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Bewegen

Profwielrenners hebben indrukwekkende spiermassa’s maar vrij fragiele botten. 
Zo blijkt steeds weer uit onderzoek. Is fietsen dan slecht voor het skelet? 

Toch niet, maar nuance is vereist.— Door Jan Etienne

M
iljoenen mensen in Europa fietsen
bijna dagelijks, soms behoorlijke af-
standen. De activiteit vormt zo een
belangrijk onderdeel van hun be-
wegingspatroon. Maar als fietsen
inderdaad een invloed heeft op het

beendergestel van profrenners, lopen dan ook liefheb-
bers gevaar? 

Fragiele profs
De eerste alarmerende berichten kwamen vanuit het

professionele wielrennen. De meerderheid van het
peloton, meer dan 2 op de 3 profwielrenners, heeft
minder sterke botten dan de rest van de bevolking (1-3).
Bovendien hebben profwielrenners een 7 maal groter
risico op broze botten dan lopers. 
De vaststellingen zijn verontrustend, want broze

botten op jonge leeftijd zorgen voor een huizenhoog risico
op botbreuken en al wat daarmee samenhangt op oudere
leeftijd. De verklaring hoeven we niet ver te zoeken.
Renners ontwikkelen heel krachtige beenspieren. Sterke
spieren zijn onmisbaar om stevige botten te kweken, maar
daarvoor moeten ze vooral korte piekkrachten ontwikke-
len. Bij wielrennen gebeurt dat nauwelijks. De kracht-
ontwikkeling bij renners verloopt vrij gelijkmatig. 

Tweede belangrijk punt: wielrenners spenderen
uren in het zadel, en hun gewicht wordt de god-
ganse tijd gedragen, terwijl flinke schokken en
zwaartekracht belangrijk zijn voor de botvor-
ming. Punt drie: omdat herstel essentieel is om
conditie op te bouwen, liggen renners na elke
inspanning vaak de rest van de dag in een
zetel of op bed, zodat het bot opnieuw geen
enkele prikkel tot versterking ontvangt.
Daarnaast blijken grote wielerrondes zoals de

Tour de France, de Giro d’Italia en de Vuelta a
España ook al geen cadeau te zijn voor het been-

dergestel van wielrenners (4). Tijdens de Giro d’Ita-
lia van 2011 verloren 9 renners die strikt gevolgd

werden gemiddeld 1,7 kilogram gewicht. De renners aten
6000 kcal per dag, maar dat volstond dus blijkbaar niet.
Een deel van de verklaring schuilt in een afname van het

hongergevoel, onder andere door ver-
moeidheid en maag- en darmklachten,
vooral tijdens warme etappes. 
Toch mogen we de oorzaak van de

zwakkere botten niet zoeken in voedings-
verschillen. Want met de massa voedsel die
wielrenners elke dag eten, nemen ze ook
ruim voldoende calcium en andere bio-
actieve stoffen op. Aan te weinig vitamine
D kan het ook niet liggen, want wielrenners
zijn constant buiten, vaak in het zuiden,
met veel zon op hun huid. Maar de hormo-
nale analyses van de 9 renners in de Giro
brachten een systematische afbraak van
botweefsel aan het licht. Waarom, is nog
niet helemaal duidelijk, maar de daling van
belangrijke hormonen voor botvorming,
waaronder testosteron, speelt
ongetwijfeld een rol. 

Dunne stekken
Professionele renners zijn niet

de enigen die getroffen worden.
De Vlaamse sport- en keurings-
arts Kris Van der Mieren, die
nauwe contacten heeft met de
wielerwereld, ziet geregeld
jonge wielrenners, pubers nog,
met onvoldoende botmineralisa-
tie. Het verontrust hem, want
dat is middenin de ideale peri-
ode voor botopbouw. 
De oorzaak is in zijn ogen

duidelijk: een overdreven en
eenzijdige training van jonge renners, die
zich spiegelen aan de profs en ‘er alles voor
willen doen’. Dat betekent in hun ogen vele
uren (te zware) training en daarnaast rust
om te herstellen. “Sommige kereltjes willen
zelfs geen trap op lopen omdat ze ervan
overtuigd zijn dat dat slecht is voor hun
spieren”, lacht Van der Mieren. “Ze liggen
en zitten veel te veel. Zelf ging ik vroeger
naast het fietsen heel vaak voetballen,
gewoon voor het plezier. Jonge rennertjes
zouden dat ook moeten doen, zeker in de
winter wanneer het wielrennen zo goed als
stilligt. Wat gaan lopen, basketten, atletiek,
volleyballen, het maakt niet uit wat, zolang
je lichaam maar flink wat schokken en ruwe
spierinspanningen te verwerken krijgt.”
“Het is ook belangrijk voor hun alge-

