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Contrast-watertherapie als  
herstelmethode voor krachttraining
Ir. Willem Koert

Australische en Nieuw-Zeelandse sportwetenschappers onderzoeken serieus of warme en koude baden zorgen 
voor meer herstel na zware trainingen. Hun bevindingen zijn wellicht interessant voor gedreven krachtsporters 
die de grenzen van hun kunnen verkennen en die niet bang zijn om te experimenteren. 

Krachtsporters hebben baat bij metho-
den die het herstel na training versnel-
len. Een methode die in de krachtsport 
al jaren in zwang is, is het na de trai-
ning afkoelen van het lichaam door 
te baden met koud water, of het koe-
len van de getrainde spiergroepen met 
ijs. Systematisch sportwetenschappelijk 
onderzoek naar de effectiviteit van die 
methode is pas recent verschenen, en 
het aantal studies is nog beperkt. Maar 
uit het onderzoek dat de laatste jaren is 
verschenen, blijkt dat het koelen van het 
lichaam inderdaad sporters kan helpen 
bij het behalen van betere prestaties. 
Dat wil zeggen, als ze moeten presteren 
bij hoge temperaturen, en als de koeling 
plaatsvindt voor of tijdens de fysieke 
arbeid. Als methode om het herstel te 
bevorderen, voldoet koeling in recent 
onderzoek meestal niet.

Cold Water Immersion 

Zo rapporteerden sportwetenschap-
pers van de Australische Edith Cowan 
University enkele maanden geleden bij-
voorbeeld dat wielrenners die bij een 
temperatuur van 35 graden Celsius 
moeten fietsen makkelijker op een hoog 
niveau kunnen blijven rijden als ze tus-
sen de trainingssessies door vijf minu-
ten gaan zitten in een bad van veertien 
graden Celsius.I Cold Water Immersion, 
noemen de Australiërs die behandeling. 
In hun studie die in 2008 is verschenen, 
kunnen de onderzoekers ook aangeven 
hoe de behandeling waarschijnlijk werkt: 
Cold Water Immersion (CWI) verlaagt 
de lichaamstemperatuur. Het lichaam van 
de sporters heeft minder energie nodig 
om de lichaamstemperatuur laag te hou-
den, en kan dus meer energie spenderen 

aan het fietsen. 
Twee jaar eerder ontdekten Amerikaanse 
bewegingswetenschappers dat CWI tij-
dens hardloopevenementen ook hardlo-
pers helpt beter te presteren.II Of CWI 
ook voor sprinters van nut is kunnen 
studies niet bevestigen.III  
Op de vraag of CWI het herstel van 
trainingen bevordert, komen studies met 
een ander antwoord - en dat antwoord 
luidt ‘neen’. In de zomer van 2007 
verscheen bijvoorbeeld een Australische 
studie, waarin de onderzoekers veertig 
proefpersonen, die overigens nooit aan 
krachtsport hadden gedaan, vroegen om 
hun benen te trainen op de leg-press.IV  
De proefpersonen moesten daarbij een 
protocol afwerken met negatieve her-
halingen. Het protocol was ontworpen 
om de spieren zo zwaar mogelijk aan te 
pakken. De ene helft van de proefperso-
nen liet de benen drie keer een minuut 
onderdompelen in lauw water, de andere 
helft liet de benen onderdompelen in 
water met een temperatuur van vijf gra-
den. Water krijgt zo’n temperatuur als je 
daar veel ijs in gooit. 
De CWI-behandeling had nagenoeg geen 
effect. De onderdompeling in het ijs-
water leidde niet tot een afname van 
de zwelling na de training, niet tot een 
sneller herstel van de kracht in de benen 
en ook niet tot een lagere spiegel van 
het enzym creatinekinase in het bloed. 
Sportwetenschappers zien creatinekinase 
als een merker voor spierschade. Hoe 
hoger de spiegel, des te aanzienlijker is 
de schade aan het spierweefsel. 
Het leek er zelfs op dat CWI een ave-
rechts effect had. De sporters die de 
behandeling hadden ondergaan ervoeren 
meer spierpijn in hun dagelijks functio-
neren.

