
Nuchter trainen, wel of niet verstandig? 

Het skippen van je ontbijt heeft invloed op zowel je gewicht als je prestaties. 
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Ben je wel eens om 5 uur ’s morgens opgestaan om een ochtendloop in je dagprogramma te persen? 

En ging je toen de deur uit zonder een banaan of energiereep naar binnen te werken? Dan heb je een 

nuchtere training gedaan. Je kunt je afvragen of het nodig is om te tanken voordat je gaat hardlopen. En 

wat te doen als je niet zo vroeg kunt eten? Wat is het effect van nuchter trainen op je lichaamsgewicht 

en op je prestaties? We hebben deze vragen voorgelegd aan twee experts. 

Wat is nuchter trainen? 

Nuchter trainen is geen ingewikkeld concept. ‘Het komt er simpelweg op neer dat je een training doet 

nadat je een bepaalde tijd niet hebt gegeten’, legt sportdiëtist Lauren Antonucci uit. 

Sommige mensen beweren dat ze nuchter trainen als ze de lunch overslaan en dan aan het eind van de 

middag, meteen na het werk, gaan trainen. Echter, de wetenschappelijke literatuur maakt duidelijk dat er 

pas sprake is van nuchter trainen als je de 10 tot 14 uren ervoor geen koolhydraten hebt ingenomen, 

voegt Meghann Featherstun, collega van Antonucci toe. Om die reden gaat het bij nuchter trainen 

meestal om trainen in de ochtend, voor het ontbijt. 

Ontbijten voor je ochtendtraining? 

Wat heeft het voor zin om met een lege maag te lopen? 

Welnu, het gevolg van de uren zonder koolhydratenconsumptie voor zo’n training is dat de 

glycogeenvoorraden enigszins leeg zijn. Je lichaam gaat tijdens de training noodgedwongen op zoek 

naar alternatieve brandstofbronnen en doet daarvoor een beroep op de vetten. ‘Enkele minuten na het 

begin van een nuchtere training - ongeacht hoe ver je van plan bent te gaan hardlopen - zal het 

percentage vet dat je verbrandt een beetje hoger zijn’, zegt Antonucci. 

‘Er is veel onderzoek naar gedaan, en de resultaten zijn duidelijk: als we nuchter hardlopen, gebruiken 

we meer vet als brandstof’, licht Featherstun toe. ‘We gebruiken dan meer vet en minder glycogeen (dat 

is de naam voor de opgeslagen koolhydraten).’ Zo bleek uit een klein onderzoek, gepubliceerd in het 

British Journal of Nutrition, dat mensen die in een nuchtere toestand op een loopband liepen, 20 procent 

meer vet verbrandden dan degenen die vooraf hadden gegeten. Uit een oudere studie, verschenen in 

het Journal of Applied Physiology, kwam naar voren dat mensen die gedurende zes weken consequent 

in nuchtere toestand trainden, een sterkere verbetering van het uithoudingsvermogen vertoonden dan 

degenen die vóór het sporten aten. 

De nadelen van nuchter hardlopen 

Het is echter niet allemaal hosanna, ook al lijkt het erop dat nuchter trainen enkel voordelen heeft. Je 

verbrandt immers meer vetten, dus je valt ervan af; bovendien houd je de man met de hamer op afstand 

omdat je langer ‘op vet’ kunt lopen. Toch ligt het genuanceerder. 

Afvallen door trainen op nuchtere maag 

Als het gaat om gewichtsverlies, klinkt een verhoogde vetverbranding als muziek in de oren. Echter, als 

het gaat om afvallen of aankomen, dan is de energiebalans doorslaggevend. ‘En je verbrandt nog steeds 

dezelfde hoeveelheid calorieën’, zegt Antonucci. ‘Het verbranden van meer vet gaat hand in hand met 

minder verbranding van koolhydraten, wat maakt dat er nauwelijks verschil is in het totaal aantal 

calorieën dat je tijdens je inspanning verbruikt. Het effect op je lichaamsgewicht of je 

lichaamssamenstelling is daarom minimaal. 

