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Inleiding 

Wat leuk dat je dit e-book: trainen op hartslag 5 belangrijke tips, hebt gedownload. Mijn naam is Daniël 

van Schaik, eigenaar en oprichter van Move-Support. Ik ben gespecialiseerd in het afnemen van 

inspanningstesten met ademgasanalyse en het maken van trainingsschema’s voor hardlopers, fietsers 

en triatleten. In mijn praktijk kom ik dagelijks sporters tegen die doelgerichter willen gaan trainen op 

hartslag. De meesten van hen hebben een mooi hartslaghorloge of een fietscomputer aangeschaft, 

maar komen dan tot de ontdekking dat ze eigenlijk niet goed weten hoe trainen op hartslag precies 

werkt. Ook zijn er veel sporters die met de standaardinstellingen van hun horloge of fietscomputer in 

no time in de hoogste hartslagzones zitten, terwijl ze helemaal niet het gevoel hebben intensief bezig 

te zijn. 

In dit gratis e-book geef ik je 5 belangrijke tips die je kan gebruiken om aan de slag te gaan met het 

trainen op hartslag. Deze tips zijn gebaseerd op veel voorkomende “problemen” die sporters ervaren 

als ze op hartslag willen gaan trainen. Veel plezier met lezen en misschien zie ik je binnenkort in mijn 

praktijk? 

 

          

        

Inspanningstest met ademgasanalyse 
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Trainen op hartslag is niet nieuw. Al jaren wordt in de topsport gebruik gemaakt van training op hartslag. 

Ook voor de amateursporter is hartslagmeting al bijna niet meer weg te denken. Fabrikanten van 

sporthorloges produceren bijna alleen nog horloges met geïntegreerde hartslagmeting.  Dit is niet voor niets, 

aangezien jouw hartslag iets zegt over de intensiteit waarop je traint. Je kan hierdoor bepalen op welke 

intensiteit je moet trainen voor jouw doel. Hoewel geen enkel mens hetzelfde is, zie je dat er van standaard 

formules wordt uitgegaan voor het bepalen van de jouw hartslagzones.  Het gevolg hiervan is dat er veel 

mensen niet op de juiste intensiteit en daardoor minder effectief trainen. Daarom 5 belangrijke tips voor het 

trainen op hartslag. 

Tip 1: De juiste hartslagzones 

“Laat jouw persoonlijke hartslagzones bepalen in plaats van de standaard instellingen van jouw 

sporthorloge te gebruiken”. 
 

Het grote voordeel van het trainen op hartslag, is dat je kan bepalen of de intensiteit (hoogte van de 

hartslag) past bij de training die je doet. Zo doe je niet te veel en niet te weinig en train je efficiënter en 

effectiever. Uiteraard is het dan wel belangrijk dat de hartslag overeenkomt met het gekozen doel van 

de training. De standaardinstellingen van jouw horloge of fietscomputer helpen je al een beetje op weg, 

maar er zitten een paar haken en ogen aan.  
 

Om iets over jouw hartslagzones te kunnen zeggen wordt er door een sporthorloge of fietscomputer 

eerst een formule gebruikt om de maximale hartslag te berekenen. 220-leeftijd is de formule die 

standaard wordt gebruikt door alle grote sportmerken. Deze formule zegt dus dat iedere sporter van 40 

jaar een maximale hartslag heeft van 180. Hoewel het in enkele gevallen wel klopt, blijkt dat in de 

praktijk deze methode vaak niet overeenkomt met de werkelijkheid. Een grote groep sporters haalt 

tijdens een inspanningstest in mijn praktijk met gemak hartslagen ruim boven deze berekende maximale 

hartslag. Hierdoor kloppen de berekeningen van de hartslagzones al niet meer. Deze berekende hartslag 

wordt vervolgens gebruikt om een standaard berekening op los te laten voor het bepalen van de 

hartslagzones. 
 

Zone 5 90% – 100% van de Maximale hartslag 

Zone 4 80% – 90% van de Maximale hartslag 

Zone 3 70% – 80% van de Maximale hartslag 

Zone 2 60% – 70% van de Maximale hartslag 

Zone 1 50% – 60% van de Maximale hartslag 
 

Deze berekening zegt dus eigenlijk dat iedereen van 40 jaar naast dezelfde maximale hartslag ook 

dezelfde hartslagzones heeft. Er komen geregeld sporters bij mij in de praktijk die tot de ontdekking 

kwamen dat zij om in zone 1 te lopen of de fietsen, het gevoel hadden bijna stil te staan. Na de 

inspanningstest met ademgasanalyse blijkt dan vaak dat de hartslagzones, nadat ze gemeten zijn, totaal 

anders zijn dan de standaard berekende hartslagzones. Met name de lagere zones worden vaak veel te 

laag berekend volgens deze standaard methode. 
 

