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Basisvoeding 
 
De documenten over basisvoeding, sportspecifieke voeding en sportsupplementen zijn opgesteld om je te 
informeren over de wetenschappelijke inzichten hieromtrent.  
Dit document gaat over de onderste laag van de voedingspiramide en geeft inzicht in de basisvoeding. Zoals het 
woord al zegt, vormt de onderste laag het fundament waarop een sporter kan bouwen. Zonder een goede basis 
kun je niet het optimale uit sportspecifieke voeding (middelste laag) of supplementen (bovenste laag) halen. 
Sportspecifieke voeding wordt pas interessant als een sporter ondanks een uitgebalanceerd dieet niet voldoende 
voedingsstoffen tot zich kan nemen en aanvulling nodig heeft. Zie, na het lezen van dit document, het document 
‘Sportspecifieke voeding’ voor meer informatie. Als ook de sportspecifieke voeding geoptimaliseerd is zouden 
sportsupplementen je sportprestaties (verder) kunnen bevorderen, zoals te lezen is in het document 
‘Sportsupplementen’. 

 
1. Voeding 
De onderste en tevens belangrijkste laag van de voedingspiramide bestaat uit een uitgebalanceerd dieet 
opgebouwd uit macronutriënten (koolhydraten, eiwitten en vetten) en micronutriënten (vitamines, mineralen en 
fytonutriënten (antioxidanten en bioactieve stoffen; hier gaan we verder niet op in)). Voeding dient afgestemd te 
zijn op de behoeften van het individu. Een dieet (Van Dale: leefregel wat eten en drinken betreft) is dan ook voor 
iedereen uniek. De belangrijkste elementen zijn dat een dieet alle voedingsstoffen bevat die je nodig hebt, dat je 
het kunt verteren, dat het bij je past en dat je het voedingspatroon vol kunt houden. De macronutriënten en 
micronutriënten zijn belangrijk voor een optimale voedingstoestand. Het uitsluiten van voedingsgroepen of 
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producten kan leiden tot tekorten, wat weer kan leiden tot ziekte. Door een uitgebalanceerd dieet te volgen 
voorzie je je lichaam van de nodige voedingsstoffen, wat helpt om optimale voorwaarden te scheppen voor een 
goede gezondheid. 
 
2. Energie 
Voeding levert energie die een mens nodig heeft om te kunnen functioneren en presteren. Deze energie wordt 
uitgedrukt in kilocalorieën (kcal) en wordt voornamelijk geleverd door de macronutriënten koolhydraten, vetten 
en eiwitten. Alcohol en vezels zijn vormen van koolhydraten en leveren ook energie (Gezondheidsraad, 2001).  
1 kcal is de hoeveelheid energie die nodig is om 1 kg water op te warmen van 15℃ naar 16℃ op zeeniveau 
(Middleton, Watts, Lark, Milne, & Polya, 2019).  
 
De naam calorie is afgeleid van het Latijnse woord calor (warmte). De hoeveelheid energie van voedingsmiddelen 
wordt meestal weergegeven in kilocalorieën (kcal) terwijl in de wetenschap vaak de term joule wordt gebruikt (de 
internationale eenheid van energie). In dit document wordt kcal gebruikt. 

 1 calorie  = 4,2 joule   1 joule   = 0,2 calorieën 
 1 kilocalorie  = 4,2 kilojoule   1 kilojoule  = 0,2 kilocalorieën 

 
De hoeveelheid energie die per macronutriënt geleverd wordt, verschilt (zie tabel 1).  
 

Tabel 1: Energiegehalte van en richtlijnen voor macronutriënten, voedingsvezel en alcohol per dag  (Gezondheidsraad, 2001)  
(Gezondheidsraad, 2006a) (Gezondheidsraad, 2006b) 

Macronutriënten Kcal per gram Energie- percentage Gram per 1000 kcal 
Eiwitten 4 20-35%  
Vetten 9 20-40%*  
Koolhydraten  4 40-70%  
(Voedings)vezel 2  14** 
Alcohol 7 0%  

* = of 20-35% bij overgewicht, ** ≈ 30-40 g vezels  
 
De energie uit voeding wordt door het lichaam gebruikt voor het volgende:  
 Basaalmetabolisme (Basal Metabolic Rate, BMR): de energiebehoefte over 24 uur voor het onderhouden van 

basale lichaamsfuncties (ademhaling, bloeddrukregulatie etc.), terwijl je wakker bent.  
o De BMR wordt normaliter onder strikte condities en in een staat van vasten gemeten (zodat het 

verteringsstelsel inactief is).  
o De BMR kan ook geschat worden door middel van een berekening. Voorbeelden van veelgebruikte 

formules zijn de herziene Harris-Benedict formule uit 1984 en de Schofield formule (Black, Coward, Cole, 
& Prentice, 1996) (FAO, 2004). 