 



Trouwens, je lichaam verbrandt niet alleen vet als er minder koolhydraten beschikbaar zijn. Het kan ook 

eiwitten inzetten om in de energiebehoefte te voorzien. ‘We weten al dat er in perioden van vasten een 

toename van spierafbraak is, dus nuchter trainen kan hardlopers opzadelen met een verlies van 

spierkracht’, waarschuwt Featherstun. ‘Volgens een onderzoeksverslag in het Strength and Conditioning 

Journal zorgt hardlopen in nuchtere toestand voor tweemaal zoveel eiwitafbraak in de spieren dan 

hardlopen in niet-nuchtere toestand. 

 

Hoe zit met het effect van nuchter trainen op het prestatievermogen? 

Een meta-analyse in het Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports bracht aan het licht dat 

sporters na het eten een beter uithoudingsvermogen hadden dan de sporters die een periode van vasten 

achter de rug hadden. Aanvullend onderzoek toonde aan dat vasten een negatieve invloed heeft op 

zowel de omvang als de intensiteit van de trainingen. Beide factoren kunnen een negatief effect op de 

prestatie hebben. Featherstun zegt hierover: ‘met de intensievere trainingen neemt onze afhankelijkheid 

van de koolhydraatverbranding toe. Als we onvoldoende koolhydraten beschikbaar hebben, dan zal de 

intensiteit van onze training eronder lijden.’ 

 

Elke keer dat je een intensieve training doet - intervallen, fartleks, snelheidswerk - komt de energie 

vooral uit de verbranding van koolhydraten, wat er ook gebeurt. ‘Als je dan niet van tevoren tankt, dan 

daalt je vermogen om hard te trainen’, zegt Antonucci. Bovendien voelt een training veel zwaarder aan 

als je koolhydraten schaars worden. Nuchtere trainingen met een hoge intensiteit zullen verschrikkelijk 

aanvoelen. Dat alles maakt dat je ze waarschijnlijk minder lang volhoudt. 

 

Dus, moet je nuchter trainen? 

Als je een ochtendloopje invult met een slaperig, rustig tempo, of je kunt het idee van ’s morgens vroeg 

eten niet aan, dan is het zeker oké om die training op een lege maag te doen. ‘Zorg ervoor dat je alleen 

trainingen met een lage intensiteit doet als je nuchter traint’, adviseert Featherstun. Vanwege de 

beperkte beschikbaarheid van glycogeen moet je niet langer dan 90 minuten hardlopen, en hoge 

snelheden vermijden. 

 

Antonucci wijst erop dat het in de meeste gevallen beter is een tot drie uur na het ontbijt hard te lopen. 

‘Hardlopen gaat tenslotte niet alleen over het verbranden van vet. Als je voldoende brandstof aan boord 

hebt, dan zal de training mentaal en fysiek beter voelen.’ 
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Rob Veer trainer coach. (publicatie hardlopen.nl). 

Nuchter trainen wordt vaak toegepast, maar dat is meer vanuit gemakzucht dan uit overtuiging. Dat 

maakt dat het doel wat aan deze trainingsvorm is gekoppeld, nogal eens niet bereikt wordt. Deze week 

buigen de Hardlopen.nl experts zich over het onderwerp 'nuchter trainen.’ In de bijdrage van Sportarts 

Miriam Steunebrink aan dit drieluik was te lezen dat nuchter trainen wordt ingezet om het 

vetverbrandingssysteem op een hoger plan te trekken. Dat kan leiden tot prestatieverbetering. 

Hardlopen.nl expert Rob Veer bespreekt de risico's van nuchter trainen. 

Nuchter trainen staat voor: trainen met lage koolhydraatvoorraden en/of trainen zonder onderweg de 

koolhydraten aan te vullen (met bijvoorbeeld gels of een banaan). Nuchter trainen vanuit gemakzucht 

staat voor trainen zonder onderweg koolhydraten aan te vullen (terwijl dit wel zou moeten). Nuchter 

trainen kan tot betere prestaties leiden, maar dat zal niet gebeuren als je het te vaak, te snel of te lang 

doet. Wat zijn de risico’s: 

1. Je doet het te vaak 

Het is niet slim om alle lange trainingen nuchter te doen. Waarschijnlijk komt dat wel je 

vetverbrandingssysteem ten goede, maar er zijn aanwijzingen dat het ten koste gaat van een ander 

belangrijk systeem, dat van de koolhydraatverbranding. Zodat je er uiteindelijk niets mee opschiet. 