Hoe moet het dan wel? In principe is er maar 1 echte betrouwbare methode en dat is een 

inspanningstest met ademgasanalyse, zoals ik die dagelijks doe in mijn praktijk. In deze test worden 2 

belangrijke drempels gemeten in het inspanningsbereik. Namelijk de aerobe drempel (VAT) en de 

anaerobe drempel (RCP). Deze twee drempels liggen bij iedere sporter op een hele andere plek. Dit 

komt door verschil in aanleg, trainingsachtergrond, leefstijl, leeftijd etc. Mensenwerk is niet voor niets 

maatwerk. Aan de hand van deze gemeten drempels kunnen de hartslagzones betrouwbaar worden 

gemeten. Toch is het mogelijk om met gezond verstand al een redelijk beeld te krijgen van jouw  
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hartslagzones. Hiervoor is het wel belangrijk te snappen wat er in elke hartslagzone van het lichaam 

wordt gevraagd. 
 

Verdeling van de hartslagzones op basis van de aerobe en anaerobe drempel (VAT en RCP) 

 

Tip 2: Kies de juiste hartslagzone bij jouw doel 

“Om op hartslag te trainen moet je  weten wat je in welke zone traint en hoe lang je daar moet trainen”. 
 

Naast dat plezier in trainen een belangrijk doel is, is het verbeteren van de conditie en prestaties het 

meest gehoorde doel van sporters. Conditie is echter een ruim begrip. Lange duurtrainingen en korte 

intensieve intervallen dragen beide bij aan een vorm van conditie. Hier helpen de hartslagzones een 

handje. Elke hartslagzone staat namelijk voor bepaalde verbeteringen van de conditie, mits goed 

uitgevoerd. Daarom kent elke hartslagzone een bepaalde intensiteit (binnen welke hartslag moet je 

blijven), een bepaalde tijdsduur en een bepaalde rustperiode na de training. Wanneer je deze richtlijnen 

volgt, weet je dus dat je de training goed hebt uitgevoerd. Hieronder een beknopt overzicht van de 

hartslagzones. 
  

Hartslag Zone 1 

Doel: Verbetering van verbranden van vet en koolhydraten met zuurstof. Langer vol kunnen 

houden op een lage intensiteit. Ideale zone voor techniektraining. Verbeteren van het 

metabolisme (verbeteren vetverbranding). Toename van de fitheid van het hart, de 

longen en de spieren 

Duur: 2 uur tot 9 uur afhankelijk van niveau 

Herstel:  +/- 24 uur 

Vorm: Aaneengesloten in dezelfde zone trainen. Bv 3 uur fietsen op een hartslag binnen deze 

zone.  
  

Hartslag Zone 2 

Doel:  Alternatief voor zone 1 bij te weinig tijd voor lange duurtrainingen. Verbeteren van het 

uithoudingsvermogen. Verbetering van de spieropbouw (binnen in de spieren), 

waardoor de zuurstofopname in de spieren verbetert (toename VO2max). Gewenning 

van spieren, pezen en gewrichten aan langdurige belastingen. Toename van de fitheid 

van het hart, de longen en de spieren 

Duur:  1 tot 3 uur 

Herstel:  24 tot 48 uur 

Vorm: Aaneengesloten in de zone trainen. Bv 90 min hardlopen op een hartslag binnen deze 

zone. 
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Hartslag Zone 3 

Doel:  Verbeteren van de basissnelheid. Verdere verbetering van het aerobe 

uithoudingsvermogen waarbij koolhydraten de voornaamste bron van energie zijn. 

meer zuurstof naar de  spieren kunnen aanvoeren en tegelijkertijd meer afvalstoffen 

kunnen afvoeren per tijdseenheid. 

Duur:  0,5 tot 1,5 uur 

Herstel:  48-72 uur 

Vorm: Lange intervalblokken (5-20 minuten) hoog in zone 3, of aaneengesloten training (30 – 

90 min) laag in zone 3. 
 

Hartslag Zone 4 

Doel:  Verbeteren van de maximale lactate steady state. (de hoeveelheid melkzuur die het 

lichaam kan afbreken zodat een balans blijft bestaan tussen aanmaak en afbraak van 

melkzuur). Je leert dus om het sporten rondom je omslagpunt te kunnen volhouden. 

