
6

V O E D I N G

Een dieet met meer eiwit 
verbrandt vet
Ir. Willem Koert

Het aantal mensen dat rookt neemt af, blijkt uit de statistieken. Omdat uit diezelfde statistieken blijkt dat de
gemiddelde wereldburger alsmaar zwaarder wordt, is de conclusie gerechtvaardigd dat stoppen met roken mak-
kelijker is dan afvallen. De wonderdiëten werken kennelijk niet. Daarom komt Krachttraining met een alternatief. 

Deense onderzoekers vertelden in 1999
over een proef die een half jaar duurde.
Bijna zeventig dikke mannen en vrouwen
gingen op een ‘dieet’ waarbij ze nog zoveel
mochten eten als ze wilden. De ene groep
kreeg een voeding die voor twaalf procent
uit eiwitten bestond en voor zestig pro-
cent uit koolhydraten. De andere groep
een dieet waarbij 25 procent van de ener-
gie werd geleverd door eiwitten, terwijl het
aandeel van de koolhydraten was vermin-
derd. 
Toen het halve jaar voorbij was, waren
beide groepen afgevallen. Maar het
gewichtsverlies was duidelijker bij de groep
die meer eiwit had gekregen. De hoog-
eiwitgroep was negen kilo gewicht kwijtge-
raakt, de laag-eiwitgroep vijf kilo. De laag-
eiwitgroep verloor 1.3 kilo vetvrije massa.
De hoog-eiwitgroep 0.8 kilo vetvrije
massa.I

We geven een ander voorbeeld. Ameri-
kaanse onderzoekers zetten twee groepen
vrouwen op een dieet van 1700 kilocalo-
rieën per dag. Het verschil tussen de dië-
ten is de hoeveelheid eiwitten. De hoog-
eiwitgroep krijgt dagelijks 1.6 gram eiwit
per kilo lichaamsgewicht, de laag-eiwit-
groep de helft. De hoeveelheid vet is in
beide diëten gelijk. 

Na tien weken is de hoog-eiwitgroep
gemiddeld 7.5 kilo afgevallen. De laag-
eiwitgroep is 7 kilo kwijtgeraakt. De hoog-
eiwitgroep heeft verhoudingsgewijs meer
vet verloren en meer vetvrije massa vastge-
houden dan de laag-eiwitgroep. De hoog-
eiwitgroep is 5.6 kilo vet kwijtgeraakt, de
laag-eiwitgroep 4.7 kilo.II

De teneur van de studies is duidelijk, stel-
len de Harvardianen. ‘Alles bij elkaar sug-
gereren de onderzoeken dat een dieet met
veel eiwit het totale gewichtsverlies ver-
meerdert’, concluderen ze. ‘Bovendien
lijkt het erop dat afslanken met een dieet
met veel eiwit vooral ten koste gaat van de
vetreserves, terwijl gelijkertijd de spier-
massa wordt beschermd.’

Hoe dat precies kan, daarover circuleren
drie theorieën die elkaar niet uitsluiten. De
oudste is de verzadigingstheorie, en die
theorie bevestigt wat veel diëtisten in de
praktijk merken. Een dieet met veel eiwit
verzadigt, en is makkelijker vol te houden
omdat na eiwitrijke maaltijden de verlei-
ding om nog extra te snacken vermindert.
Mensen op een eiwitrijk dieet zondigen
minder vaak, blijkt uit de meeste studies,
en hebben daarom meestal een lagere
inname van calorieën. Waarschijnlijk komt
dat door een evolutionair mechanisme,
dat ervoor moet zorgen dat we voldoende
aminozuren binnenkrijgen. Dierweten-
schappers hebben al tientallen jaren gele-
den ontdekt dat dieren meer eten naarma-
te hun voer minder eiwit bevat, en daar-
door dus ook makkelijker vet worden.IV

Een andere mogelijkheid is dat afslankers
op een hoog-eiwitdieet minder koolhy-
draten binnenkrijgen, en dus ook minder
insuline aanmaken. Naarmate de insuline-
spiegel minder pieken vertoont blijven
gevoelens van honger en trek beter
beheersbaar.

