
Elkeiwit is uniek
Eiwit is een belangrijke voedingsstof, Cemiddeld

krijgen we er ruim voldoende van binnen, Maar let
wel op bij ziekte, een afwijkend eetpatroon of als

er veel van je lichaam wordt gevraagd,

Tekst Mary StottelaaÍ

r

Watzijn eiwitten?
Net als vetten en koolhydraten
zijn eiwitten voedingsstoffen.
Eiwit is een bouwstof voor het

lichaam. Het lichaam zet eiwitten uit
voedsel om in lichaamseiwitten die

belangrijk zijn voor diverse proces-

sen. Eiwitten bestaan uit amino-
zuren.

Wat zijn aminozuren?
Aminozuren kun je vergelij-
ken met legoblokjes (bouw-

stenen) waarmee je een

bouwwerk (eiwit) maak. In het
maagdarmkanaal worden de eiwit-
ten uit voedsel gesplitst in Iosse

aminozuren. Eenmaal opgenomen

in het lichaam dienen deze amino-
zuren voor de opbouwvan
lichaamseiwitten. Een eiwit kan

22 verschillende aminozuren bevat-

ten. De combinatie van aminozuren
in een eiwit is steeds anders, daar-

door is elk eiwit uniek.
Hetlichaam kan ookzelf amino-

zuren maken uit eiwitten. Maar dat

geldt niet voor alle aminozuren.

Enkele - negen, om precies te zijn -
zijn essentieel. Het lichaam kan ze

niet zelf maken. Deze aminozuren
moeten in je voeding zitten om een

tekort eraan te voorkomen.
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& Waarvoorhebje

!§ eiwitten nodii?
* § Eiwitten ziin nodig voor de

W gro"i 
"r, 

hut in stand houden
van organen, botten en spieren.
Daarnaast zijn ze onderdeel van
enzyl,nen, hormonen en transport-
eiwitten (zoals hemoglobine).

Verder spelen ze een rol in de
communicatie tussen cellen. Voor
het afweersysteem zijn eiwitten ook
belangrijl want antilichamen be-
staan uit eiwitten. Tot slot leveren
eiwitten energie, per gram vier kilo-
calorieën. Dat is net zo veel als een
gram koolhydraten levert.

! Welkevoedings-
f, middelen leveren
f$ eiwitten?

Ë In bilru alle voedingsmidde-
len zit eiwit. Zowel in plantaardige
als in dierlijke producten. Belangrij-
ke dierlijke bronnen zijn vlees, vis,
gevogelte, melkproducten, kaas en
eieren. Belangrijke plantaardige
bronnen zijn brood, graanproduc-
ten, peulwuchten, noten en tofu.
Gemiddeld halen we 60Vo yan onza
eiwitten uit dierlijke bronnen en
40% uit plantaardige.

Eiurit zit inbijna alle
voedingsmiddelen.
Zowel in plantaardige
als dierlijke producten

aminozuren en de combinaties van
aminozuren. Sommige plantaardige
eiwitten bevatten minder essentiële

aminozuren dan dierlijke eiwitten, en
in een andere verhouding.

Ookis eiwit uit plantaardige bron-
nen soms minder goed te verteren.
Het lichaam neemt het daardoor
minder goed op. Dit heeft als gevolg

dat de zogenoemde eiwitlsualiteit van
eiwit uit plantaardige bronnen lager is

dan die uit dierlijke bronnen. Een

lagere eiwitkwaliteit betekent dat er
meer eiwitten nodig zijn om het li-
chaam van voldoende essentiële

aminozuren te voorzien,

5
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ffi

Wat is het verschil
tussen plantaardig en
dierlijk eiwit?
Het verschil zit in de soorten

eiwitten

q§ Waarom hebben
§ vegetariërs en
§ veganisten meer eiwit
§ nodig ?

Omdat de kwaliteitvan eiwit in
plantaardige voedingsmiddelen
lager is dan die in dierlijke. Voor
vegetariërs wordt daarom 20Vomeer

eiwit aanbevolen en voor veganisten
zelfsS0%o meer dan de aanbevolen
0,83 gram per kilogram lichaams-
gewicht. Daarnaast is het goed om
bij een overwegend plantaardige
voeding te letten op de combinatie
van de plantaardige bronnen. Zo
missen peulwuchten een bepaald
essentieel aminozuur dat juistwel
voorkomt in granen, en andersom.
Door peulvruchten met granen te
combineren - bijvoorbeeld bruine
bonensoep met volkorenbrood -
laijg je toch alle aminozuren binnen.

