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De wetenschap achter NO-boosters 
L-Arginine, L-ornithine en L-citrulline voor krachtsporters 

Door Ir. Willem Koert

In de top vijf van de twee meest effectieve supplementen die krachtsporters kunnen gebruiken, staan eiwitprepa-
raten en creatine sinds jaar en dag op de plaatsen één en twee. Wat staat er op drie? Of op vier of vijf? Daarover 
verschillen de onderzoekers nog van mening. Maar dat NO-boosters een plaats in de top vijf verdienen, wordt 
met elke publicatie een stukje waarschijnlijker. 

Supplementenwinkels verkopen tientallen 
soorten NO-boosters. Ze bevatten ver-
bindingen die in het lichaam dienen als een 
precursor voor stikstofmonoxide of, in het 
Engels, nitrogen oxide of NO. De verbin-
dingen in NO-boosters zijn vrijwel altijd 
de nauw aan elkaar verwante aminozuren 
L-arginine, L-ornithine en L-citrulline. Het 
lichaam maakt die aminozuren aan door 
omzetting van glutamine, glutaminezuur 
en proline. Sporters kunnen de concen-
tratie van NO-precursoren ook verhogen 
als ze voedingsmiddelen of supplementen 
gebruiken waarin  L-arginine, L-ornithine 
of L-citrulline zit. Eén van de beste voe-
dingsbronnen is meloen. Driekwart liter 
meloensap bevat een gram L-citrulline. 
Omdat onderzoekers meerdere grammen 
per dag nodig hebben voor interessante 
effecten, zijn sporters aangewezen op 
supplementen. 

NO voor spiergroei

In dierstudies remmen medicijnen die de 
aanmaak van NO remmen de groei van 
spierweefsel door intensieve training.I Dat 
komt vooral, omdat NO een sleutelrol 
speelt in het activeren van stamcellen. 
Intensieve training prikkelt via NO stam-
cellen om zich te ontwikkelen tot spier-
cel, en een plaats in het spierweefsel in 
te nemen.II Daarnaast hebben receptoren 
voor androgene hormonen in spiercellen 
NO nodig om te functionerenIII en nemen 
actieve spiercellen dankzij een verhoogde 
NO-aanmaak makkelijker glucose op uit 
het bloed.IV Die fundamentele kennis, die 
dateert uit de late jaren negentig en de 
eerste jaren van de 21ste eeuw, verleidde 
onderzoekers al snel tot de speculatie dat 
supplementen die de aanmaak van NO in 
spierweefsel verhogen krachtsporters kun-

de experimentele groep nam echter toe, 
en diens vetmassa nam af. Significante 
effecten op de maximaalkracht had de 
suppletie niet.

Er zijn twee redenen waarom arginine 
en ornithine in de jaren negentig niet 
doorbraken als supplement. De ene is 
dat niet alle studies interessante effecten 
konden laten zien, de tweede is dat de 
theorie achter de werking van arginine en 
verwante aminozuren in diskrediet raakte. 
Die theorie wilde dat argininesuppletie 
de hypofyse aanzette tot een verhoogde 
afgifte van groeihormoon. Nou doen op 
arginine gebaseerde supplementen dat 
inderdaad, maar in de late jaren negen-
tig begonnen onderzoekers te denken 
dat de mate waarin argininesuppletie de 
groeihormoonaanmaak verhoogt te klein 
is om effect te sorteren.IX Pas in de 21ste 
eeuw, nadat de NO-hypothese voet aan de 
grond had gekregen, kregen supplementen 
met arginine en verwante aminozuren een 
nieuwe kans. 

Slanker door NO-boosters

In 2006 publiceerden Italiaanse endocri-
nologen een trial waarin ze dikke mensen 
met diabetes 21 dagen strikt dieet lieten 
houden en daarbij drie keer per week lie-
ten trainen in een fitnesscentrum.  De ene 
helft van de proefpersonen slikte dagelijks 
8.3 gram L-arginine, de andere helft 
gebruikte een placebo. Toen de proef was 
afgelopen, was de placebogroep 2.1 kilo 
vet en 1.7 kilo vetvrije massa kwijtgeraakt. 
De argininegroep had 3 kilo vet verloren, 
maar was geen vetvrije massa kwijtgeraakt. 
Kennelijk beschermt argininesuppletie de 
spiermassa tegen afbraak tijdens een calo-
riebeperkend dieet, en versnelt het de 

nen helpen aan meer progressie. 
Aanwijzingen voor de juistheid van die 
speculatie vind je in dierstudies. Biggen 
die een genetische aanleg hebben om veel 
vetweefsel aan te zetten, worden bijvoor-
beeld gespierder en slanker als ze arginine 
door hun voer krijgen.V Hetzelfde gebeurt 
met ratten die worden vetgemest met voer 
dat is verrijkt met arginine: de dieren 
worden gespierder en bouwen minder 
vetreserves op dan vetgemeste ratten die 
geen arginine krijgen.VI  

Vroege humane studies

Het aantal studies naar de werkzaamheid 
van NO-precursoren is niet te vergelijken 
met het overweldigende aantal studies 
naar bijvoorbeeld de effectiviteit van crea-
tine of bèta-alanine. Maar dat neemt niet 
weg dat de studies die we wél hebben 
voor krachtsporters interessante resulta-
ten rapporteren. 