o NB: soms wordt ook de term rustmetabolisme (Resting Metabolic Rate, RMR) gebruikt in dit kader. 
Hiermee wordt bedoeld: de hoeveelheid energie over 24 uur zonder activiteit (dus in rusttoestand), maar 
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niet in een staat van vasten. De RMR ≈ 10% hoger dan de BMR vanwege het thermische effect van 
voedsel (TEF = Thermic Effect of Food) dat wordt meegenomen in de schatting. 

 Fysieke activiteit: de hoeveelheid energie die je verbruikt door beweging/sporten. Door een fysieke 
activiteitsniveau (Physical Activity Level, PAL-waarde) te kiezen die representatief is voor jouw leefstijl, kan 
jouw dagelijkse energieverbruik worden geschat (Scrimshaw, Waterlow, & Schürch, 1994) (zie tabel 2).  
De PAL-waarden zijn gebaseerd op het gemeten energie verbruik van volwassenen. Dit zijn slechts 
gemiddelden en moeten ook enkel gebruikt worden als uitgangspunt als je jouw eigen energiebehoefte wilt 
berekenen. Bij veel volwassen Nederlanders is sprake van bewegingsarmoede, waarbij een PAL-waarde 
tussen 1,5 en 1,6 past (Gezondheidsraad, 2001). 

 
Tabel 2: PAL-waarden gecategoriseerd naar activiteitenniveau (Gezondheidsraad, 2001) (Shetty, 2005)   

Leefstijl Factor 
Mensen die de gehele dag zitten en/of liggen   1,2 
Zittende arbeid zonder onderbreking en nagenoeg geen beweging in de vrije tijd 1,4-1,5 
Zittende arbeid afgewisseld met rondlopen en nagenoeg geen beweging in de vrije tijd   1,6-1,7 
Staand werk 1,8-1,9 
Intensief sporten of aanmerkelijke inspanningen in vrije tijd (4-5x per week, 30-60 minuten per keer) + 0,3 
Veel lichamelijke inspanning in werk en vrije tijd  2,0-2,4 
Extreme fysieke belasting (hoogst gerapporteerde PAL-waarde) ± 5,0 

 
Wanneer je energie-inname gelijk is aan je verbruik, ben je in energiebalans en verandert je lichaamsgewicht niet. 
Indien je meer energie inneemt dan je verbruikt, dan zal je aankomen in gewicht. Als je minder energie 
binnenkrijgt dan je verbruikt, zul je juist gewicht verliezen.  
 
 
3. Eiwit/proteïne  
Eiwit is een bouwstof, maar kan door het lichaam ook gebruikt worden als brandstof, al is het geen efficiënte 
vorm van brandstof (Whitney & Rolfes, 2013). Het menselijk lichaam bestaat voor een groot deel uit 
eiwitten/proteïnen; denk hierbij aan spiercellen, haar, nagels en botten. Daarnaast hebben eiwitten een 
belangrijke functie als enzymen en in enkele gevallen als voorloper van neurotransmitters (overdracht van 
zenuwimpulsen tussen neuronen).  
Eiwitten bestaan uit ketens van aminozuren die peptiden worden genoemd (Whitney & Rolfes, 2013). 
Aminozuren worden onderscheiden in essentiële aminozuren (het lichaam maakt deze zelf niet aan, ze moeten 
uit de voeding komen) en niet-essentiële aminozuren (deze aminozuren maakt het lichaam wel zelf aan). 
Technisch gezien is er ook nog een derde categorie: semi-essentiële aminozuren, ook wel conditioneel-essentiële 
aminozuren genoemd. Semi-essentiële aminozuren zijn niet-essentiële aminozuren die het lichaam in bijzondere 
omstandigheden niet aan kan maken, waardoor ze essentieel worden. Hier kan sprake van zijn als er onvoldoende 
van een bepaald essentieel aminozuur uit de voeding wordt verkregen, of als er sprake is van een aandoening of 
ziekte waardoor het lichaam (tijdelijk) niet in staat is om de benodigde conversie te maken (bijvoorbeeld tijdens 
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herstel van een operatie). In dat geval is het nodig om het betreffende semi-essentiële aminozuur via 
voeding/suppletie aan te vullen. Glutamine is het meest bekende semi-essentiële aminozuur, maar andere 
voorbeelden zijn: glycine, arginine, tyrosine en cysteïne (Baynes & Dominiczak, 2014). Zie tabel 3 voor een 
overzicht van de aminozuren. 
 