Variatie wordt aanbevolen: doe dus een deel van de lange rustige trainingen zonder koolhydraten, en 

een deel met. 

2. Je traint te hard 

Om je vetverbranding stevig aan het werk te zetten moet je, paradoxaal, niet te hard lopen. Doe je dat 

wel, dan neemt de koolhydraatverbranding een deel van de energievoorziening over. Echter, in nuchtere 

staat is er onvoldoende koolhydraatbrandstof aanwezig om aan die energiebehoefte te voldoen. Je 

lichaam lost dat op door eiwitten te gebruiken voor de energieopwekking. Je gaat je eigen spieren 

opstoken, uiteraard een ongewenste situatie. 

3. Je doet het te lang 

Onderzoekers bevelen aan om het nuchter trainen te beperken tot maximaal anderhalf uur. Langer heeft 

geen meerwaarde en is bovendien zeer belastend voor het immuunsysteem. 

Vormen van nuchter trainen 

Er zijn twee basisvormen van nuchter trainen. De eerste, meest toegepaste vorm is trainen voor het 

ontbijt. De vraag is in hoeverre dat daadwerkelijk nuchter is. Koolhydraten worden in je lichaam 

opgeslagen in de lever en de spieren. Die kunnen ook zonder ontbijt goed gevuld zijn, dankzij de 

maaltijden die je de dag ervoor hebt genomen. De tweede vorm biedt daar een oplossing voor. Het 

betreft meer een protocol dan een training. Hier gaat het om een uitgekiende combinatie van maaltijden 

en opeenvolgende trainingen. Dit wordt zodanig gedaan dat er uiteindelijk getraind wordt met nagenoeg 

lege koolhydraatvoorraden in zowel de spieren als de lever. En dan voelt zelfs een rustige duurloop niet 

echt fijn… 

De eerste vorm kun je, met inachtneming van de drie aandachtspunten, zelf gemakkelijk toepassen. De 

tweede vorm is voorbehouden aan zeer ervaren sporters van hoog niveau, en alleen onder deskundige 

begeleiding van een trainer met verstand van zaken, of een sportdiëtist. 

 

 

 

 

 

 



Mirjam Steunebrink Sportarts. 

Je hebt er vast weleens over gehoord of gelezen: nuchter trainen. Hardlopen zonder ontbijt om meer vet 

te verbranden. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Maar is het dat ook? 

Het principe is simpel. Je eet ’s avonds een gewone avondmaal, gaat slapen en staat de volgende 

ochtend op. Je drinkt een glas water, misschien een kop zwarte koffie, en gaat dan 30 tot 60 minuten 

een rustige duurloop doen. Je kunt zeker in de beginfase van deze trainingen last krijgen van lage 

bloedsuikerwaardes (hypoglycaemie) waardoor je waziger kunt gaan zien en je reactievermogen omlaag 

gaat. Na de training eet je gewoon je ontbijt. Het algemene idee is dat door dit soort trainingen je 

capaciteit om vet te verbranden toeneemt en je dus langer met je glycogeenreserves (de opgeslagen 

voorraad koolhydraten in lever en spieren) zou doen. Dit zou dan duurprestaties bevorderen. 

Nuchter trainen: vetverbranding 

Als men ‘vetverbranding’ hoort, denken velen aan gewichtsverlies. Als je vet kwijt wilt raken, moet je het 

verbranden. Dus als je meer vet verbrandt, zou je af moeten vallen. Helaas werkt het net iets complexer. 

Je gewicht is een functie van de energie die je eet en de energie die je gebruikt. Zwaardere mensen 

hebben meer energie nodig dan lichtere mensen. Actievere mensen hebben meer energie nodig dan 

minder actieve mensen. Welke vorm van energie, dus vetten, koolhydraten of eiwitten, maakt voor 

gewichtsverlies niet uit. Wel verbrandt je lichaam makkelijker koolhydraten dan vet en makkelijker vet 

dan eiwit. Echter, als je de totale hoeveelheid benodigde energie niet verandert, zal een grotere 

vetverbranding slechts leiden tot compensatie met een lagere koolhydraatverbranding en dus niet tot 

gewichtsverlies. Om af te vallen zal je minder energie moeten eten dan dat je nodig hebt. 