Een tweede theorie is de thermogenese-
theorie. Die beweert dat het lichaam meer
energie verbrandt naarmate de voeding

De bovenstaande voorbeelden staan niet
op zichzelf. In een recente overzichtsstu-
die verzamelden onderzoekers van het
Amerikaanse Harvard meer dan een dozijn
studies, waarin proefpersonen sneller
gewicht verloren naarmate ze meer eiwit-
ten aten.III

“In een recente overzichts-
studie verzamelden 

onderzoekers van het
Amerikaanse Harvard
meer dan een dozijn 

studies, waarin proef-
personen sneller gewicht

verloren naarmate ze
meer eiwitten aten.”

De gangbare voedingswetenschap advi-
seert een inname van 0,8 gram eiwit per
kilo lichaamsgewicht per dag. Sportweten-
schappers denken dat een inname die
zweeft boven de 1 gram per kilo lichaams-
gewicht per dag voldoende moet zijn,
maar in de sfeer van de populaire eiwit-
rijke diëten worden soms ook dieettypes
met een inname van 1,5 gram per kilo
lichaamsgewicht per dag aanbevolen. De
overzichtsstudie was bedoeld om na te
gaan of die eiwitrijke diëten werken. Het
ging daarbij om dieettypes waarbij het
aantal calorieën per dag aan een maximum
was gebonden, maar ook om studies waar-
bij de proefpersonen mochten eten hoe-
veel ze wilden - maar dan van een beperkt
aantal voedingsmiddelen. 
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van dat lichaam verhoudingsgewijs meer
eiwitten bevat. Het lichaam maakt graag
van eiwitten andere eiwitten, en heeft geen
mogelijkheid om eiwitten op te slaan,
zoals het wel kan met vetten en suikers.
Zodra er eiwitten het lichaam binnen-
komen, probeert het lichaam die te ver-
werken tot andere eiwitten. Eiwitsynthese
kost nu eenmaal veel energie, en er komt
ook ‘afval’ bij vrij in de vorm van ureum,
waar het lichaam niks meer mee kan. Zet
het lichaam eiwitten om in suikers, dan
kost ook dat verhoudingsgewijs veel ener-
gie. Door die combinatie van processen
wordt ongeveer een kwart tot éénderde
van de energie die je via eiwit binnenkrijgt
door het lichaam omgezet in warmte. Bij
koolhydraten is dat ongeveer tien procent,
bij vetten nog iets minder. 

Het gevolg van een vervanging van kool-
hydraten of vetten door eiwitten is dan
ook dat de verbranding omhoog gaat. De
mate waarin het lichaam meer calorieën
verbrandt is niet bekend. Elke studie vindt
weer een andere waarde. Verhoog je in
een dieet het eiwitaandeel van vijftien pro-
cent naar dertig procent, dan stijgt vol-
gens de meest optimistische berekening
die we konden vinden de verbranding van
het lichaam per uur met acht kilocalorieën.
Het lijkt niet veel, maar op een dag is dat
192 kilocalorieën. Op een jaar komt de
toegenomen verbranding neer op 70.000
kilocalorieën, het equivalent van tien kilo
lichaamsvet.V Helaas noemen andere stu-
dies bescheidener cijfers. Volgens een
recente overzichtsstudie komt een verho-
ging van de eiwitinname van vijftien pro-
cent naar dertig procent neer op jaarbasis
neer op een gewichtsverlies van ‘slechts’
twee kilo.VI

Een derde en recent ontwikkelde theorie
beschrijft waarom een dieet met veel eiwit
de spiermassa tijdens een hypocalorisch
dieet beschermt tegen afbraak. Volgens
die theorie geeft het aminozuur leucine in
eiwit spiercellen een anabole prikkel. Als
het DNA de spiercel opdracht geeft om
spiereiwitten aan te maken, dan brengt het
RNA die boodschap over aan de fabriek-
jes van de cel, de ribosomen. Bij het over-
brengen van de boodschap van het RNA
naar de ribosomen moet de cel een keur
van signaaleiwitjes eerst activeren. Leucine

