
Hoeveel moet
een jongere
drinken?



Hoeveel moet een jongere drinken?

Lichaam van	een kind	
=	60-70%	water

01

Kinderen moeten
ongeveer 1	ml/kcal/dag	

drinken
02

Voorbeeld voor jongen – 16	
jaar – 2.500kcal	
=>	2.500ml	=	2,5l

03

Voorbeeld voor meisje – 10	
jaar – 1.400kcal	
=>	1.400ml	=	1,4l

04

Dit is	inclusief al	het	vocht uit vaste voeding



Algemene richtlijnen

14-18	jaar oude jongens:	
3,1l	per	dag

14-18	jaar oude meisjes:	
2,13-2,37l	per	dag

9-13	jaar oude jongens:	
2,37l	per	dag

9-13	jaar oude meisjes:		
1,66-1,9l	per	dag

8	jaar oud:	1,66l	per	dag

!	Vaste voedingbevat ook vocht:	denkmaar	aan yoghurt,	groenten,	fruit…
Kinderenmoeten ongeveer 1-1,5l	echte drank	nuttigen per	dag



Aandachtspunten voor ouders/begeleiders

01 Moedig je	kind	aan om	frequent	kleine
hoeveelheden te drinken

02
Gebruik de	kleur van	de	urine	om	te kijken of	ze
genoeg drinken.	Bleek of	lichtgeel =	perfect,	
donkergeel of	oranje =	te weinig.



Jongeren en	uitdroging/oververhitting

01 Kinderen drogen gemakkelijker uit dan volwassenen en	
verliezen veel vocht tijdens het	sporten

02Wees zeer aandachtig in	warme en	vochtige omstandigheden

04Tijdens de	puberteit verbetert de	warmte-afgifte
geleidelijk aan en	verkleint het	risico op	oververhitting

03 Kinderen kunnen nog	niet zo goed warmte afvoeren als
volwassenen en	warmen dus sneller op



Hoeveel jongeren zweten is	afhankelijk van

Hun	individuele zweetproductie

Omgevingsfactoren:	
temperatuur en	
vochtigheidsgraad,	afkoeling
door	wind…

Kledij

Duur en	type	van	
inspanning

Intensiteit van	de	inspanning



Jongeren en	uitdroging

Eerste tekenen

• Dorst
• Hoofdpijn
• Droge mond

Laat je	kind	onmiddellijk
drinken bij het	ontstaan van	

deze tekenen
Ernstigere symptomen

• Spierkrampen
• Overgeven
• Droge huid,	minder	
zweten

• Jagende hartslag
• Erge hoofdpijn



Richtlijnen voor tijdens het	sporten

Start		de	inspanningmet	volle vochtreserves

Laat je	kind	regelmatigdrinken

Niet over-isoleren:	doe	je	kind	niet teveel kledij aan

Laat je	kind	een petje/hoedje dragen in	de	zon

Herinner het	kind	om	regelmatig te drinken



LEG	UIT	WAAROM	DRINKEN	VAN	BELANG	IS

Je	spieren zijn als druiven
wanneer je	genoeg drinkt:	
zacht,	flexibel,	en	reactief

Je	spieren zijn als rozijnen
als je	te weinig drinkt:	

droog,	 stijf,	niet reactief en	
ze scheuren gemakkelijk
(spierkrampen,	blessure)



Gevolgen van	uitdroging

%	Uitdroging Symptomen

1-2%	(licht) Dorst

2-4%	(matig) Duizeligheid,	droge	huid,	hoofdpijn,	

vermoeidheid,	grote	dorst

4-6%	(ernstig) Koorts,	hoge	hartslag,	lage	bloeddruk,	zeer	

donkere	urine

6%	en	meer	(zeer	ernstig) Intraveneuze	toediening	van	vocht	

noodzakelijk,	bewustzijnsverlies,	coma,	

mogelijks	fataal



Hoeveel moet mijn kind	drinken?

Wanneer Hoeveel

Laatste	2	uur	voor	de	

inspanning

3	ml	per	kilo	lichaamsgewicht	per	uur,
Bijvoorbeeld	450	ml	voor	een	kind	van	50	kg	tijdens	de	

laatste	3	uur	voor	inspanning

Voorzie een drinkplan

Tijdens	het	sporten
Hangt	af	van	individuele	karakteristieken	(zie	

calculator)

Na	inspanning
4	à	5	ml	per	kg	lichaamsgewicht	per	uur

(en	zelfs	meer	het	eerste	uur	na	inspanning),	
Bijvoorbeeld		200-250	ml	voor	een	kind	van	50	kg



Wat moeten kinderen drinken?

Beperkt Ongezoet	of	vers	fruitsap

Wanneer Wat?

Doorheen	de	dag Water

Inspanningen	>	1h

Of	tijdens	warme	omstandigheden,	of	op	dagen	

met	meerdere	trainingen/inspanningen

Isotone	sportdrank

Inspanningen	<	1	h Water



Wat zijn de verschillende soorten sportdrank?



Verschillende soorten sportdrank

Hypertone sportdrank >	8	g

Isotone	sportdrank 4-8	g

Sportdrank Koolhydraten	per	100	ml

Hypotone sportdrank <	4	g



Vergelijking verschillende dranken

Per	100ml Water Isotone	
sportdrank

Ice	Tea Cola Fruitsap Hypertone
sportdrank

Kcal 0 24 34 42 51 60

Koolhydraten (g) 0 6 8,2 10,6 12,1 15

Waarvan suiker (g) 0 3 8,2 10,6 12,1 14,5


