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Als het ook buiten
je lichaam
is

Een rode kop en nat van
het zweet? Na zoveel dagen boven de dertig dagen
is dat normaal. Het is onze interne thermostaat die
aanslaat. Ons lichaam
heeft een eigen mechanisme om af te koelen, en dat
draait nu overuren. Hoe
werkt dat precies? SOFIE GEUSENS

37°

Hypothalamus is thermostaat
“Ons lichaam heeft
een kerntemperatuur
van 37 graden Celsius.
Dat is ook de temperatuur waar we altijd
naar streven, waarbij
ons lichaam optimaal
presteert. Als het te
warm is, moeten we afkoelen. Als het te koud
is, moeten we warmte
kunnen vasthouden”,
zegt inspanningsfysioloog Jan Bourgois van
de UGent. “In beide gevallen wordt ons thermoregulatiesysteem ingeschakeld.” Dat systeem kunnen we
volgens thermofysioloog Hein Daanen
(Universiteit van Am-
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Dit
doet je lijf
om af te
koelen

sterdam) best vergelijken met een centraleverwarmingssysteem.
“Ons hart is de
pomp en de hypothalamus in de
hersenen is onze
thermostaat. In
die laatste zitten
zenuwcellen die
erg temperatuurgevoelig zijn. Als
ze merken dat de
temperatuur in de
omringende bloedvaten te hoog wordt,
steekt de hypothalamus het
afkoelingsmechanisme in
gang.”

Hart gaat extra pompen
Als de temperatuur de hoogte ingaat, zitten we meestal ook met een
hogere hartslag. “Er wordt meer
bloed naar de huid gestuurd, maar
onze andere organen moeten ook
onderhouden worden. Het hart
moet dus én zuurstof naar de organen sturen, én meer bloed naar de
huid. Daardoor zal het sneller moeten kloppen.” Voor risicopatiënten
is dat geen goed nieuws. “Wanneer
mensen sterven door de hitte, gaat
het dan meestal ook om cardiovasculaire problemen. Bij oudere mensen is dat vaak het geval. Daar
werkt dat regulatiesyteem wat minder, zij kunnen dus minder goed afkoelen”, zegt Bourgois.

Zweet moet verdampen
Als de bloedvaten openzetten
niet voldoende werkt, is er nog
een tweede systeem: het zweten. “Als onze lichaamstemperatuur boven een bepaalde
grens gaat, worden de zweetklieren geactiveerd. Die gaan er
dan voor zorgen dat er vocht op
onze huid terechtkomt”, zegt
Daanen. Daarbij is het vooral
belangrijk dat het zweet verdampt, want zonder die verdamping koelen we niet af. “En
dat laatste hangt niet enkel af
van de temperatuur, maar vooral ook van de luchtvochtigheid.
Als die hoger is dan 40 tot 60
procent, kan het zweet niet verdampen. Dat is bijvoorbeeld
iets dat je in de tropen vaak
merkt. Daar is de thermische
belasting veel hoger”, aldus
Bourgois.

Zuinige nieren
“Als het warm is en je drinkt te weinig, kan je
dehydrateren. Dan schakelt ons lichaam een
soort beschermingsmechanisme in”, zegt Bourgois. “Je bloed verdikt en je nieren gaan proberen vocht in je lichaam te houden om zo het
bloedvolume op peil te houden.”

Minder energie, minder honger
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Bloedvaten in huid zetten open
“Een buitentemperatuur van 26
tot 28 graden is
ideaal om onze
lichaamstemperatuur van
37 graden aan te
houden. Dan bevinden we ons in
een thermoneu-

trale situatie”,
zegt Bourgois.
“Als er wel moet
afgekoeld worden, zal dat in
eerste instantie
via de bloedvaten
in de huid gebeuren.” De spierwandjes rond die

bloedvaten gaan
meer ruimte creëren en de bloedvaten ‘openzetten.’ “Zo kan er
meer bloed doorstromen en kan er
meer warme afgegeven worden”,
zegt Daanen.

Na zeven dagen ben je het gewoon
De ene klaagt al bij 25 graden, terwijl de andere nog
geen druppeltje zweet vertoont bij een temperatuur
van 35 graden Celsius. “Bij
iedereen is die drempel an-

Simpel gezegd: voeding
zorgt voor energie, beter gekend als calorieën.
Die energie helpt bij het
op peil houden van onze
lichaamstemperatuur.
In de winter hebben we,
theoretisch gezien,
meer energie nodig om
die 37 graden Celsius
aan te houden. Dat is

ders. Waar die precies ligt,
hangt af van heel wat factoren”, zegt thermofysioloog
Hein Daanen. “We weten dat
die drempel bij vrouwen hoger ligt. Daarom zweten zij

ook vaak wat minder. Maar
wie meer kan zweten, heeft
wel een voordeel, want die
kan gemakkelijker afkoelen.
Dat kan je ook trainen. Wij
hebben onderzoek gedaan
met een hittekamer waarin
de temperatuur kan oplopen

tot 60 graden. Door elke dag
in een warme ruimte door te
brengen, gaat je lichaam
meer zweten. Vergelijk het
met een vakantie naar de
tropen. De eerste dag zal het
moeilijk zijn, maar na een
tijdje ga je merken dat je ge-

een van de redenen
waarom we in de winter
iets meer eten. Omgekeerd betekent dat dus
dat we in de zomer wat
minder energie nodig
hebben om die warmte
te behouden. Ons bord
is daardoor op warme
dagen vaak wat minder
gevuld.

makkelijker met die hitte om
kan. Na zeven dagen is die
acclimatisatie merkbaar, en
dat proces heeft ook effect
op langere termijn. Maar na
een maand is het wel verdwenen en moet je eigenlijk
opnieuw beginnen.” (sgg)