Tabel 3: Aminozuren 

Essentieel Semi-essentieel Niet-essentieel 
Fenylalanine Arginine Alanine 
Histidine Cysteine Asparaginezuur  
Isoleucine Glutamine Asparagine 
Leucine Glycine Glutaminezuur 
Lysine Proline Serine 
Methionine Tyrosine  
Threonine   
Tryptofaan   
Valine   

 
Eiwitbehoefte 
Voor volwassenen geldt het advies om dagelijks 0,83 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht te consumeren om 
gezond te blijven (Gezondheidsraad, 2021). Voor sporters (kracht-, duur- en teamsporters) ligt het advies hoger, 
namelijk tussen de 1,2 en 2,0 g/kg/dag (Morton, et al., 2018) (International Society of Sports Nutrition, 2017) 
(Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada & The American College of Sports Medicine, 2016) 
(Phillips & Van Loon, 2011).  Voor de krachtsporter zijn eiwitten noodzakelijk voor herstel, behoud en/of opbouw 
van spiermassa (Jeukendrup & Gleeson, 2018). Ook voor duursporters zijn eiwitten belangrijk voor het herstel, 
behoud en of/opbouw van spiermassa, maar ook voor de opbouw en aanleg van meer en grotere mitochondria 
en bloedvaten.  
 
Dierlijke versus plantaardige eiwitbronnen 
Eiwitten kunnen afkomstig zijn van dierlijke bronnen en plantaardige bronnen. Van dierlijke eiwitten wordt 
gezegd dat ze van hogere kwaliteit zijn in vergelijking met plantaardige eiwitten. De belangrijkste redenen voor 
deze uitspraak zijn het aminozurenprofiel en de verteerbaarheid (Van Vliet, Burd, & Van Loon, 2015). Plantaardige 
eiwitbronnen bezitten meestal niet alle benodigde aminozuren voor spieropbouw in voldoende mate, in 
tegenstelling tot dierlijke eiwitbronnen (Kniskern & Johnston, 2010). Bij plantaardige bronnen zijn het 
voornamelijk de aminozuren lysine, methionine en leucine die in onvoldoende mate aanwezig zijn (Gorissen, et 
al., 2018). Door het maken van verschillende voedselcombinaties kunnen de aminozuurprofielen van de 
verschillende plantaardige producten elkaar aanvullen (Van Vliet, Burd, & Van Loon, 2015) (Gorissen, et al., 2018). 
Denk hierbij onder meer aan de combinatie van granen (bijvoorbeeld rijst en tarwe) met peulvruchten 
(bijvoorbeeld kikkererwten en bonen) (Berrazaga, Micard, Gueugneau, & Walrand, 2019). Omdat de 
verteerbaarheid van plantaardige producten lager is dan van dierlijke producten, komt het er in de praktijk op 
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neer dat een veganist qua volume meer moet eten om de benodigde voedingstoffen binnen te krijgen. Voor 
vegetariërs en veganisten geldt daarom het advies om 20% respectievelijk 30% meer eiwitten te consumeren dan 
de in richtlijnen wordt aangeraden voor mensen met een omnivoor voedingspatroon (Gezondheidsraad, 2001). 
Zie tabel 4 voor de eiwitbehoefte. Met een zorgvuldig samengesteld voedingspatroon, kunnen vegetariërs en 
veganisten aan hun eiwitbehoefte voldoen. 
 
Tabel 4: Eiwitbehoefte afhankelijk van voedingspatroon  

Type dieet 
Gram eiwit  per kg lichaamsgewicht per dag 

Volwassenen Sporters 
Omnivoor (plantaardige + dierlijke voedingsmiddelen) 0.83 1.2-2.0 
Vegetarisch met regelmatige consumptie van vis en/of zuivel 0.83 1.2-2.0 
Vegetarisch met sporadische consumptie van vis en/of zuivel* 1 1.4-2.2 
Veganistisch** 1.1 1.6-2.6 

* = incl. +20% in vergelijking met een omnivoor eetpatroon, ** = incl. +30% in vergelijking met een omnivoor eetpatroon 
 
