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V O E D I N G  E N  S U P P L E T I E  

Testosteronboosters vergeleken
Ir. Willem Koert

Het mannelijk geslachtshormoon testosteron bevorderd de ontwikkeling van spierkracht en 
spiermassa. Niet voor niets gebruiken sommige sporters testosteron of de van dit hormoon 
afgeleide anabole steroïden om de prestaties te verbeteren. 
Het zonder medisch voorschrift gebruiken van testosteron is zowel bij wet, als in de regle-
mentering van nagenoeg alle erkende sportorganisaties verboden. Fabrikanten van sport-
supplementen beweren echter dat, om je hormoonniveau’s tot anabole hoogten te verhef-
fen, je niet hoeft te grijpen naar verboden middelen. Ze verkopen steeds meer producten 
die aanmaak van testosteron door het lichaam zelf zouden moeten verhogen. Krachttraining 
verzamelde de advertenties van deze zogenaamde testosteronboosters, dook in de biblio-
theek en scheidde feit van fictie. 
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Tribulus terrestis
Tribulus is de "grand old man" van de tes-
tosteronboosters. Kruidengenezers gebrui-
ken het al jaren om ouderdomsklachten te 
bestrijden. Het middel bevordert de aan-
maak van de stof stikstofmonoxide in het 
lichaam. Daardoor ontspannen de gladde 
spieren, waardoor het seksueel functioneren 
verbetert en verkrampte darmen zich ont-
spannen. Tegelijkertijd verwijden de bloed-
vaten, waardoor de bloeddruk zakt. De aan-
maak van testosteron verhogen doet Tribulus 
echter niet, al beweert fabrikant Sopharma 
van wel. Geen enkel tijdschrift heeft die stu-
dies echter willen publiceren. 
In een Amerikaanse studie onder vijftien 
ervaren krachtsporters bleek Tribulus de 
vooruitgang in kracht juist te verminderen! 
(International Journal of Sports Nutrition and Exercise 

Metabolism 2000 Jun;10(2):208-15)

Boron
Het spoorelement Boron zou volgens een 
onderzoek bij oudere vrouwen de concen-
tratie estradiol en testosteron verhogen. 
Hoewel dat voor de supplementenindu-
strie voldoende aanleiding was om Boron 
preparaten onder de aandacht van kracht-
sporters te brengen, konden onderzoekers 
van de ruimtevaartorganisatie NASA geen 
verhoging van het testosteron door Boron 
ontdekken. NASA deed met Boron proeven 
op krachtsporters om te zien of ze door een 
verhoogde testosteronspiegel misschien 
meer bot en spier aanmaakten. NASA 
hoopte dat Boron zo de lichamelijke afta-
keling van astronauten tijdens langdurige 
ruimtevluchten kon vertragen. Niet dus. 
(Sports Medicine 1999 Feb;27(2):97-110)

ZMA
ZMA is een combinatiepreparaat dat dertig 
milligram zink bevat. De makers beweren dat 
het blad Medicine and Science in Sports and 
Exercise een onderzoek heeft gepubliceerd 
waaruit blijkt dat ZMA de testosteronspiegel 
met dertig procent verhoogt, maar dat is 
pure kul. Het staat er niet in. 
De industrie liegt. Gebeurt wel vaker. Het 
is overigens wel zo dat een tekort aan zink 
de natuurlijke testosteronproductie vermin-
dert. Maar als je eenmaal binnenkrijgt wat 
je lichaam nodig heeft, voegt nog meer zink 
niets meer toe. 

Rendierfluweel 
Supplementenbedrijven verdienden tot voor 
enkele jaren fortuinen met de verkoop van 
capsules met rendierfluweel aan oudere 
Koreaanse mannen die tobben met hun 
potentie. Maar toen de media gingen berich-
ten over BSE in de rendierkuddes stortte de 
vraag in en richtten diezelfde bedrijven zich 
op een nieuwe doelgroep: krachtsporters! 
Deze bedrijven noemen in hun advertenties 
een studie onder trainende brandweer-
mannen bij wie de capsules de testosteron-
niveau’s zouden hebben vervijfvoudigd. 
Geen enkel tijdschrift heeft dat onderzoek 
ooit willen publiceren. Als je het onderzoek 
leest weet je meteen waarom. De prestaties 
van de mannen gingen geen spat vooruit. 
(Brian D. Fisher, Mike Gilpin, Dave Wiles. Strength Training 

Parameters In Edmonton Police Recruits Following 

Supplementation With Elk Velvet Antler. Ongepubliceerd.)

