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voeding, een integraal onderdeel van  
fysieke training

Victor Schreurs, Tjieu Maas en Floris Wardenaar, Lectoraat Sport, 
Voeding en Leefstijl, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Een atleet kan zijn prestatieniveau alleen op peil houden of 
verbeteren door regelmatig te trainen. Training gaat uit van een 
fysieke inspanning met een bepaalde duur en intensiteit en prikkelt 
zowel de energie- als de eiwithuishouding van het lichaam. Het 
echte trainingseffect wordt echter pas bereikt in de periode na 
inspanning en daarbij spelen voldoende rust en goede voeding een 
hoofdrol. 

Training leidt in de spieren tot een hogere en efficiëntere productie 
van energie (ATP) en tot functionele aanpassingen van de eiwitten 
in de spier en onder andere de lever. We nemen onder de loep hoe 
trainingseffecten tot stand komen via aanpassingen van de eiwit- en 
energiehuishouding; rust in combinatie met voeding speelt daarbij 
een belangrijke rol.

Spiervezeltypen In de sport kennen we grote verschillen tussen 
bijvoorbeeld sprinters en duurlopers. Sprinters bereiken op de korte 
afstand een snelheid van circa veertig kilometer per uur, maar bij een 
duurloop als de marathon ligt de gemiddelde snelheid de helft lager. 
Dat komt omdat sprinters en duurlopers gebruik maken van ver-
schillende spiervezeltypen. Spiervezels verschillen op basis van hun 
eiwitsamenstelling in contractiesnelheid (langzaam of snel) en in de 
manier waarop energie (ATP) wordt vrijgemaakt (oxidatief of glycoly-
tisch).
De belangrijkste spiervezeltypen: Type I: langzaam, oxidatief; Type IIa: 
snel, oxidatief; Type IIb: snel, glycolytisch. Aanleg om te excelleren in 
een bepaalde sport is sterk afhankelijk van de spiervezelsamenstelling 
die grotendeels genetisch is bepaald. Maar door doelgerichte training 
kan iedereen zijn spieren specialiseren. De spieren van topwielren-
ners kunnen voor 90% uit type I vezels bestaan, terwijl de spieren van 
topsprinters voor 90% uit type II vezels kunnen bestaan. Opmerkelijk 
genoeg heeft bijna elke fysieke training aanpassingen tot gevolg in de 
richting van een meer oxidatieve energiestofwisseling. 

SubStraatgebruik Glucose en vetzuren zijn de belangrijkste 
energiesubstraten voor de spier. Om energie (ATP) vrij te maken wor-

SprinterS en duurloperS maken gebruik van verSchillende 

Spiervezeltypen.

VNU_020-022.indd   20 10-06-2010   10:14:17



Sport en voeding
|  ju

n
i 2010  |  n

u
m

m
e

r
 6  |

21

  |  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

den de energiesubstraten met O2 verbrand tot CO2. Uit de Respiratoir 
Quotiënt (RQ), de verhouding CO2 / O2, kan worden afgeleid of 
koolhydraten (RQ = 1.0) of vet (RQ = 0.7) of een mengsel (0.7 < RQ < 
1.0) wordt verbrand. Onder invloed van training wordt het energieme-
tabolisme meer oxidatief en daalt de RQ. 
Tijdens zware inspanning zien we eerst een toename in het oxidatieve 
gebruik van glucose en vervolgens van het anaerobe gebruik van 
glucose waarbij melkzuur wordt gevormd. Dit gebruik van glucose 
leidt tot een verhoging van de RQ, waarbij een RQ > 1 een duidelijke 
aanwijzing is voor verzuring. 

trainingSopbouw Training verloopt in 4 fasen (afbeelding 1a). 
De trainingsprikkel moet qua intensiteit en/of duur zodanig zijn dat 
de inspanning moeilijk is vol te houden, hierdoor neemt de belast-
baarheid tijdens de training af (fase 1). In de daarop volgende periode 
van rust treedt allereerst herstel op van de oorspronkelijke belastbaar-
heid (fase 2). Daarna volgt een periode van supercompensatie waarin 
de belastbaarheid korte tijd hoger is dan het oorspronkelijke niveau 
(fase 3). Wanneer er verder niets gebeurt, keert de belastbaarheid weer 
terug tot het beginniveau (fase 4). 
De trainingsopbouw is optimaal als de frequentie van training is afge-
stemd op de periode waarin supercompensatie optreedt. Als dat het 
geval is neemt de belastbaarheid van het lichaam toe in de tijd (inzet 
afbeelding 1b). Is de trainingsfrequentie te hoog of te laag, dan zal de 
belastbaarheid gelijk blijven of zelfs afnemen (afbeelding 1c). Omdat 
het hier beschreven trainingsprincipe geldt voor alle factoren, kan er 
een praktisch probleem optreden als er verschillen zijn in de periode 
van supercompensatie tussen de betrokken factoren. 

energieStofwiSSeling Bij training neemt het geleverde 
vermogen (Watt; J/sec) toe. Aanvankelijk door een extra inzet van de 
anaërobe glycolyse (verzuring) en daarna door een intensivering van 
de aërobe vetverbranding met een glycogeen sparend effect. Ook de 
opslagcapaciteit van glycogeen neemt toe. Het spier- en leverglyco-
geen dat tijdens een training wordt aangesproken moet voor het begin 
van een volgende trainingssessie zijn aangevuld, anders kan deze ses-
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training

1 2 3 4

1. Training (duur, intensiteit) > resons op training tijdens training
2. Herstel > respons op training tijdens rust
3. Supercompensatie > respons op training tijdens rust
4. Terugkeer beginniveau > respons op rust na training

afbeelding 1b. bij een goede trainingSopbouw neemt de 

belaStbaarheid van het lichaam in de tijd toe.