 
4. Vetten  
De meest voorkomende vorm van vetten in onze voeding en in ons lichaam zijn triglyceriden (Whitney & Rolfes, 
2013). Vetten worden ook wel lipiden genoemd. Elke triglyceride bestaat uit één glycerolmolecuul en drie 
vetzuren. Van alle macronutriënten levert vet de meeste energie: 9 kcal, wat meer dan het dubbele per gram is in 
vergelijking met koolhydraten en eiwitten. Vet komt voor in onze voeding en indien je te veel eet, zal je lichaam 
het overschot aan energie opslaan in de vorm van lichaamsvet. 
Vet is op zichzelf geen direct bruikbare energiebron voor het lichaam, maar dient afgebroken te worden tot 
bestanddelen die op hun beurt weer biochemisch (in de citroenzuurcyclus) omgezet kunnen worden in adenosine 
trifosfaat (ATP). ATP is het energie bevattende molecuul dat ons lichaam in beweging zet.  
Vet heeft nog meer functies: het beschermt je organen en botten tegen schade, het beschermt en je lichaam 
tegen de kou, het is noodzakelijk voor de aanmaak van hormonen, het is een onderdeel van de celwanden, het 
zorgt het voor het smeren van de gewrichten en het is noodzakelijk voor de opname van de vet-oplosbare 
vitamines A, D, E en K. Het is een algemene misvatting dat je dik wordt van vet voedsel. Dikker worden heeft niet 
per se te maken met het bestanddeel vet, maar met het feit dat je te veel kcal hebt genuttigd.  
 
Soorten vetten 
Vetten zijn te onderscheiden in 3 categorieën: 

 Onverzadigde vetten → vloeibaar/zacht bij kamertemperatuur (zie tabel 5 voor voorbeelden) 
 Verzadigde vetten → hard/vast bij kamertemperatuur (zie tabel 5 voor voorbeelden)    
 Transvetten 

 
Twee belangrijke (essentiële) onverzadigde vetzuren zijn omega-3 en omega-6. Omega-3-vetzuren hebben een 
ontstekingsremmende werking en een belangrijke functie bij de ontwikkeling van de hersenen en het 
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gezichtsvermogen bij ongeboren baby’s (Whitney & Rolfes, 2013). De bekendste zijn: docosahexaeenzuur (DHA), 
eicosapentaeenzuur (EPA) en alfa-linoleenzuur (ALA). Linolzuur is het meest bekende omega-6 vetzuur en staat 
bekend als ontstekingsbevorderaar. Beide typen omega vetzuren hebben een rol in het afweersysteem (opruimen 
van indringers/ziektekiemen). 
 
Tabel 5: Verzadigde versus onverzadigde vetsoorten (Hartstichting, z.d.)  

Soort vet per product 
Onverzadigde vetten Margarine (kuipje) 

Halvarine 
Vloeibare margarine 
Vloeibare bak- en braadproducten 
Bijna alle soorten olie 
Vette vis 
Noten 
Pitten en zaden 
Avocado 

Verzadigde vetten Roomboter 
Margarine in een pakje/wikkel 
Kokosvet en kokosolie 
Volvette kaas 
Volvette melkproducten 
Vet vlees 
Vette vleeswaren en worst 
Koekjes en koeken 
Gebak 
Snacks 
Palmolie 

 
Transvetten komen van nature voor in bepaalde dierlijke producten (kaas, roomboter en rund- en lamsvlees) of ze 
ontstaan bij het industrieel gedeeltelijk harden van vetten (MVO, z.d.). Vandaag de dag komt transvet in slechts 
zeer kleine hoeveelheden voor in voorverpakte producten, vanwege het gebruik van nieuwe technologieën en het 
gebruik van andere grondstoffen. 95-99% van de Nederlandse bevolking krijgt tegenwoordig nog maar ≤1en% aan 
transvetzuren binnen, waardoor er voor wat betreft transvetten geen sprake meer is van een probleem voor de 
volksgezondheid. 
Voor wat betreft verzadigd vet lijkt het erop dat ze niet per se ongezond zijn (Harcombe, Baker, & Davies, 2017) 
(Malhotra, Redberg, & Meier, 2017). Hart- en vaatziekten zouden veroorzaakt worden door chronische 
ontstekingsreacties en alleen door de oorzaak van deze ontstekingen aan te pakken, zou het risico op hart- en 
vaatziekten verlaagd kunnen worden. Desalniettemin luidt het advies van de Gezondheidsraad nog steeds om 
maximaal 10% van je energie-inname te laten bestaan uit verzadigd vet. Dit kun je doen door harde (verzadigde) 
vetten te vervangen door zachte (onverzadigde) vetten en plantaardige oliën (Gezondheidsraad, 2015a).   
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5. Koolhydraten  
Koolhydraten bestaan uit suikerverbindingen en eigenlijk staat het woord koolhydraten dan ook voor de 
verzamelnaam voor suikerverbindingen (Whitney & Rolfes, 2013) (zie tabel 6). Koolhydraten zijn de meest 
efficiënte energiebron voor het lichaam en worden dan ook ingezet tijdens inspanning, vooral tijdens intensieve 
inspanning. Er valt een grove tweedeling te maken in koolhydraten: 

