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Achtergrond

Gespecialiseerd in Thermofysiologie

1990- 2016:  TNO 
2013 – 2016: Lector Amsterdam Fashion Institute
2003 – : Hoogleraar inspanningsfysiologie VU



4

Mensen werken in hitte en koude

-89.5°C  (juli 1983)57.8°C  (september 1922)
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(Metabolisme – Arbeid) ± Droog warmteverlies – Nat warmteverlies ± Opslag = 0
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De warmtebalans



Reactie op hitte en koude
Koude Hitte

Bloedvatvernauwing Bloedvatverwijding

Lucht of 
water



Reactie op hitte en koude
Koude Hitte

Thermogenese Zweet verdampen
1L: 650 W koelingMet rillen Zonder rillen
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Problemen in de kou

Verminderen handvaardigheid
Meer kans op ongevallen

Bevriezing (wind chill index)
NFCI (non-freezing cold injuries)
Onderkoeling



Aanpassing aan kou - lichaam

• 14 mannen
• 14°C water
• 35,5°C / 170 min



Aanpassing aan kou - lichaam

• Snellere koeling
• Voelt minder koud
• Minder warmteproduktie



Aanpassing aan kou - handen

Visfileerders hebben betere doorbloeding van 
vingers dan een controlegroep

Door Nelms en Soper is aangenomen dat de betere 
doorbloeding het gevolg was van de lokale kou

Maar het kan natuurlijk zijn dat je alleen visfileerder 
wordt als je altijd warme vingers hebt …

Nelms and Soper, 1961



Lokale aanpassingen aan kou

Experiment:

9 mannen en 7 vrouwen 

Dompelden hun rechter (getrainde) hand en foot gelijktijdig in 8ºC water; 30 min 
per dag; 15 dagen lang 

Tijdens de voor- en natest (dag 1 en 15) dompelden ze de linker (ongetrainde) 
hand en voet ook in koud water



Lokale aanpassingen aan kou

• Pijn wordt steeds minder
• Geen veranderingen in niet-getrainde 

linker hand en voet
• Temperatuur in getrainde hand en 

voet veranderen <0,5°C

• Koudere vingers en minder pijn: 
hogere kans op letsel



Werken in de hitte
• Zware inspanning

• Hoge temperatuur
• Hoge luchtvochtigheid
• Weinig wind
• Zonnestraling

• Isolerende kleding
• Slecht ademende kleding

• Niet geacclimatiseerd
• Niet fit



Inschatten thermische omgeving - OS Tokio

Dagen vóór Olympische Spelen

Stopnivo hitteberoerte (ACSM)

WBGT = 0,7 * NB + 0,2 * ZB + 0,1 * DB

NB
ZB DB



Heat Shield project



Prestatie daalt in de hitte

Efficiency daalt als kerntemperatuur stijgt (1%/°C)

Core temperature ( ºC)
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Verminderen van prestatieverlies in hitte

• Selectie (lichaamsbouw, ethniciteit)

• Opbouw arbeid (pacing)

• Fysiologische aanpassingen - Acclimatisatie

• Training (cross acclimatisatie)

• Koelen (voor, tijdens en na inspanning) – extern en intern

Presentator
Presentatienotities
Reference:Nielsen, M. (1938). Die regulation der Korpertemperatur bei Muskelarbeit. Scand. Arch. Physiol. 79: 193 e.v.



Heat Shield project

https://www.heat-shield.eu/



Hitte acclima(tisa)tie
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De- and Re-acclimatisatie



Acclimatisatie - conclusies

• Aan kou kun je nauwelijks acclimatiseren
• Hitte-acclima(tisa)tie leidt tot grote aanpassingen
• Acclimatisatie verdwijnt langzaam
• Re-acclimatisatie gaat snel



Precoolen

• 8 mannen

• Koelcondities (40 min):
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Implicaties

• Voorbereiden voor presteren in de hitte: investeer in 
hitte-acclima(tisa)tie. Overweeg koelsystemen.

• Voorbereiden voor presteren in de kou: verblijf in kou
vermindert discomfort, maar levert fysiologisch weinig
op. Oefenen in kou verbetert vaardigheden.



Meer info

h.a.m.daanen@vu.nl
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