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Basisvoeding - Samenvatting 
 
Zoals het woord ‘basisvoeding’ al suggereert, vormt de onderste laag van de  
voedingspiramide het fundament waarop een sporter kan bouwen. Zonder 
een goede basis levert het toevoegen van sportspecifieke voeding  
(middelste laag) of sportsupplementen (bovenste laag) aan je dieet  
een suboptimaal resultaat op. 
 
Voeding 
De onderste en tevens belangrijkste laag van de voedings- 
piramide bestaat met name uit een uitgebalanceerd dieet  
dat macronutriënten (koolhydraten, eiwitten en vetten) en micronutriënten (vitamines, mineralen en 
fytonutriënten) bevat. Je lichaam heeft al deze voedingstoffen nodig om optimaal te kunnen functioneren. Het 
uitsluiten van voedingsgroepen wordt dan ook afgeraden.  
 
Voeding bestaat uit energie en wordt uitgedrukt in kilocalorieën (kcal). De hoeveelheid energie verschilt per 
macronutriënt (zie tabel 1). 
 

Tabel 1: Energiegehalte en richtlijnen voor macronutriënten, voedingsvezel en alcohol per dag  

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 per dag  
 
Macronutriënten 
 

Tabel 2: Eiwitbehoefte  

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 fis en/of zuivel 0,83 1,2-2,0 
Vegetarisch met sporadische consumptie van fis en/of zuivel* 1 1,4-2,2 
Veganistisch** 1,1 1,6-2,6 

* = +20% in vergelijking met een omnivoor eetpatroon, ** = +30% in vergelijking met een omnivoor eetpatroon 
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Eiwit is een bouwstof die wordt gebruikt voor het herstel, het behoud en de opbouw van cellen. Het menselijk 
lichaam bestaat voor een groot deel uit eiwitten (bijvoorbeeld onze spiercellen, haar en nagels). Daarnaast 
hebben eiwitten een belangrijke functie als enzymen en in enkele gevallen als voorloper tot neurotransmitters 
(overdracht van zenuw op zenuw). Zie tabel 1 en 2 voor de aanbevolen eiwitinname. 
 
Vet heeft meerdere functies in het lichaam; het is een energiebron, het is noodzakelijk voor de productie van 
hormonen, het maakt deel uit van de celwanden, het zorgt voor de smering van (onder andere) de gewrichten en 
het is noodzakelijk voor de absorptie van in vet oplosbare vitaminen (A, D, E en K). Het dient ook als isolatie en 
het beschermt je organen en botten tegen schade.  
Er zijn 3 categorieën van vetten: verzadigd vet (hard bij kamertemperatuur), onverzadigd vet (vloeibaar/zacht bij 
kamertemperatuur) en transvet (hard bij kamertemperatuur). De geldende voedingsrichtlijnen roepen op om 
zuinig te zijn met verzadigd vet en transvet, omdat ze samenhangen met een hoger risico op het ontwikkelen van 
hart- en vaatziekten. Zie tabel 1 voor de aanbevolen vetinname. 
 
Koolhydraten zijn suikerverbindingen. Er zijn snelle (enkelvoudige) en langzame (complexe) koolhydraten. 
Producten waar langzame koolhydraten in zitten, bevatten (over het algemeen) vitamines, minderalen en vezels 
en geven langdurig (stabiele) energie. De energie uit producten die (voornamelijk) uit snelle koolhydraten bestaan 
en geen of nauwelijks micronutriënten of vezels bevatten, wordt ‘lege calorieën’ genoemd, zoals bijvoorbeeld 
snoep en alcohol. 
Koolhydraten zijn de efficiëntste energiebron voor ons lichaam. Door middel van biochemische processen worden 
koolhydraten middels enzymen (amylase) omgezet tot glucose (een vorm van suiker). Glucose wordt omgezet in 
adenosinetrifosfaat (ATP), het energie bevattende molecuul dat het lichaam in beweging zet. 
Vezels zijn koolhydraten die niet kunnen worden verteerd of opgenomen in de dunne darm, maar ze hebben 
desalniettemin een positief effect op de gezondheid: ze verbeteren de stoelgang en verlagen het risico op onder 
meer coronaire hartziekten, diabetes mellitus type 2 en darmkanker. Zie tabel 1 voor de aanbevolen koolhydraat-
inname.  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over basisvoeding, waaronder het berekenen van je energiebehoefte, zie het volledige 
document ‘Basisvoeding’.  