A Waarom hebben
El sporters soms meer

O ;**,ï:Í:::,, sewich,her.
fen en bodybuilding en duursporten
als schaatsen, fietsen, zwemmen en
sprinten zijn gericht op het opbou-
wen van spierkracht. Daarvoor is
eiwit nodig. Maar de behoefte is
individueel en hangt afvan hoe vaak
en hoe lang je sport. Bij topsport kan
de eiwitbehoefte oplopen tot 1,5 tot
2 gram eiwit per kilogram lichaams-
gewicht. Dat klink als veel, maar
vaak haalt iemand die intensief sport
deze hoeveelheid vanzelf, omdat hij
meer dan gemiddeld eet.

Hoeveeleiwit heb
je nodig?
Dat hangt samen met je ge-

wicht en je'lengte, omdat
eiwit eenbouwstof isvoor je spieren.
Voor gezonde volwassen is de dage-
lijkse aanbeveling 0,83 gram per
kilogram lichaamsgewicht. De
Gezondheidsraad geeft de aanbeve-
ling ookin grammen, berekend met
het gemiddelde gewicht voor ver-
schillende leeftijdsgroepen. Voor
volwassen mannen is de aanbeve-
ling 60-63 gram per dag en voor
volwassen vrouwen 52-54 gram.
Sommige groepen hebben wat meer
nodig. Dat zijn vegetariërs, veganis-
ten, kinderen, zwangere vïouwen en
wouwen die borstvoeding geven.

Ookbij bepaalde aandoeningen en
intensieve kracht- en duurtraining is
meer eiwit nodig.

De gemiddelde inname van vol-
wassen mannen ligt op 94 gram, die
van wouwen op 71 gram. Dit is dus
ruimvoldoende.
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eiwitten

& En hoe zit het met
E § a" eiwitbehoefte
§lE ,rn ouderen?
t§ ," aanbevelingvoor ourieren

is gelijk aan die van gezonde volwas-

senen. Maar er zijn onderzoeken die

aantonen dat iets meer eiwit (onge-

veerZOVo meer) helpt om de afne-

mende spiermassa bij het ouder
worden tegen te gaan, en zodoende

wat langer fit te blijven.
Ouderen hebben vaak minder

eetlust en eten minder, Daardoor
kan het lastiger zijn voldoende eiwit
binnen te krijgen. Voldoende eiwit-
inname is bij ouderen dus nietvan-
zelfsprekend. Toch krijgen ouderen
gemiddeld voldoende eiwit binnen.
De gerniddelde inname b\7L-79-
jarigen ligtvoor mannen op 85 gïam
envoorwouwen op 71 gram.

6 gt Íi'J,ïff"',;llË, uoo,

E E, i:.'x"',ï:*,ïií
van een eiwit, hoe beter het geschikt

is voor de spieropbouw. Een gevari-

eerde voeding met verschillende
eiwitbronnen levert het lichaam alle

benodigde aminozuren. Daarnaast
is het essentiële aminozuur leucine
een belangrijke prikkel voor de

spieropbouw. Leucine zit bijvoor-
beeld in eiwitten in vlees, zuivel,

soja en peulvruchten.
Een andere voorwaarde voor

spieropbouw is beweging. Zonder
spierbelasting is er nauwelijks spier-
opbouw, zelfs als je voldoende eiwit-
ten eet.

Kun je eiwitpoeders
gebruiken als je
meer eiwit nodig
hebt?

Een gemiddeld Nederlands voe-

dingspatroon bevat ruim voldoende

eiwitten, zelfs als je eiwitbehoefte
wat hoger is. Eiwitaarurrlling kan

nodig zijn bij een verhoogde behoef-

te, bijvoorbeeld bij ziekte of bij top-
sport. Maar r,'ul dan bij voorkeur aan

door voedingsmiddelen te nemen

die veel eiwitten bevatten.
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G A ltrl1t Seb.eyrt er als
-E -H je te weinig eiwit
E E binnenkriigt?
I I Te u,einÍg eirlt-t in de \roe-

ding leidt al snel tot afbraakvan
spieren. Het lichaam heeft de ami-
nozuren nodig voor veel lichaams-

functies en haalt ze bij onvoldoende

aanbod uit de spieren. Dit kan lei-
den tot afname van spierkracht en

verminderde lichaamsfuncties, zoals

weerstand en wondgenezing. Bij

kinderen in de groei kan een eiwit-
tekort leiden tot groeistoornissen.