Pas op dat moment begint het
Maastrichtse onderzoek. De Maastrichte-
naren wilden meer weten over manieren
om na een dieet op gewicht te blijven.
Daartoe verdeelden de onderzoekers hun
proefpersonen in twee groepen, die alle-
bei ongeveer evenveel calorieën kregen.
Het aantal calorieën was berekend om de
proefpersonen op gewicht te houden. Het
verschil tussen de twee groepen zat hem in
de samenstelling van het dieet. Eén groep
kreeg een standaarddieet dat voor onge-
veer vijftien procent uit eiwit bestond. De
andere kreeg een dieet dat voor achttien
tot twintig procent uit eiwit bestond. Het
verschil tussen beide diëten kwam trou-
wens door een eiwitsupplement dat vijftig
gram eiwit leverde, en bij de hoog-eiwit-
groep de lunch verving.

De onderzoekers volgden hun proefperso-
nen drie maanden lang. Beide groepen
werden in die periode langzaam zwaarder,
al verliep dat proces in de eiwitgroep nog
trager. Wat de lichaamssamenstelling
betreft ontstonden er echter duidelijker
verschillen tussen de groepen. De vet-
massa bij de normaal etende groep nam
toe met een kilo. Bij de eiwitgroep nam die
met een kilo af. Tegelijkertijd slonk de
tailleomvang bij de eiwitgroep met een
centimeter, terwijl die bij de normaal eten-
de groep juist met een centimeter toe-
nam.VIII

Bijwerkingen 

Voedingswetenschappers adviseren om
niet meer dan twee gram eiwit per kilo
lichaamsgewicht per dag in te nemen. De
eiwitrijke diëten waarover dit stuk gaat
houden zich vrijwel altijd aan die grens,
waardoor het vrijwel is uitgesloten dat
gezonde mensen door zo’n dieet in de
problemen zullen komen. Studies naar
groepen sporters die grote hoeveelheden
eiwitten gebruikten hebben nooit bijwer-
kingen aan het licht gebracht. Wel hebben
artsen incidenteel een breed spectrum van
vormen van nierfalen ontdekt bij mensen
die hoog-eiwitdiëten volgden, al is het
daarbij niet duidelijk of het dieet de afwij-
kingen veroorzaakte of aan het licht
bracht. 

helpt daarbij.VII Volgens de voorstanders
van de leucine-theorie is het effect van
leucine overigens optimaal bij een inname
van zeven tot twaalf gram per dag. Een
maaltijd zorgt pas voor een anabole prik-
kel als die minimaal 2.5 gram leucine
bevat, aldus de voorstanders. De meeste
eiwitten bestaan voor ongeveer acht pro-
cent uit leucine.

“Het lichaam maakt graag
van eiwitten andere 

eiwitten en heeft geen
mogelijkheid om eiwitten
op te slaan, zoals het wel

kan met vetten en 
suikers.”

Een argument dat je tegen de leucine-the-
orie kunt inbrengen, is dat sporters auto-
matisch meer spieren zouden moeten
opbouwen als ze maar meer eiwitten
binnenkregen. De ervaring leert dat het
niet zo eenvoudig is, en bovendien blijkt
uit studies juist dat het lichaam steeds
minder efficiënt met eiwitten omgaat naar-
mate het er meer van binnenkrijgt. Proef-
dieren verliezen in sommige studies zelfs
spierweefsel bij een extreem hoge inname
van eiwitten. (Zie ook Krachttraining num-
mer 8). In de hierboven genoemde over-
zichtsstudie naar de afslankeffecten van
hoog-eiwitdiëten vonden de onderzoekers
dat de meeste studies een beschermend
effect op de spiermassa melden, al was dat
dan niet altijd significant. 