Al in 1989 publiceerde de Journal of 
Sports Medicine and Physical Fitness bij-
voorbeeld een studie waarin mannelijke 
proefpersonen vijf weken lang elke dag een 
gram L-arginine en een gram L-ornithine 
slikten, en daarnaast aan krachttraining 
deden.VII De bescheiden suppletie zorgde 
voor een statistisch significante extra toe-
name van de vetvrije massa en de totale 
spierkracht. 

In 1997 verscheen in Nutritional Sciences 
Journal een Aziatische studie waarin 
onderzoekers elitegewichtheffers gedu-
rende een maand dagelijks ongeveer 2 
gram arginine en 2 gram ornithine gaven.
VIII De vetvrije massa en vetmassa van de 
controlegroep, die een placebo slikte, 
veranderde niet. De vetvrije massa van 
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afbraak van vetweefsel. Een theorie is dat 
NO in vetcellen de afbraak van het eiwit 
perilipine versnelt. In vetcellen vind je het 
opgeslagen vet in blaasjes die uit perilipine 
zijn opgebouwd. Breken de blaasjes af, dan 
geven de vetcellen hun inhoud vrij aan de 
bloedbaan.

De gebruikte dosis komt niet uit de lucht 
vallen. Volgens studies is 9 gram L-arginine 
per dag de hoogste dosis die praktisch 
iedereen zonder problemen kan innemen 
zonder buikklachten te krijgen. De dosis 
is tevens voldoende om de argininespiegel 
significant te verhogen. 

Sterker door NO-boosters

Halverwege de jaren tien deden Duitse 
onderzoekers een proef waarin ze een 
dozijn vrouwen tussen de vijftig en zestig 
jaar elke dag 14 gram L-arginine gaven (in 
de vorm van 18 gram Arginine HCl). X  Een 
controlegroep kreeg een placebo. Hoewel 
de vrouwen niet trainden, was hun spier-
kracht per kilogram vetvrije massa na een 
half jaar statistisch significant toegenomen. 
Nu zijn de proefpersonen van de Duitsers 
natuurlijk geen krachtsporters. De body-
builders waaraan Spaanse bewegingsweten-
schappers van de University of Cordoba 
eenmalig 8 gram citrullinemalaat gaven 
waren dat wel. De bodybuilders slikten het 
supplement een uur, voordat ze een inten-
sieve borsttraining ondergingen, waarin ze 
16 sets at failure afwerkten. Hoe verder 
de training vorderde, des te groter was het 
effect van het supplement. Citrullinemalaat 
verhoogde het aantal reps dat de bodybuil-
ders konden maken ten opzichte van een 
identieke training zonder suppletie. In de 
eerste set verhoogde het supplement het 
aantal herhalingen dat de bodybuilders kon-
den maken met één procent. In de derde set 
was dat opgelopen tot tien procent, en in 
de zestiende set die de bodybuilders maak-
ten, verhoogde citrullinemalaat het aantal 
herhalingen met 53 procent. 

Ondanks de aanzienlijke toename van het 
trainingsvolume verminderde het supple-
ment de spierpijn die de bodybuilders de 
dagen na hun training rapporteerden met 
veertig procent. Dat wijst er op dat citrul-
linemalaat een antikatabole werking heeft, 
aldus de onderzoekers.

Het supplement was niet zonder bijwerkin-
gen. Vijftien procent van de proefperso-
nen had last van buikpijn.

Anabole hormonen

Helemaal van de baan is de groeihormoon-
theorie niet. Hij dook weer op in een 
Poolse studie, die in april 2010 verscheen 
in de Journal of Strength & Conditioning 
Research.XI In dat onderzoek kregen negen 
powerlifters twee keer per dag 3 gram 
L-arginine, 2.2 gram L-ornithine en 12 mg 
vitamine B12. Een controlegroep van acht 
sporters slikte een placebo. 

Tijdens het onderzoek, dat drie weken 
duurde, waren de powerlifters aan het 
taperen. Ze bankdrukten, deadliftten en 
squatten met 90-120 procent van het 
gewicht waarmee ze nog net één rep 
konden maken. De suppletie verhoogde 
tijdens rust, maar vooral tijdens en na de 
training de concentratie groeihormoon 
en IGF-1 met tientallen procenten. In dit 
geval waren de hormonale effecten van 
de suppletie in theorie voldoende om de 
spierontwikkeling te bevorderen. Of dat 
bij de Poolse powerlifters daadwerkelijk 
gebeurde, vertelt de studie niet. 