 Snelle (enkelvoudige) koolhydraten: deze bestaan uit 1 of 2 suikerverbindingen (mono-, en disachariden) 
 Langzame (complexe) koolhydraten: deze groep bestaat uit meer dan 2 suikerverbindingen  

  (polysachariden) 
 

Tabel 6: Soorten koolhydraten ingedeeld naar het aantal suikerverbindingen (Whitney & Rolfes, 2013) 

Koolhydraat Product Aantal suikerverbindingen 

Fructose Fruit 
1 (monosacharide) 

Glucose Fruit 

Lactose (glucose + galactose) Zuivel (bijv. melk) 

2 (disacharide) Sucrose/sacharose (glucose + fructose) Tafelsuiker 

Maltose (glucose + glucose) Moutstroop  

Zetmeel (plantaardig) Aardappelen, rijst, brood) 

> 10 (polysacharide) Glycogeen (dierlijk) Opgeslagen energie in je spieren en lever 

Voedingsvezel Cellulose, pectine 

 
Zodra je koolhydraten eet, worden deze in de mond al voor een deel afgebroken met behulp van enzymen 
(amylase) (Whitney & Rolfes, 2013). In het lichaam speelt zich vervolgens een biochemisch proces (de 
citroenzuurcyclus) af waarin koolhydraten omgezet worden in het ‘eindproduct’ glucose. De energie die vrijkomt 
bij de afbraak van glucose wordt opgeslagen in de vorm van ATP. 
Het vrijmaken van energie uit langzame/complexe koolhydraten kost het lichaam meer tijd en moeite, waardoor 
de energie gedurende langere tijd (stabiel) vrijkomt (Gezondheidsraad, 2006a). Snelle/enkelvoudige 
koolhydraten, waarmee meestal snoep en frisdrank/limonade wordt bedoeld, bevatten vaak nauwelijks 
micronutriënten of vezels en leveren dus snel en voor een korte tijd energie. Omdat deze producten energie 
leveren, maar geen/nauwelijks voedingsstoffen in de vorm van vezels of vitaminen en mineralen, worden snelle 
koolhydraten over het algemeen aangeduid als "lege calorieën". Een ander voorbeeld van lege calorieën zijn 
alcoholische dranken. 
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Alcohol 
Alcohol bevat toxines die qua verwerking in het lichaam prioriteit krijgen op de opname van voedingsstoffen, om 
schade aan lichaamscellen zoveel mogelijk te voorkomen (Whitney & Rolfes, 2013). Dit brengt met zich mee dat 
alcohol de opname van voedingstoffen uit de voeding kan vertragen/belemmeren. De aanbeveling is dan ook om 
geen alcohol te nuttigen, maar als je het wel drinkt, geldt een het advies om niet meer dan 1 glas per dag te 
drinken (Gezondheidsraad, 2021). 
 
Glycemische Index  
De glycemische index (GI) is een veelbesproken methode om te bepalen wat het effect is van koolhydraten op de 
bloedsuikerspiegel. De bloedsuikerspiegel geeft aan hoeveel suiker er vrijkomt in het bloed na het consumeren 
van een product met koolhydraten. De GI is in het leven geroepen voor mensen met diabetes. Het advies voor 
patiënten met diabetes was om producten met een lage GI te consumeren om zo hun insulinehuishouding beter 
te kunnen reguleren (Jenkins, et al., 1983). Naast de GI is de glycemische lading (GL) ontwikkeld. De GL geeft een 
correctie van de GI voor de concrete hoeveelheid van een bepaald gegeten product. De GI kan door verschillende 
factoren beïnvloed worden, bijvoorbeeld door: de samenstelling van de maaltijd, de bereidingswijze en duur van 
de bereiding, de omvang van het product en de temperatuur van het product (Diabetes Fonds, z.d.). Zo heeft 
bijvoorbeeld een glas warme melk een hogere GI dan een glas koude melk. En indien je een snee brood (hoge GI-
score) besmeert met boter (zeer lage GI-score), zal de GI/GL lager uitvallen dan als je een onbesmeerd sneetje 
brood zou eten (Flint, et al., 2004). Dit terwijl de macronutriëntverhoudingen en het aantal kcal van deze 
producten toch duidelijk van elkaar verschillen.  
Buiten de zojuist beschreven factoren, kan de GI tussen personen, onder gestandaardiseerde omstandigheden, 
tussen de 20-25% variëren (Baynes & Dominiczak, 2014). Daarom is het geen betrouwbare methodiek voor het 
kiezen van voedingsproducten. Mensen eten gecombineerde maaltijden, waardoor de GI/GL geen goede manier 
is om producten te excluderen.  
Concluderend: de glycemische index/lading kan een nuttige tool zijn om de bloedsuiker respons te meten na het 
consumeren van een product dat uit alleen koolhydraten bestaat. Doordat we (bijna) altijd samengestelde 
maaltijden consumeren is de GI niet bruikbaar in de dagelijkse praktijk.  
 