Verhogen snelheid of vermogen op maximale lactate steady state 

Duur:  40 - 60 minuten totale training 

Herstel:  48-72 uur 

Vorm: Uitsluitend interval. Bv: 3 min zone 4 – 2 min zone 1, 4-8 keer herhalen.  
  

Hartslag Zone 5 

Doel: melkzuur tolerantie verbeteren, zodat het lichaam hier langer en beter tegen kan. Sprint 

vermogen verbeteren. Sneller terugkeren van de anaerobe trainingszone naar de 

aerobe trainingszone. 

Duur:  15 tot 45 minuten (excl. warming-up en cooling-down) 

Herstel:  Minimaal 72 uur 

Vorm: Uitsluitend interval. Bv: W-up 15 min Zone 1 of 2.  Interval 3-5 keer 30-60 seconden in 

zone 5, elk met 3-5 keer de duur van de interval als rust. Na 1 serie lange rust. 1-3  series 

in totaal. 

 

Tip 3: Geleidelijke opbouw van je trainingen 

“Zorg ervoor dat elke training een klein stapje uitdagender is dan de vorige, om progressie te blijven 

boeken” 

Wanneer je weet in welke hartslagzone je wilt trainen, is het de bedoeling je aan de trainingsopdracht 

te houden. Een optimale training gaat tot het punt dat het lichaam vermoeid begint te raken. Pas dan 

wordt het lichaam echt goed geprikkeld en zullen er verbeteringen in het lichaam plaatsvinden 

(fysiologische aanpassingen). Een uur in zone 1 lopen of fietsen heeft dus niet zo heel veel zin, aangezien 

dit te kort is voor een goede training. (dit geldt uiteraard niet bij bv. techniektraining of hersteltraining) 

Om te bepalen of je vermoeid begint te raken, is hartslag wederom de beste maat. Bijvoorbeeld: Je 

loopt een duurloop in zone 2 van 1,5 uur. Op een gelijk blijvende snelheid kan je de hartslag netjes 

binnen zone 2 houden. Op het einde van de training merk je dat de hartslag begint te stijgen bij dezelfde 

loopsnelheid. Dit is een teken dat de energiesystemen vermoeid beginnen te raken, je hebt dus goed 

getraind. Blijft de hartslag tot het einde stabiel bij een gelijke snelheid? Dan had je wellicht iets langer 

of harder gekund. Begint de hartslag al vrij snel op te lopen, dan is de hartslag te hoog en dus de 

snelheid. De training toch afmaken op deze intensiteit zorgt dan eerder voor een overbelasting 

waardoor het herstel langer duurt. 
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Maar hoeveel kan je elke training ophogen? Als basis wordt aangehouden dat de volgende training 

maximaal 10% meer volume mag bevatten dan de vorige training. Heb je bijvoorbeeld een duurloop van 

10km gedaan, dan mag de volgende duurloop maximaal 11 kilometer zijn. In iets kleinere stappen 

opbouwen is verstandig om het lichaam niet te veel te belasten. Maar geen mens is hetzelfde, dus ook 

de progressie en herstel zijn niet precies te voorspellen. Daarom is het bijhouden van de 

trainingsresultaten belangrijk om te zien of er daadwerkelijk progressie is. 

Tip 4: Betrouwbaar meten 

“Een hartslagband is de enige echt betrouwbare methode om de hartslag goed te monitoren” 

Wanneer je een goed beeld hebt van jouw hartslagzones kan je aan de slag met trainen. Daarbij is het 

wel belangrijk om ervan uit te kunnen gaan dat de hartslag die gemeten wordt ook daadwerkelijk jouw 

hartslag op dat moment is. Bij alle sporthorloges bieden de mogelijkheid de hartslag via de pols te 

meten. Ondanks dat fabrikanten beweren dat dit behoorlijk betrouwbaar is, is de werkelijkheid helaas 

anders. De polsmeting is bewezen onbetrouwbaar bij inspanning. Hoewel ik grote verschillen zie tussen 

de sporters, is het heersende beeld dat bij ongeveer 90% van de mensen die de hartslag via de pols 

meten sprake is van onbetrouwbare waardes. Daarnaast zit er een vertragingseffect in de meting, 

waardoor het bij intervaltraining lastig te bepalen is, of de hartslag op de juiste hoogte zit.  

De hartslagband is nog steeds de gouden standaard voor het meten van de hartslag bij inspanning. De 

hartslagband meet net als bij een ECG meting het elektrisch signaal van het hart. Naast dat de meting 

betrouwbaar is, is deze ook heel erg actueel. Er zit nauwelijks vertraging in de waarde op jouw 

schermpje en de daadwerkelijke hartslag.  