é & Val ie af van
% §§ etwïtriik eten?
H § Ah de híveelheid calo-

Ë & rieënin eenvoeriinghet-
zelfde is, maakthet op zich nietuit
of de voeding veel of weinig eiwit
bevat. Maar omdat eiwitten langer

voor eenverzadigd gevoel zorgen

dan koolhydraten, helpt een eetpa-

troon met veel eiwit wel minder te
eten. Een vermageringsdieet met
voldoende eiwitten voorkomt

- samen met beweging - ook verlies

aan spierweefsel. En dat is gunstig,

want spierweefsel verbruikt meer

energie danvetweefsel. Zo helpt
voldoende eiwit om je gewicht op
peil te houden als je bent afgevallen.

Met welke voeding
krijg je voldoende,
en de juiste,
eiwitten binnen?

Dagelijks twee tot drie porties zuivel,

twee plakken kaas (in totaal 40

gram), vier sneden brood (liefst vol-
koren), 100 gram vlees/vis/eilvlees-
vervanger en I handje noten leveren

samen al minimaal 60 gram eiwit
van goede kwaliteit. Als je twijfelt of
je voldoende eiwit binnenkrijgt, kun
je kiezen voor een of twee eiwitrijke
producten extra (zie de tabel).

4 W Hoe belangrijk is

T Et eiwit bii ziekte?

E C [ï.ï\:ï:ïï:,:il:f:"
het slechter functioneren van het
lichaam. Bij ziekte is de kans op

ondervoeding groot door een ver-

minderde eetlust en een verhoogde

behoefte aan onder meer energie en

eiwitten. Als;'e dan te weÍnig eiwit
binnenkrijgt, raakt het lichaam nog

verder ondervoed en herstelt het
niet goed. Naastvoldoende eiwit is
beweging van belang om de spier-

massa te behouden. Bij iemand die

bedlegerig is, gaat de spierafbraak

sneller dan bij iemand die gewoon

beweegt.
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eiwitten

Zonder spierbelasting
is er nouwelijks
spieropbouw

ï$
Kun je ook te veel
eiwit binnenkrijgen
en is dat erg?
Wie gezond is, kan heel

wat eiwit aan. Het lichaam breek het
eiwit dat het niet nodig heeft af. Daar-
bij ontstaan afualstoffen zoals ureum.
Via de nieren raakthetlichaam deze
afualstoffen kwijt. Er zijn geen aanwij_
zingen dat veel eiwit schadelijk is voor
gezonde volwassen.

Voor iemand met een nieraandoe_
ning ligt dat anders. Ook voor baby,s
is het belangrijk dat ze niet meer dan
2OVo van hrtn calorieën uit eiwitten
halen. De nieren van een baby zijn
namelijk nog niet voldoende ontwik_
keld.
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Kipfilet (onbereid)

Vis (mager, onbe reid)

Varkensvlees

Rundvlees (onbereid)

Vis (vet, onbereid)

Kwark (halfvol)

Linzen (gekookt)

Kikkererwten (gekookt)

Tofu (onbereid)

Bruine bonen (gekookt)

Pinda s

Ei (gekookt)

Yoghurt (mager)

Noten (gemengd)

Melk (halfvol)

Sojadrank (naturel)

Kaas (Coudse)

Pindakaas

Volkorenbrood

HL.lttenkàse

Ceitenkaas (zacht)
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17,2

11,3

10,6

9,L

9,1

29,L

23,2

20,2

19,8

systeem op bepaalde eiwitten of
aÍbraakproducten daarvan. Je kunt
dus allergisch zijn voor een of meer_
dere eiwitten. Bekende allergieën
zijn die voor eiwitten in koemelk,
noten, pinda's, sojabonen, eieren,
vis, schaaldieren en tarwe. I
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I gezond gids.nllarch ief
> Sportvoeding

1 stuk (125 g)

l portie (L20 s)

1 portie (100 g)

1 lapje (100 g)

1. schaaltje (150 ml)

2 opscheplepels (120 g)

2 opscheplepels (120 s)

1 plak (75 q)

Z opscheplepels (120 g)

t handje (25 g)

1 stuks (50 g)

l schaaltje (150 mt)

t handje (25 g)

l glas (150 ml)

l glas (150 ml)

voor 1 snee (20 g)

voor 1 snee (20 s)

1- snee (35 g)

voor 1 snee (20 g)

voor 1" snee (1,5 g)

at
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Lt.

Kun je allergisch
zijn voor eiwit?
Bij een voedselallergie
reageert het afinreer-

(onbereid)

1 stuk (100 g)