Voedingsvezels 
Voedingsvezels (verder: vezels) zijn koolhydraten die niet kunnen worden verteerd of opgenomen in de dunne 
darm (Whitney & Rolfes, 2013). Ze komen voor in plantaardige voeding, want vezels zijn de structurele delen van 
planten. Er zijn twee soorten vezels: wateroplosbare en niet-oplosbare. De in water oplosbare vezels vormen een 
gel en kunnen worden verteerd door bacteriën in de dikke darm. Ze komen voor in onder meer: peulvruchten, 
gerst, haver en citrusvruchten. De niet-oplosbare vezels vormen geen gel en worden in mindere mate door de 
dikke darm-bacteriën verteerd. Dit type vezel is voornamelijk te vinden in groenten en volle granen (het ‘vliesje’). 
Vezels hebben een positief effect op de gezondheid. Ze verbeteren de stoelgang doordat ze de passage van 
voedsel door het maagdarmkanaal versnellen (vezels vergroten de darmmotiliteit door de darmwand te 
prikkelen, het volume van de ontlasting te vergroten en fermentatieprocessen in de dikke darm te beïnvloeden) 
(Whitney & Rolfes, 2013). Daarnaast correleert een hogere inname van vezels met een lagere LDL-cholesterol 
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concentratie in het bloed, een verminderd risico op coronaire hartziekten, een kleiner risico op diabetes mellitus 
type 2 en een lager risico op darmkanker (Gezondheidsraad, 2015b). 
 
 
6. Richtlijnen goede voeding 2015 en de Vegan Schijf 
De Gezondheidsraad heeft op basis van wetenschappelijke literatuur geconcludeerd welke voedingsmiddelen en 
voedingspatronen gezondheidswinst tot gevolg kunnen hebben (Gezondheidsraad, 2015a). Zie bijlage 1 voor een 
overzicht van de Richtlijnen goede voeding 2015. 
Voor mensen die geen dierlijke producten kunnen/willen eten, is de Vegan schijf ontwikkeld (Nederlandse 
Vereniging voor Veganisme, z.d.). Deze is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Veganisme in 
samenwerking met diëtisten. De Vegan Schijf kan gebruikt worden als uitgangspunt voor een plantaardig 
gevarieerd en gezond voedingspatroon. In deze schijf zijn 3 supplementen aangeraden: vitamine B12, vitamine D 
en omega-3 (algenolie). De Vegan Schijf is te bekijken op de website https://www.veganisme.org/. 
 
 
7. Extra services: Voeding 
Heb je na het lezen van de voedingsdocumenten nog vragen of wil je over een specifiek onderwerp meer weten, 
kijk dan op de website voor de data waarop de verschillende lezingen over basisvoeding (met elk een eigen 
thema) en sportspecifieke voeding worden gegeven. 
Als je graag hulp wilt bij het optimaliseren van je voedingspatroon, kun je bij het RSC eenmalig gebruik maken van 
de volgende diensten: 
 Ticketuur Voedingsadvies algemeen → voor algemene vragen over voeding 
 Ticketuur Voedingsadvies medisch/sportgericht → voor vragen omtrent voeding en gezondheid of 

sportspecifieke voeding 
Heb je behoefte aan verdere begeleiding, neem dan via de website contact op met de (sport)diëtiste. 
 
 
8. Energiebehoefte berekenen 
De twee meest praktische manieren om je energiebehoefte te berekenen, zijn door je energie-inname te 
berekenen (stap 1a), of door met een formule je energiebehoefte te schatten (stap 1b en 2). Vul alles in in tabel 7, 
om het overzichtelijk te maken. 
 