mene ontwikkeling en hun toekomst. Je
mag niet alle eieren in die ene mand van het
fietsen leggen. Maar dat krijg je moeilijk

aan hen verkocht. ‘Bij lopen zet je andere
spieren in, en dat is slecht voor de spieren
die ik gebruik om te fietsen’, krijg ik dan te
horen. Lachwekkend. Alsof je spieren zou
hebben om te fietsen en andere om te lopen.
Neen, dat zijn allemaal dezelfde spieren. Ze
worden alleen anders geprikkeld en dat is
net goed, die afwisseling. Tussen haakjes:
dit advies geldt ook voor profwielrenners.
Zij zouden tijdens het winterseizoen ook
beter wat andere sporten beoefenen om
hun botten te verzorgen.” 

Op veldsterkte
Gelukkig hoeft de gewone burger die

van een fietstochtje houdt zich geen zorgen
te maken. Hun botten hebben niet te lijden

van enkele uurtjes op de
fiets. Wat we wel vrij zeker
weten, is dat fietsen de
botten niet sterker maakt.
Wie een dagje ouder wordt
en hoopt dat fietsen hem zal
wapenen tegen fragiele
botten is er dus aan voor de
moeite. Daar heb je andere
activiteiten voor nodig. 
Fanatieke wieleramateurs

die buiten hun hobby wei-
nig andere fysieke bezig-
heden ontplooien, moeten
beseffen dat ze een zeker
risico lopen op vroegtijdige
osteoporose. Het is in hun

geval geen slecht idee om de botmassa eens
te laten checken en dat in principe al van
jongs af. De enige manier om je botten tot
op hoge leeftijd gezond en sterk te houden,
is immers zo vroeg mogelijk beginnen ze zo
sterk mogelijk te maken. Want eenmaal
verloren kun je de botmassa heel moeilijk
opnieuw opbouwen, zeker als je de 50 à 60
voorbij bent.
Gelukkig lopen fietsers niet allemaal

evenveel gevaar. Wie off-road gaat met de
mountainbike of crossfiets staat er qua
botmineralisatie beter voor dan de gewone
wegwielrenner, misschien omdat de
inspanningen korter en heftiger zijn (5).
Cyclocrossers moeten bovendien geregeld
uit het zadel voor loopstroken door het
zand en op en af hellingen met ook nog
eens die fiets op de schouder, wat voor
extra belasting zorgt. 
Referenties: www.bodytalk.be
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Krachtige
botten
� De puberteit is een
cruciale periode voor de
ontwikkeling van een
sterk beendergestel
(6,7). Het is de periode
waarin de botten tot hun
definitieve omvang
uitgroeien tijdens de
laatste grote groeispurt.
Sporten tijdens die
piekjaren, het liefst al
van net voor de
puberteit, zorgt voor
sterkere, grotere en
meer gemineraliseerde
botten. 

� Je kiest het best voor
sporten die je botten
pittig belasten, zoals
turnen, judo, karate,
aerobics en alle bal-,
spring-, racket- en
krachtsporten. Over
zwemmen en lopen
bestaat nog twijfel. De
botten van lopers en
zwemmers lijken na
jaren sporten iets minder
gemineraliseerd dan
gemiddeld, maar toch
aanzienlijk meer dan die
van fietsers. Lopen is
niet de meest geschikte
sport om sterke botten
te vormen, omdat de
schokken blijkbaar iets
te licht uitvallen om de
mineralisatie te
stimuleren. Toch blijkt
het bot van lopers
sterker te zijn op
plaatsen waar de
belasting tijdens het
lopen hoog oploopt. 

� Dat laatste zie je
trouwens in elke sport.
Op plaatsen van hoge
belasting, bijvoorbeeld
waar de pezen aan het
bot vasthechten, is het
bot altijd sterker dan op
plaatsen van weinig
belasting. Logisch ook.
Zwemmers blijken dan
weer heel actief
botweefsel te hebben
dat zich snel vernieuwt,
wat misschien toch op
stevige botten kan
wijzen. Er is voor hen
misschien geen reden
om zich ongerust te
maken.


