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ABSTRACT 

Deze studie heeft tot doel om de stikstofbalans en de nood aan eiwitten bij adolescente sprinters na te 

gaan in functie van de groeisnelheid en de fysieke ontwikkeling. Zestig adolescente sprinters werden 

twee maal per jaar opgevolgd gedurende een periode van twee jaar. Hun individuele groeicurves en 

het moment van hun groeispurt werden bepaald. Ook werd de skeletspiermassa (SSM) bepaald aan 

de hand van antropometrische metingen, en hun vetpercentage door onderwater densitometrie. Ten 

slotte hielden de sprinters 7 dagen lang een dagboek bij over hun voeding en fysieke activiteit op basis 

waarvan hun energiebalans en eiwitinname bepaald werden. De stikstofbalans werd berekend aan de 

hand van de analyse van het stikstof in 24u-urinestalen die afgenomen werden op één week- en één 

weekenddag. Lichaamslengte, gewicht en skeletspiermassa stegen gedurende de onderzoeksperiode 

bij zowel jongens als meisjes. De gemiddelde dagelijkse eiwitinname schommelde tussen 1,4 en 1,6g 

per kg lichaamsgewicht bij zowel jongens als meisjes. Om een positieve stikstofbalans te bekomen was 

een eiwitinname nodig van 1,46g per kg per dag bij meisjes en 1,35g per kg per dag bij jongens. Er 

werden hierbij geen verschillen gemeten bij de deelnemers tijdens en na hun groeispurt. Geen enkele 

parameter bleek een significante invloed te hebben op de stikstofbalans. Als conclusie kan worden 

gesteld dat een dagelijkse eiwitinname van ongeveer 1,5g per kg lichaamsgewicht voldoende was om 

in een positieve stikstofbalans te blijven, zelfs tijdens de groeispurt. Het lijkt op basis van deze 

resultaten dan ook onnodig om de eiwitinname te verhogen wanneer de sprinter een versnelde groei 

doormaakt van lichaamslengte of van spiermassa. 
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INLEIDING 

Door de versnelde groei en ontwikkeling in de 

puberteit vergroot de vraag naar energie en 

voedingsstoffen (Torun, 2005). Tijdens de 

groeispurt in de puberteit wordt 15-25% van 

de volwassen lengte bereikt, 45% van de 

skeletale groei (Rees & Christine, 1989) en 

ongeveer 26% van het botmineraal (Bailey et 

al., 1999). Om deze groei mogelijk te maken, is 

een voldoende hoge inname van eiwitten via 

de voeding noodzakelijk. Eiwitten zijn immers 

noodzakelijk voor onder andere de opbouw 

van spierweefsel. Om de eiwitturnover te 

meten, kan gebruik worden gemaakt van de 

stikstofbalans. Eiwitten bestaan gemiddeld 

voor ongeveer 16% uit stikstof. Dit stikstof 

wordt bij het metaboliseren van het eiwit 

uitgescheiden via onder andere urine en 

zweet. Door het vergelijken van de inname van 

eiwit via de voeding en de ± 16% stikstof per 

eiwit enerzijds en de excretie van stikstof via 

onder andere de urine anderzijds, kunnen we 

de stikstofbalans (inname stikstof – excretie 

stikstof) berekenen. Als de balans positief is, 

wil dat zeggen dat er eiwitten over zijn en dat 

er spierweefselgroei en andere processen 

kunnen plaatsvinden. Is de balans negatief, 

betekent dit dat er eiwitten tekort zijn en er 

dus weefsel verloren gaat.  

Over de eiwitbehoefte van adolescente atleten 

tijdens hun groeispurt is echter nog maar 

weinig onderzoek verricht (Meyer et al., 2007). 

Beckett et al. (1997) gaven aan dat eiwitten die 

via de voeding ingenomen worden door 

hormonale invloeden efficiënter 

gemetaboliseerd worden tijdens de groeispurt. 

Forbes (1981) stelde dat er tijdens de 

adolescentie een dagelijkse toename is van de 

hoeveelheid stikstof bij ongetrainde vrouwen 

en mannen. Tijdens de groeispurt nemen deze 

waarden nog toe. In België wordt voor 

adolescenten een eiwitinname aangeraden van 

0,8-0,9g per kg lichaamsgewicht per dag (Hoge 

Gezondheidsraad, 2006). Voor adolescenten 

die aan krachttraining doen, bestaan er geen 

specifieke richtlijnen en er werden nog maar 

enkele studies gedaan naar de hoeveelheid 

eiwit die een adolescente atleet nodig heeft. 