Stap 1a: Energie-inname  
Als je gewicht gedurende de afgelopen maanden stabiel is gebleven, is jouw energie-inname in balans met je 
energieverbruik. Je kunt in dat geval je huidige inname berekenen door enkele dagen tot 1 week bij te houden 
wat je consumeert in bijvoorbeeld een voedingsdagboek. Gedurende 3 dagen opschrijven wat je hebt gegeten en 
gedronken (liefst afgewogen) is voldoende om een algemeen beeld te schetsen (Magkos & Yannakoulia, 2003). Ga 
dan uit van 1 doordeweekse trainingsdag, 1 doordeweekse rustdag en 1 weekenddag. Er zijn ook handige apps 
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waarmee je je inname bij kunt houden, zoals MyFitnessPal, Mijn Eetmeter en FatSecret. Controleer eerst goed de 
macronutriënten in de app wanneer je een product selecteert/invoert. Er wordt vaak gebruik gemaakt van een 
database die door gebruikers van de app kan worden aangevuld. De macronutriënten worden door de gebruikers 
niet altijd correct ingevoerd. Indien de in de app vermelde gegevens niet overeenkomen met de voedingswaarden 
op je voorverpakte product of een betrouwbare online database, gaat dat ten koste van de betrouwbaarheid van 
je berekening. De gegevens in o.a. Mijn Eetmeter zijn in ieder geval wel betrouwbaar, aangezien die cijfers 
afkomstig zijn van de NEVO-tabel en niet door gebruikers van de app gewijzigd kunnen worden. 
Na het berekenen van je energie-inname met deze methode ga je verder vanaf stap 3.   
 
Tabel 7: Overzicht berekende behoeften 

 
Stap 1b: Basaalmetabolisme  
Reken uit wat je basaalmetabolisme is met behulp van bijvoorbeeld de herziene Harris-Benedict formule uit tabel 
8. 
Tabel 8: Harris-Benedict formule (Roza & Shizgal, 1984) 

Mannen 88,362 + (13,397 X G) + (4,799 X H) - (5,677 X L) 
Vrouwen 447,593 + (9,247 X G) + (3,098 X H) - (4,33 X L) 
 G = lichaamsgewicht in kg, H = lichaamslengte in cm, L = leeftijd in jaren 

 
Als je recentelijk een bio-impedantiemeting hebt ondergaan, vind je onderaan de uitdraai ook een schatting van 
je basaalmetabolisme. Die kun je ook aanhouden.    
 
Stap 2: Energiebehoefte (kcal) 
Vermenigvuldig je berekende basaalmetabolisme met de PAL-waarde die het meest bij jou past. Hiermee krijg je 
een schatting van je verbranding op 1 dag (24 uur). Gebruik tabel 2.  

 
Stap 3: Aankomen/afvallen? 
Om aan te komen zul je (≤20%) meer energie binnen moeten krijgen dan je bij stap 1a of 2 berekend hebt. Als je 
wilt afvallen dien je (≤20%) minder te consumeren. 10% is voor de meeste mensen een goed startpunt. Vul het 
aantal kcal in in tabel 7. Verlaag of verhoog je energie-inname in ieder geval niet te drastisch, omdat dat een 
ongewenst effect kan hebben; je zou te veel vetmassa kunnen aanzetten, respectievelijk te veel spiermassa 

Behoefte Kcal Percentage van totale 
energiebehoefte 

Gram 

Totaal aantal kcal (energiebehoefte) 
 

100% - 
Eiwitten 

 
..... %  

Vetten  ..... %  
Koolhydraten  ..... %  
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kunnen verliezen. Zorg er in ieder geval voor dat als je wilt afvallen, je niet minder energie binnenkrijgt dan je 
berekende BMR, omdat dan lichaamsprocessen verstoord kunnen raken. Het kiezen voor producten met een 
hoge voedingswaarde (voldoende micronutriënten vezels en essentiële vetzuren) wordt extra belangrijk als je 
energie-inname lager is dan je energiebehoefte.  
 
Stap 4: Eiwitbehoefte  
Voor een actieve volwassene is een eiwitinname van 0,83 g per kg lichaamsgewicht per dag voldoende 
(Gezondheidsraad, 2021). Voor duursporters en krachtsporters geldt de richtlijn om dagelijks tussen 1,2 en 2,0 
gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht te consumeren. 
NB: beginnende sporters hebben doorgaans een hogere eiwitbehoefte dan (ver)gevorderde sporters, omdat hun 
lichaam minder efficiënt is in het synthetiseren van eiwit.  
Bereken je eiwitbehoefte als volgt: 
 Kies binnen de range de hoeveelheid eiwitten/kg lichaamsgewicht die bij jou past 

o Als vegetariër die weinig dierlijke producten eet/veganist dien je meer eiwitten te consumeren (+20% c.q. 
+30%, zie tabel 4) 

 Vermenigvuldig het gekozen aantal grammen eiwit/kg met 4 om het aantal kcal afkomstig van eiwit inname 
te berekenen (1 g eiwit = 4 kcal) 

 In energieprocenten zal dat neerkomen op 15-35en% (en% = energieprocent) van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid (ADH). NB: sommige voedingsapps vragen om de eiwitbehoefte in en%, maar in de 
sportdiëtetiek wordt de eiwitbehoefte niet berekend in procenten, maar alleen in grammen.  