Het afkoelen van getrainde spieren na 
een training is dus niet verstandig, con-
cluderen de Australiërs. Japanse fysio-
logen van Chukyo University ontdekten 
drie jaar geleden waarom. In een stuk 
dat verscheen in de European Journal 
of Applied Physiology beschreven de 
Japanners een experiment waarvoor ze 
proefpersonen hadden gevraagd om zes 
weken achtereen drie keer per week hun 
onderarmen te trainen.V De ene groep 
koelde na de training zijn spieren met 
CWI, de andere niet. Toen de peri-
ode van zes weken voorbij was, was de 
spieromvang van de controlegroep een 
beetje toegenomen en die van de CWI-
groep juist een beetje afgenomen. Beide 
groepen werden sterker, maar de toe-
name van de lichaamskracht van de con-
trolegroep was iets hoger dan die van de 
CWI-groep. De effecten waren statistisch 
niet significant. Wel statistisch significant 
was het effect van de CWI-behandeling 
op de diameter van de bloedvaten in de 
onderarmen. In de controlegroep was 
die diameter groter geworden, in de 
CWI-groep niet. 
Temperatuursverlaging na krachttraining 
doet een deel van de effecten van die 
krachttraining teniet, concluderen de 
Japanners. Ze vermoeden dat die effec-
ten deels het gevolg zijn van de verhoging 
van de lichaamstemperatuur tijdens de 
training, en dat de koudebehandeling die 
positieve effecten daarom afzwakt. 
Bij fysieke inspanning activeert de spier-
cel heat shock proteins (HSP’s). De cel 
gebruikt HSP’s om precaire cellulaire 
structuren te beschermen, en verpakt die 
structuren bij wijze van spreken in HSP’s 
zoals een verzendbedrijf goederen ver-
pakt in piepschuim. Naarmate spiercellen 
na training meer van die HSP’s activeren, 
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des te sterker groeien ze. De onderzoe-
kers vermoeden dat de CWI-behandeling 
de activering van de HSP’s afremt.

Contrast Water Therapy 

De recente studies hebben de ratio-
nale achter de koude baden en dou-
ches na krachttraining dus ondergra-
ven. Gelukkig hebben ze ook een nieuw 
element naar voren gebracht waaraan 
krachtsporters mogelijk wel iets hebben: 
Contrast Water Therapy (CWT). Het 
concept van CWT is een studieobject van 
het Nieuw-Zeelandse Waikato Institute 
of Technology, waar sportwetenschap-
pers CWT hebben uitgeprobeerd op 
rugbyspelers, wielrenners en proefper-
sonen die aan krachttraining moesten 
doen. In de Nieuw-Zeelandse studies 
hield CWT in dat proefpersonen na hun 
trainingssessies een kwartier lang in bad 
zaten. Tijdens dat kwartier wisselden de 
proefpersonen zeven keer van bad, en 
stapten ze beurtelings van een koud bad 
van vijftien graden in een warm bad van 
38 graden. 
Die behandeling, meldden de onder-
zoekers in 2006, hielp de spelers van 
het nationale rugbyteam om sneller van 
hun trainingen te herstellen.VI Bij de 
spelers die de CWT-behandeling onder-
gingen normaliseerde na de training de 

creatinekinase-spiegel sneller dan bij de 
andere spelers. 
Soortgelijke resultaten boekten de onder-
zoekers bij wielrenners. In een trial die 
vijf dagen duurde moesten de wielren-
ners elke dag een kleine zeventig keer 
korte tijd sprinten. CWT verbeterde de 
tijden van de renners met enkele procen-
ten.VII Voor de volledigheid moeten we 
daarbij opmerken dat de onderzoekers 
in deze studie ook keken naar CWI, en 
ontdekten dat die herstelmethode bij 
wielrenners wel leek te werken. 
In een onderzoek dat in maart 2008 
verscheen in de European Journal of 
Applied Physiology keken de onderzoe-
kers ook naar getrainde krachtsporters.  
VIII Uit die studie blijkt dat CWT de 
nasleep van een slopende training met 
gewichten verkort en de spierpijn tijdens 
de hersteltijd vermindert. 
De onderzoekers lieten drie dozijn spor-
ters eerst zwaar hun benen trainen op de 
leg-press met een belasting van 120 pro-
cent van hun 1RM. De sporters maakten 
dus alleen de teruggaande beweging op 
eigen kracht, en spotters hielpen bij de 
opgaande beweging. De proefpersonen 
maakten vijf sets met elk tien reps. Het 
protocol zorgt bij sporters die geen erva-
ring hebben met negatieve sets gegaran-
deerd voor spierpijn en spierschade. Na 
de sessie onderwierpen de onderzoekers 

