiddelen voor studenten

Studenten kunnen gratis de Engelstalige Online
Study Guide bezoeken op www.humankinetics-
.com/physiologyofsportandexercise/osg voor dyna-
mische en interactieve leeractiviteiten. Alle
opdrachten kunnen worden uitgevoerd buiten het
laboratorium of leslokaal. Je zult de geleerde sleu-
telconcepten gaan toepassen door op jezelf uitge-
voerde experimenten en het meten van je eigen
fysiologische reacties op inspanning. De studiehulp
bevat ook studievragen en opdrachten om je kennis
te testen ter voorbereiding op toetsen. Je hebt ook
toegang tot links naar vaktijdschriften, organisa-
ties, informatie over beroepsmogelijkheden. De
opzet van de website maakt het eenvoudig om fysi-
ologische kennis en vaardigheden via internet te
oefenen, te herhalen en te ontwikkelen.

Hulpmiddelen voor de docent

Voor docenten die lesgeven met Inspannings- en
Sportfysiologie, zijn er speciaal ontwikkelde hulp-
middelen voor studenten. Deze bestaan uit voor-
beelden van cursus-syllabi, voorbeelden van
lesopzetten, suggesties voor projecten voor studen-
ten en voor opdrachten, sleutelbegrippen, referen-
ties voor het presentatiepakket, laboratorium-
experimenten, en directe links naar gedetailleerde
internetbronnen voor elk hoofdstuk.

Toetspakket

Het toetspakket, gemaakt met Respondus 2.0,
bevat meer dan 700 speciaal voor Inspannings- en
Sportfysiologie ontwikkelde vragen. Er worden
verschillende vraagtypen aangeboden zoals
waar/niet-waar, vul het ontbrekende woord in,
open vragen en multiple choice. Met Respondus
LE, een gratis versie van de Respondus-software,
kunnen docenten een eigen selectie van vragen
samenstellen, opslaan en printen. Ook toetsformu-
lieren kunnen worden geselecteerd, bewaard,
geprint of geëxporteerd naar een tekstverwerkings-
programma. 

Respondus biedt ook de mogelijkheid om toetsen
te maken die direct gepubliceerd kunnen worden
op Blackboard, eCollege, WebCT en andere cursus-
managementsystemen. Instructies voor het downlo-
aden van een gratis versie van Respondus en voor
het verkrijgen van het toetspakket zijn te vinden op
www.humankinetics.com/physiologyofsportan-
dexercise/osg. De hulpmiddelen en het toetspakket
zijn gratis voor docenten van cursussen waar het
boek verplicht is. 

Presentatiepakket

Het  presentatiepakket op cd-rom bestaat uit een
uitgebreide serie PowerPoint®-dia’s voor elk
hoofdstuk. Dia’s met leerdoelen presenteren de
belangrijkste onderwerpen uit elk hoofdstuk, tekst-
dia’s geven sleutelbegrippen en dia’s met illustraties
en foto’s. Het presentatiepakket bevat ruim 930
dia’s die direct gebruikt kunnen worden in
PowerPoint®, en kunnen worden geprint of geko-
pieerd voor distributie onder studenten. Docenten
kunnen eenvoudig dia’s toevoegen, veranderen en
herschikken en kunnen afbeeldingen zoeken geba-
seerd op zoektermen. Het cd-rom-presentatiepak-
ket bestellen kan via www.humankinetics-
.com/physiologyofsportandexercise. 

Hulpmiddelen voor 
student en docent
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