 
Stap 5: Vetten 
Zie tabel 2 voor je vetbehoefte. Vermenigvuldig dit percentage met je totale energiebehoefte. Deel dit vervolgens 
door 9 (1g vet = 9 kcal) en vul deze getallen in in tabel 7.  
 
Stap 6: Koolhydraten 
Trek je eiwitbehoefte in kcal en je vetbehoefte in kcal af van je totale energiebehoefte. Het aantal kcal dat 
overblijft is te besteden aan koolhydraten. Vul dit in in tabel 7 en deel het door 4 (1 g koolhydraten = 4 kcal). 
Schrijf het aantal grammen koolhydraten vervolgens ook op. 
 
Voorbeeldberekening 
Man, 24 jaar, 80 kilogram, 180 cm, sport 3x per week (krachtsport, oel: aankomen in spiermassa), student, fietst 
bijna dagelijks 30 minuten (totaal) naar de uni/zijn werk, is in zijn vrije tijd actief (neemt de trap in plaats van de 
lift, maakt regelmatig een wandeling, etc.) en is omnivoor. 

 
Stap 1 (BMR) 
Hij gebruikt de Harris-Benedict formule: 88.362 + (13,397 X 80) + (4,799 X 180) - (5,677 X 24) = 1888 kcal. 
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Stap 2 (BMR X PAL) 
1888 (BMR) * 1,7 (PAL) ≈ 3210 kcal.   
 
Stap 3 (aankomen/afvallen) 
Hij wil aankomen in spiermassa en zo min mogelijk in vet, dus kiest voor een energie-inname van +10% → 
3210 + 321 = 3531 kcal. 
 
Stap 4 (Eiwit) 
Voor een persoon van 80 kilogram is het advies om tussen de 66-160 g eiwit te nuttigen (min-max = 0,83-2,0 g 
per kilo lichaamsgewicht). Hij kiest voor 1,6 g/kg → 1,6 * 80 kg = 128 g * 4 = 512 kcal. 
 
Stap 5 (Vet) 
Hij kiest voor 30% vetinname → 30% * 3531 kcal = 1059 kcal ÷ 9 ≈ 118 g. 
 
Stap 6 (koolhydraten)  
3531-512-1059 = 1960 kcal ÷ 4 = 490 g. 
 

Tabel 9: Energie- en macronutriëntenbehoefte op basis van voorbeeld. 

Behoeftes Kcal Percentage van totale 
energiebehoefte Gram 

Totaal aantal kcal 3531 100% - 
Eiwitten 512 15% 128   
Vetten 1059 30% 118   
Koolhydraten 1960 55% 490 

 
NB: De uitkomsten van de berekeningen komen niet zo nauw en zijn slechts een indicatie. Door het daadwerkelijk 
toe te passen wordt duidelijk of je op de goede weg zit, of dat je je voedingsplan moet bijstellen. Geef het een 
paar weken om te zien hoe je lichaam erop reageert, voordat je weer veranderingen aanbrengt. 
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Bijlage 1: Richtlijnen goede voeding 2015 

 

Richtlijnen goede voeding  

• Eet volgens een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon conform de onderstaande richtlijnen 

• Eet dagelijks ten minste 200 gram groente en ten minste 200 gram fruit 

• Eet dagelijks ten minste 90 gram bruinbrood, volkorenbrood of andere volkoren producten 

• Eet wekelijks peulvruchten 

• Eet ten minste 15 gram ongezouten noten per dag 

• Neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt 

• Eet een keer per week vis, bij voorkeur vette vis 

• Drink dagelijks drie koppen thee 

• Vervang geraffineerde graanproducten door volkoren producten 

• Vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten door zachte margarine, vloeibaar bak- en braadvet 

en plantaardige oliën 

• Vervang ongefilterde door gefilterde koffie 

• Beperk de consumptie van rood vlees en met name bewerkt vlees 

• Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken 

• Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag 

• Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag 

• Het gebruik van voedingsstofsupplementen is niet nodig, behalve voor mensen die tot een specifieke groep 

behoren waarvoor een suppletieadvies geldt 

 (Gezondheidsraad, 2015a) 