Toename

belastbaarheid

afbeelding 1c. bij een Slechte trainingSopbouw neemt 

belaStbaarheid van het  lichaam in de tijd af.

Afname

belastbaarheid
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sie niet worden volgehouden en zal de belastbaarheid afnemen. In de 
spier en de lever wordt het glycogeen opgebouwd uit glucose dat via 
de voeding wordt aangevoerd. Herstel van de glycogeenvoorraad ver-
loopt het snelst in de eerste uren na acute inspanning omdat dan de 
doorbloeding van de spieren nog hoog is en de glucosetransporters 
(GLUT-4) nog actief zijn. De mate van doorbloeding (capillarisatie) en 
het aantal beschikbare glucose-transporters veranderen zelf ook onder 
invloed van training via de eiwitstofwisseling. Uiteindelijk kan de 
glycogeenvoorraad van een getrainde atleet ongeveer dubbel zo groot 
worden als die van een ongetrainde persoon (300-400 gram).
Onder invloed van training blijkt de energievoorziening van spieren 
zowel qua aard als intensiteit te verschuiven in de richting van een 
meer oxidatieve energievoorziening. Dat betekent dat zowel de capil-
larisatie als de mitochondriële dichtheid van de spieren onder invloed 
van training kan toenemen. Ook deze aanpassingen worden gereali-
seerd via de eiwit-stofwisseling.

eiwitStofwiSSeling  Alle in het lichaam aanwezige eiwitten 
(opgebouwd uit een twintigtal aminozuren) worden met een zekere 
regelmaat vervangen via eiwitturnover, een samenspel van eiwitsyn-
these en eiwitafbraak. Eiwitturnover vraagt veel energie, op dagbasis 
circa 20 procent van het totale energiegebruik. Als het niveau van ei-
witsynthese en eiwitafbraak gemiddeld in de tijd gelijk zijn, verandert 
de totale hoeveelheid lichaamseiwit niet (N-balans = 0). Als eiwitsyn-
these en eiwitafbraak niet gelijk zijn in de tijd, neemt de hoeveelheid 
lichaamseiwit toe of af. 
Training heeft invloed op het niveau van de eiwitturnover en dat biedt 
mogelijkheden voor trainingseffecten of adaptatie. Tijdens training 
is het niveau van de eiwitturnover lager dan normaal. Deels omdat 
de energie die de spier kan vrijmaken bij voorkeur wordt besteed aan 
spiercontractie en dus niet aan de eiwitturnover. Ook voorkomt een 
laag niveau van de eiwitturnover dat er spiereiwit wordt gebruikt voor 
de energievoorziening. 
Na de inspanning neemt de capaciteit om eiwit te synthetiseren 
toe door supercompensatie en doordat het niveau van eiwitafbraak 
afneemt door voeding geïnduceerd insuline. Netto eiwitsynthese is 
echter alleen mogelijk als er ook daadwerkelijk aminozuren via de 
voeding worden aangevoerd. Synchronisatie van de eiwitvoeding met 
de veranderingen in de eiwitstofwisseling is dus van groot belang. Een 
praktisch probleem is dat de eetlust na zware inspanning vaak gering 
is. Geringe eetlust na inspanning wordt wel in verband gebracht met 
de productie van melkzuur via de anaërobe glycolyse. 
Activering van transcriptiefactoren bepaalt welke eiwitten in aanmer-
king komen voor netto synthese. Transcriptiefactoren kunnen betrek-

king hebben op herstel van trainingsschade of op het moduleren 
van de contractiele en metabole eigenschappen van de spier. Bij een 
tendens naar een meer oxidatieve stofwisseling worden via specifieke 
transcriptiefactoren in de spier meer capillairen aangelegd of zullen er 
meer mitochondria worden gevormd of op zijn minst meer mitochon-
driale enzymen. 

JuiSte timing Een goed trainingsprotocol omvat niet alleen fy-
sieke prikkels, maar bestaat vooral ook uit rust in combinatie met een 
goede voeding waarin macro- en micronutriënten in de juiste verhou-
dingen voorkomen. De samenstelling en het tijdstip waarop voeding 
wordt aangeboden dient synchroon te lopen met de fasering van de 
veranderingen in de energie- en eiwitstofwisseling. Een verkeerde 
voedingskeuze en/of een verkeerde timing van de voedingsinname 
heeft een negatief effect op het herstel na fysieke inspanning en heeft 
een suboptimale supercompensatie tot gevolg. De sportdiëtist moet 
dus goed weten wat hij doet.
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