de sporters aan vier herstelmethoden: 
rust (passive recovery, in het jargon van 
de bewegingswetenschap), CWI, CWT en 
hot water immersion (HWI). HWI bete-
kende in dit geval dat de proefpersonen 
na hun training een kwartier in een bad 
van 38 graden Celsius gingen zitten. 
CWI betekende dat diezelfde proefper-
sonen een kwartier lang in een bad van 
vijftien graden plaatsnamen. CWT hield 
in dat de proefpersonen in een kwartier 
zeven keer beurtelings gingen zitten in 
een heet en in een koud bad. 
De CWT-behandeling bleek het meest 
succesvol. Toen de onderzoekers bij-
voorbeeld de dagen na de trainingssessie 
bepaalden met hoeveel kilo de proef-
personen maximaal konden squatten, 
zagen ze dat de CWT-behandeling zorgde 
voor een sneller herstel van de kracht 
dan de andere behandelingen. De HWI-
behandeling werkte op dit punt overigens 
net zo goed als de CWT-behandeling. 
CWT verminderde na de trainingssessie 
de spierpijn die de sporters rapporteer-
den. De overige behandelingen sorteer-
den op dat punt geen effect. 
Hoewel de betreffende studie op z’n 
minst suggereert dat krachtsporters 
baat kunnen hebben bij CWT, roept het 
onderzoek ook vragen op. Het mecha-
nisme waarlangs CWT precies werkt is 
de onderzoekers volstrekt onduidelijk. 
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Geen van de mogelijke verklaringen die 
de onderzoekers opstelden houdt stand. 
Die verklaringen gingen uit van een 
mogelijke anti-katabole werking van CWT. 
CWT, vermoedden de onderzoekers, 
beperkt de schade aan het spierweefsel 
na de training. Maar de onderzoekers 
zagen geen noemenswaardige effecten 
toen ze de spierschade bij de kracht-
sporters wilden meten door in hun bloed 
de spiegel van het creatinekinase of het 
spiereiwit myoglobine te bepalen. Ook 
de concentratie van het ontstekingseiwit 
interleukine-6, door sportwetenschap-
pers nog steeds beschouwd als een 
merker voor ontstekingsprocessen in 
spierweefsel na training, reageerde niet 
op CWT. 
Een mogelijke verklaring die de onder-
zoekers niet naar voren schuiven, maar 
die wij zelf niet direct ongeloofwaardig 
achten, heeft te maken met het activeren 
van HSP’s door CWT. Als spiercellen 
in rust zijn, verpakt de cel een groot 
aantal androgeenreceptoren in HSP’s. 
De receptoren zijn daardoor inactief. Als 
de spiercel door training HSP’s nodig 
heeft, valt het complex van HSP’s en 
androgeenreceptor uitelkaar. De andro-
geenreceptoren worden daardoor actie-
ver tijdens en na zware training. De 
spiercellen nemen daardoor ook meer 

androgene hormonen op uit het bloed. 
Daarom doet training in eerste instantie 
de testosteronspiegel zakken. In tweede 
instantie leidt training tot een verhoogde 
aanmaak van het stuurhormoon LH, 
waardoor de endogene aanmaak van 
testosteron weer toeneemt. De meeste 
trainingsprotocollen in de krachtsport 
leiden grosso modo tot een stijging van 
de testosteronspiegel. CWT levert mis-
schien een stressprikkel waardoor recep-
toren nog makkelijker van hun HSP’s 
dissociëren. Als die speculatie klopt 
- meer dan dat is het niet, benadrukken 
we - bevordert een aanvullende CWT-
behandeling, voordat de training begint 
het herstel mogelijk nog verder.

Conclusie 

Er zijn geen aanwijzingen dat het nemen 
van koude baden sporters helpen sneller 
te herstellen van zware trainingen. Het 
nemen van warme baden helpt mogelijk 
wel, maar de CWT-behandeling gooit 
hoger ogen. Volgens studies vermindert 
het afwisselen van koude en warme 
baden achter elkaar de spierpijn na een 
zware krachttraining, en bevordert die 
behandeling het spierherstel. De manier 
waarop CWT precies werkt is vooralsnog 
een raadsel. 
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