Cordyceps sinensis
Alias de Chongzhao, alias de rupsenzwam. 
Een paddestoel die wel een beetje lijkt op 
de Spaanse peper. Hoge edelen in het oude 
China betaalden grof geld voor het kruid, 
omdat twee tot vier gram per dag hen tot 
op hoge leeftijd gezond hield. Cordyceps 
sinensis is in Nederland in het reformcircuit 
verkrijgbaar, als je tenminste goed zoekt.  
De Chinezen doen er intensief onderzoek 
naar, en daar komen interessante dingen 
uit. Het gaat daarbij echter allemaal om 
reageerbuisstudies, niet om onderzoek 
naar mensen van vlees en bloed. Cordyceps 
voorziet ook de levercellen van meer energie 
door de aanmaak van het energiefosfaat 
ATP te bevorderen. (Life Science 2001 October 

19;69(22):2593-602)

Muira puama
Een zwakke bevorderaar van stikstofmo-
noxide die niet in de schaduw van Tribulus 
kan staan. En beslist geen testosteronboos-
ter. Muira puama doet niks met hormoon-
spiegels. (Phytother Res 2001 Aug;15(5):416-21)

Damiana en Pfaffia
Twee libidostimulerende middelen, zo blijkt 

>
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Ir. Willem Koert is wetenschapsverslaggever en schrijft over gezondheid, voeding, supplementen, doping en sport. Zijn 
stukken zijn verschenen in De Volkskrant, het Weekblad voor Wageningen, UR, Elsevier Voedingsmiddelen Industrie, Food 
Ingredients, Fysiek, Sport & Fitness en Natural Body. Hij is de webmaster van de digitale nieuwsbrief Ergogenics.

uit dierstudies. Dat ze de aanmaak van tes-
tosteron bevorderen is zo onwaarschijnlijk 
dat het nooit is onderzocht. Proefdieren 
die extracten van deze kruiden kregen 
toegediend kregen weliswaar meer zin in 
seks, maar werden niet beweeglijker. En dat 
gedrag zie je bij dieren met verhoogde tes-
tosteronspiegels. (Psychopharmacology (Berl) 1999 

Mar;143(1):15-9)

Avena sativa
Avena sativa is Latijn voor haver. Een 
Japanse onderzoeker heeft dertig jaar 
geleden van de bladeren van de haverplant 
een stof gemaakt die de aanmaak van het 
hormoon LH verhoogt. Goed, LH zet het 
lichaam aan om meer testosteron te produ-
ceren. Maar dat betekent nog niet dat haver 
je testosteronspiegel verhoogt. Een onzin-
supplement, dus. (Tohoku Journal of Experimental 

Medicine 1976 Jun;119(2):115-22)

Tongkat Ali
Een oeroud Indonesisch medicijn tegen 

impotentie, waarover een Indonesische 
onderzoeksgroep de ene na de andere  
veelbelovende dierstudie publiceert. 
Knaagdieren die het kruid – in de overigens 
overdreven forse dosering van 0,8 gram per 
kilo lichaamsgewicht - door hun voer krijgen 
veranderen niet alleen in onvermoeibare 
seksmaniakken, maar vertonen ook andere 
symptomen die je verwacht bij hoge tes-
tosteronspiegels: hun geslachtsorganen 
groeien, bij de mannetjes wordt de prostaat 
zwaarder en er is sprake van spiergroei. 
Een nadeel: de plant bevat giftige stoffen. 
(Exp Anim 2000 Jan;49(1):35-8; Arch Pharm Res 2001 

Oct;24(5):437-40) 

Ashwagandha 
Indiase kruidengenezers boeken al eeuwen 
goede resultaten met de Withania somni-
fera, zoals dit kruid ook wel heet. Moderne 
onderzoekers hebben ontdekt dat het 
beschermende stoffen bevat en ook iets 
doet op hormonaal niveau. Maar of dat 
nou goed voor krachtsporters is? Arabische 
onderzoekers ontdekten dat bij jonge ratten 
Ashwagandha het testosteronniveau 
verlaagt. Daar zit je als krachtsporter niet op 
te wachten. (Journal of Ethnopharmacology 2001 

Apr;75(1):1-4)

Conclusie
Het palet van de testosteronsupplementen is 
weliswaar divers, maar de algemene 
conclusie eenduidig: een effectieve en 
veilige natuurlijke testosteronbooster is er 
niet. Een aantal supplementen zoals ZMA, 
Boron, Rendierfluweel, Muira puama, Avena 
sativa, Damiana, en Pfaffia vallen recht-
streeks onder de noemer van consumenten-
bedrog. Ashwagandha en Tribulus zijn  
weliswaar interessante supplementen, maar 
beslist geen testosteronboosters. Blijven 
over Cordyceps en Tongkat Ali. Echter wat 
beide supplementen in mensen doen weten 
we niet, want er zijn geen studies die het ons 
kunnen vertellen. 