Het is niet logisch, maar sporters die vlak 
voor hun training NO-precursoren slikken 
in doses die hoger zijn dan 5 gram rem-
men hun aanmaak van groeihormoon als 
gevolg van hun training. Onderzoekers van 
Syracuse University ontdekten het para-
doxale effect toen ze acht bodybuilders 
7 gram L-arginine gaven.XII Normaliter 
resulteert krachttraining in een tijdelijke, 
maar forse piek in de concentratie groei-
hormoon, maar die blijft deels achterwege 
door een te hoge suppletie. De meeste 
makers van NO-precursoren adviseren 
gebruikers om verspreid over de dag twee 
tot drie porties van 3-5 gram aminozuur 
te nemen. Voor krachtsporters die waarde 
hechten aan het groeihormooneffect van 
NO-precursoren is dat een goed advies. 

Minder vermoeidheid

Arginine, ornthine en citrulline zijn niet 
alleen precursoren van groeihormoon, 
IGF-1 en NO. De aminozuren verhogen, 

doordat ze de ureumcyclus versnellen, ook 
de snelheid waarmee het lichaam ammonia 
uit de bloedbaan verwijdert, wisten sup-
plementenmakers al in de jaren zeventig. 
In die periode lanceerde de supplementen-
industrie het supplement citrullinemalaat, 
een mengsel van citrulline en appelzuur 
onder de namen Stimol en Stimul. Vooral 
wielrenners gebruikten het. 

Het idee achter citrullinemalaat was dat 
citrulline versneld ammonia uit de bloed-
baan verwijdert, en zo vermoeidheid ver-
drijft. Appelzuur zou in de cellen de 
citroenzuurcyclus sneller laten verlopen, 
en zo de energieproductie in cellen op een 
hoger plan brengen. De citroenzuurcyclus 
is de laatste stap in het proces waarin cel-
len suikers, eiwitten en vetzuren omzetten 
in energie. 

Toen de NO-boosters de supplementen-
winkels veroverden, keerde citrullinemalaat 
terug – en kwamen er varianten op de 
markt die op het zelfde principe waren 
gebaseerd. Het waren allemaal mengsels 
van een arginine-analoog en een organisch 
zuur dat een stimulerende rol speelt in de 
citroenzuurcyclus. Arginine-ketoglaturaat 
is zo’n supplement dat vooral op kracht-
sporters is gericht, arginine-aspartaat zit 
vooral in producten voor duursporters. 

Duursporters

Studies bevestigen het prestatiebevor-
derende effect van NO-precursoren op 
duurprestaties. In een recente publicatie 
van de University of Nebraska-Lincoln ver-
hoogde dagelijkse suppletie met 1500 mg 
L-arginine en 150 mg grapeseed-extract de 
intensiteit waarmee ongetrainde proefper-
sonen kunnen fietsen zonder dat ze moe 
worden. XIII 
 
In een andere studie verbrandden proef-
personen iets meer vet en iets minder 
koolhydraten als ze 3 gram argininine-
apartaat per dag slikten.XIV Ook dat effect 
trad op toen de proefpersonen zich niet 
hard inspanden. 

Hoewel de omstandigheden waaronder 
de effecten van NO-precursoren hier-
boven zijn bestudeerd en verschillen van 
de werkelijkheid van de duursport, is het 
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verleidelijk om te speculeren dat dankzij 
NO-precursoren sporters hun krachten 
kunnen sparen voor de momenten waarop 
ze wél maximale prestaties moeten neerzet-
ten. En dat is precies wat suppletie met 
3-6 gram L-ornithine per dag doet in een 
Japans onderzoek.XV In die studie moesten 
proefpersonen vier uren fietsen met een 
redelijk tempo. Na een half uur en 3,5 
uur moesten de proefpersonen sprinten. 
De suppletie verminderde de afname van 
de sprintsnelheid aan het einde van de vier 
uur durende rit. 
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Samenvatting

De effectiviteit van NO-precursoren is niet 
zo goed onderbouwd als die van creatine, 
maar er zijn studies die suggereren dat 
NO-precursoren krachtsporters helpen bij 
het afbouwen van hun vetmassa en de 
opbouw van de spiermassa. Ook verbete-
ren ze de kwaliteit van de training, doordat 
ze het aantal reps verhogen. Hoewel doses 
van 2 gram in sommige studies al effect 
hebben, reppen de meeste onderzoeken 
van doses van 9-18 gram NO-precursoren 
per dag. Sporters zouden die doses het 
beste kunnen verdelen over twee tot drie 
innames per dag. De duur van de studies 
varieert van drie weken tot een half jaar. De 
enige bijwerking waarvan de studies mel-
ding maken is buikpijn. Over de gezond-
heidseffecten op de langere termijn is nog 
niets bekend. Tenslotte zijn er aanwijzingen 
dat NO-precursoren bij duursporters ver-
moeidheidsverschijnselen verminderen.
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