 

 

 

 

 

Een van de argumenten die ik vaak hoor is dat mensen een hartslagband niet prettig vinden zitten. Vaak 

is dit gebaseerd op ervaringen met oude hartslagbanden die vroeger een stuk minder comfortabel 

waren. Vaak gebeurt het in mijn praktijk dat na de bespreking van een inspanningstest de klant aan het 

einde de hartslagband nog om heeft, omdat hij/zij hem niet meer voelde zitten en er daardoor niet aan 

dacht deze af te doen. 

Wanneer je er toch voor kiest de polsmeting aan te houden, is het dus goed om in het achterhoofd te 

houden dat er plotselinge meetfouten kunnen optreden. Bijvoorbeeld een hartslag die bij dezelfde 

intensiteit ineens 10 slagen omhoog gaat. In 99,9% van de gevallen betreft het een meetfout van de 

hartslagmeter. 

Tip 5: Leer te luisteren naar je lichaam 

“Gebruik de hartslagmetingen om jouw lichaam te leren kennen en er naar te kunnen luisteren” 

Meten is weten. Een uitspraak waar ik uiteraard achter sta. Echter metingen geven maar een bepaald 

deel van de waarheid weer. Het leren luisteren en misschien wel durven luisteren naar het lichaam is 

minstens net zo belangrijk. Elke sporter kent goede en minder goede trainingsdagen. Op een minder 
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goede trainingsdag toch je geplande training “moeten” volbrengen, levert vaak minder op dan naar 

het lichaam te luisteren en de training aan te passen.  

Trainen op hartslag kan je goed op weg helpen om te leren de signalen van het lichaam te herkennen 

en er naar te luisteren. Hiervoor is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in jouw prestaties in de 

verschillende hartslagzones. Dat betekent goed naar jouw trainingsresultaten kijken. Wat presteer je in 

een bepaalde hartslagzone? Is er sprake van progressie? Hoe lang kan je het daar volhouden?  

Wanneer ons lichaam een keer geen “zin” heeft om te trainen, zien we dat vaak ook terug in de hartslag. 

Een hogere hartslag dan normaal, of juist een lagere. Het kunnen beide tekenen van vermoeidheid zijn. 

Ook voelen we vaak al dat het niet helemaal lekker gaat. Dit zijn de momenten om juist naar het lichaam 

te luisteren. Pas de training aan. Kort hem in, vervang de zware interval voor een rustige duurtraining 

of ga op een lagere intensiteit trainen. Door deze aanpassingen kan je ervoor zorgen dat je wel kan 

trainen, maar dat jouw herstel niet onnodig lang duurt.  

Daarnaast kan je de hartslagmeting ook gebruiken om het trainen op gevoel te ”ijken”. In plaats van op 

de hartslagmeter te kijken of je op de juiste intensiteit traint, ga je trainen in de zone die qua gevoel 

klopt. Door af en toe op de hartslagmeter te kijken ijk je jouw gevoel met de juiste hartslagzone.  

Ook is het goed om zo af en toe gewoon lekker te gaan trainen, zonder naar de hartslag te kijken. 

Achteraf bekijk je of de training die je hebt gedaan qua gevoel overeen kwam met de gemeten hartslag. 

Op deze manier wordt jouw gevoel steeds betrouwbaarder en wordt het makkelijker naar je lichaam te 

luisteren.   

Kom je er zelf niet uit? 

Mocht je het na het lezen van deze tips nog steeds lastig vinden om op hartslag te trainen?  Of zou je 

een schema willen dat afgestemd is op jouw situatie? Bij Move-Support kan je terecht voor het meten 

van jouw hartslagzones door middel van ademgasanalyse (de gouden standaard) en het laten maken 

van trainingsschema’s.  

Succes, maar vooral veel plezier met trainen, 

Move-Support 

W www.move-support.nl 

E info@move-support.nl 

T 06 21107756 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

€10,- Korting op een inspanningstest 

Enthousiast geworden over het trainen op hartslag? Maak een afspraak voor een inspanningstest met 

ademgasanalyse en ontvang €10 korting.  

- Klik hier om een afspraak te maken.  

- Vul je gegevens in 

- Vul in het opmerkingenveld 5TIPS10 in en ontvang €10,- korting op jouw inspanningstest  

(De korting wordt verrekend bij het afrekenen na de inspanningstest) 

http://www.move-support.nl/
mailto:info@move-support.nl
https://widget.onlineafspraken.nl/consumer/booking/book/grid/1/?key=ngkd57vfbx83-ffbz03&storage=clear