Niet op dieet, 
toch vet verliezen

Het afslankeffect van eiwit is zelfs zo sterk,
dat het afslankers in staat stelt om op
gewicht te blijven. Dat blijkt uit een
Nederlandse studie die is verricht door
onderzoekers uit Maastricht. De proefper-
sonen in die studie hadden eerst een paar
weken een zwaar ‘astronautendieet’
gevolgd. Vier weken lang hadden ze dage-
lijks 500 kilocalorieën per dag gekregen,
en waren daardoor zes kilo kwijtgeraakt. 
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Wel is duidelijk dat patiënten met de
chronische nierziekte CKD geen eiwitrijke
diëten verdragen. De eiwitten versnellen
het afsterven van de nieren. Omdat niet
iedereen met CKD weet dat hij de ziekte
heeft - de onderzoekers spreken van een
‘silent disease’- zijn er zelfs artsen die
iedereen willen om pas aan een eiwitrijk
dieet te beginnen na een medische keu-
ring.IX

Samenvatting

Afslankdiëten worden effectiever als je
vetten en waarschijnlijk vooral koolhydra-

ten vervangt door eiwitten. Omdat zo’n
dieet makkelijker is vol te houden en een
eiwitrijke voeding het lichaam meer calo-
rieën laat verbranden, gaat het afvallen
sneller. Bovendien beschermt zo’n dieet
de spiermassa, waardoor vooral de vet-
reserves verdwijnen en de spiermassa
gespaard blijft  hoewel ook bij een eiwitrijk
dieet een beetje spiermassa verloren zal
gaan. Een normale, verantwoorde voeding
levert minimaal 0,8 gram eiwit per kilo
lichaamsgewicht per dag. De eiwitrijke dië-
ten waarover dit stukje gaat bevatten twee
keer zoveel eiwit.
Een eiwitrijke voeding kan ook helpen om
op gewicht te blijven als het afvallen is

Ir. Willem Koert is wetenschapsverslaggever en schrijft over gezondheid, voeding en sport. Zijn stukken zijn verschenen
in De Volkskrant, het Weekblad voor Wageningen UR, Elsevier Voedingsmiddelen Industrie, Food Engineering &
Ingredients, Fysiek, Sport & Fitness en Natural Body. Hij is de webmaster van de digitale nieuwsbrief Ergogenics.

Workshops en seminars
Het KNKF Kenniscentrum verzorgt workshops en seminars over krachtsport, krachttraining, fitness, 
voeding en suppletie voor sporters, trainers en andere geïnteresseerden. Alle workshops en seminars worden
in overleg met de betrokken opdrachtgevers op maat ontwikkeld en ‘in company’ verzorgd. Zo verzorgde het
KNKF Kenniscentrum onder andere de volgende workshops en seminars:

- Seminar Krachttraining en
Afvallen - EFAA Conventie 2004

- Studiedag Sportspecifieke kracht-
training - 27 november 2004,
Nationaal Sportcentrum Papendal

- Seminar Functionele kracht-
training en de relatie met 
voeding - 12 november 2004,
Piazza Sports Houten 

- Workshop Basisoefeningen - 
4 december 2004, Academie
voor Lichamelijke Opvoeding
Amsterdam

- Seminar Jeugd en Krachttraining -
15 februari 2005, Utrecht
Topsport/ Olympisch Steunpunt
Utrecht

- Opleiding Jeugd worsteltrainer -
januari tot en met juni 2005,
Nederlandse Olympische
Worstelbond

Voor meer informatie bel met het KNKF Kenniscentrum op 026 – 4834700 of mail naar wolters@knkf.nl
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gebeurd. Soms gaat het lichaam in die fase
verder met het afbreken van de vetmassa.
Voor bijwerkingen van een eiwitrijke voe-
ding hoeven gezonde mensen niet te vre-
zen. Voor patiënten met de chronische
nierziekte CKD is een eiwitrijk dieet echter
onverstandig.

Komende activiteiten:

• Presentatie Krachttraining - 21 maart 2005,
Olympisch Steunpunt Regio Den Haag

• Workshop Functionele krachttraining - 23 en 30 maart 2005,
Hanze Instituut voor Sportstudies Groningen, 
afdeling Sportgezondheid

• Seminar Afvallen en krachttraining - 7 mei 2005
tijdens de EFAA Conventie 

• Workshop Functionele krachttraining - 7 mei 2005
tijdens de EFAA Conventie

• Workshop Sportspecifieke Krachttraining - 8 mei 2005
tijdens de EFAA Conventie

• Pure Kracht Workshop - 4 juni 2005
Pure Kracht in Fitland Mill