Nuchter trainen: prestatie 

Dat nuchter trainen de capaciteit om vetten te verbranden kan verhogen, is de laatste jaren een aantal 

keer aangetoond. Dat gaat gepaard met verhoging van de hoeveelheid enzymen die betrokken zijn bij 

de vetverbranding. Echter, dit leidde niet tot betere prestaties. Daar kunnen verschillende redenen voor 

zijn. Misschien zijn verschillen er wel, maar zijn ze erg klein. Mogelijk zijn de gebruikte 

onderzoeksmethoden niet gevoelig genoeg om een klein prestatieverschil op te pikken. Ook kan het zo 

zijn dat de nuchtere trainingen de rest van het trainingsprogramma verstoorden. Een goed 

trainingsprogramma is opgebouwd uit verschillende soorten trainingen, op de juiste intensiteit en van de 

juiste duur, met voldoende tijd voor rust en herstel. Een nuchtere training daarentegen, is heel zwaar. 

Het voelt als de laatste 10 of 12 km van een marathon. Je hebt dus ook een langere hersteltijd nodig. 

Heeft nuchter trainen dan helemaal geen nut? 

Nuchter trainen mag dan geen aantoonbaar effect op prestaties hebben, veel topatleten doen het toch 1-

2x per week. Dit is minder raar dan het lijkt, want nuchter trainen is wel een hele goede mentale training. 

Het is zwaar, je benen voelen als lood, maar je geeft niet op. Net als in de laatste fase van een (halve) 

marathon. 

In de praktijk 

Op zoek naar wat mentale training, dus toch proberen? 

• Begin heel voorzichtig met 20 minuten en breidt dit langzaam uit tot maximaal een uur. Zorg dat je 

een noodvoorraad aan suiker bij je hebt dat je kan nemen als je echt niet verder kan. 

• Denk eraan dat je voldoende tijd voor herstel neemt en zorg ervoor dat het de rest van je 

trainingsschema niet in gevaar brengt. Een intervaltraining uitwisselen tegen 30 minuten nuchter 

lopen is dus geen goed idee. 

• Intensieve trainingen waarbij je sterk afhankelijk bent van koolhydraten moet je niet op een lege 

maag doen. Je lichaam heeft dan simpelweg niet de beschikking over de benodigde energie dus 

zal je de training op een te lage intensiteit uitvoeren (ook al zal dat niet zo voelen!). 

• Doe nuchtere trainingen tussen de 16 en 6 weken voor een grote race. Daarna moet je juist zorgen 

dat je maag gewend raakt aan inname van voldoende sportvoeding volgens je wedstrijdplan. 

 



 

Supplementen 

Er zijn een aantal supplementen op de markt waarvan beweerd wordt dat ze vetverbranding zouden 

stimuleren. Helaas blijkt de wetenschappelijke onderbouwing in de beste gevallen zwak. Caffeïne, 

carnitine, groene thee en ‘natuurproducten’ zoals ginseng, rode peper en guarana zijn slechts een paar 

voorbeelden. Eigenlijk is alleen met caffeïne een verhoogd vetmetabolisme aangetoond en dan slechts 

bij relatief lage doses en lage intensiteit inspanning. Drink je een kop koffie bij het ontbijt? Dan is het 

effect echter alweer teniet gedaan door de insulinepiek die op je ontbijt volgt. Insuline remt namelijk de 

vetstofwisseling. 

Kortom: lange, rustige duurtrainingen zijn nog altijd hét beproefde middel om je vetverbranding te 

trainen. Het optimum ligt daarbij tussen de 65% en 80% van je maximale hartslag. Zoals gezegd zijn 

vetverbranding en gewichtsverlies niet noodzakelijkerwijs gekoppeld. Wél betekent een betere 

vetverbranding dat je efficiënter met je beperkte voorraad glycogeen omspringt. Zeker voor een hele 

marathon is dit geen overbodige luxe 