Tijdens de groeispurt dient een adolescente 

sprinter voldoende eiwitten via de voeding in 

te nemen om te voldoen aan zowel zijn 

intensieve fysieke activiteiten als de snelle 

fysieke veranderingen die zich in deze periode 

van zijn leven voordoen. 

Voor zover we weten, bestaan er geen data 

over de nood aan eiwitten bij professionele 

sprinters in functie van de groeisnelheid. Uit de 

studie van Aerenhouts et al. (2008) blijkt dat 

Vlaamse adolescente sprinters een gemiddelde 

eiwitinname hadden van 1,5g per kg per dag. 

Er werd in deze studie echter geen rekening 

gehouden met de groeisnelheid en mate van 

maturiteit. 

Het doel van deze studie is daarom om de 

stikstofbalans en eiwitbehoefte te bepalen bij 

adolescente topsprinters (jongens en meisjes) 
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in functie van hun groeisnelheid en fysieke 

ontwikkeling. Als hypothese stelden we dat 

een hogere eiwitinname en meer positieve 

stikstofbalans waar te nemen zal zijn tijdens de 

groeispurt en op het moment dat de 

spiermassa het meest toeneemt. 

METHODE 

DEELNEMERS. Voor deze longitudinale studie 

werden 120 sprinters van 12 tot 18 jaar 

geselecteerd en uitgenodigd om deel te 

nemen. Elke atleet had een kwalificatie in de 

top tien van ten minste één sprintdiscipline 

(60m tot 400m vlak en horden) van de Vlaamse 

Atletiekliga (VAL) en liep al minstens twee jaar 

wedstrijden binnen zijn/haar discipline. Door 

logistieke beperkingen, konden slechts 60 (29 

meisjes en 31 jongens van respectievelijk 

gemiddeld 14,7 en 14,8 jaar) van de 76 

geïnteresseerden in de studie opgenomen 

worden. Alle atleten zaten in een 

sprinttrainingsprogramma met minstens drie 

trainingen per week. 

ANTROPOMETRIE, ENERGIEKOST, ENERGIE EN 

EIWITINNAME.  Van november/december 2006 

tot mei/juni 2008 werd twee keer per jaar 

nagegaan wat de voedingsgewoonten waren 

van de deelnemende atleten en werden 

antropometrische metingen verricht. Hun 

percentage lichaamsvet werd gemeten via 

onderwatermetingen. Energiekost, niveau van 

fysieke activiteit en energie-/eiwitinname 

werden gemeten aan de hand van een 7-daags 

bewegings- en voedingsdagboek. 

STIKSTOFBALANS. Geen enkele deelnemende 

atleet at vegetarisch, en hun voornaamste 

bronnen van eiwitten waren dierlijk 

(Aerenhouts et al., 2011a). De dagelijkse 

inname van stikstof werd via formules 

(FAO/OMS/UNU, 1986) berekend en tijdens de 

week dat de atleten een dagboek bijhielden, 

werden er 24u-urinestalen genomen tijdens 

één weekdag en één weekenddag. Er werd aan 

de hand van formules gecompenseerd voor het 

verlies van stikstof via de stoelgang en zweet 

(FAO/OMS/UNU, 1986). 

RESULTATEN 

KENMERKEN VAN DE STEEKPROEF. Van de 60 

deelnemende atleten, werden er zeven 

uitgesloten wegens foutieve info over hun 

voeding of stikstofinname op de vier 

meetmomenten.  Meisjes hadden gemiddeld 

op 11,6 jaar hun groeispurt, jongens significant 

later: op 13,0 jaar. 

EVOLUTIE VAN DE ANTROPOMETRISCHE EN 

NUTRITIONELE VARIABELEN. In tabellen 1 en 2 

worden de evoluties in antropometrische en 

nutritionele data weergegeven.  

Meisjes (tabel 1 & figuur 1): 

- Significante stijging van lichaamslengte 

- Geschatte energiebalans bleef constant en 

negatief, terwijl het niveau van fysieke 

activiteit en de eiwitinname significant 

daalden.  

- Vetvrije massa (FFM) en skeletspiermassa 

(SMM) stagneerden na een initiële 

toename . 

- Het percentage lichaamsvet bleef gelijk bij 

de eerste twee meetmomenten en steeg 

daarna. 

- De stikstofbalans bleef constant, met een  

trend tot een dip halverwege de studie. 

Jongens (tabel 2 & figuur 2): 

- Significante stijging van lichaamslengte, -

gewicht en vetvrije massa, terwijl het 

percentage lichaamsvet gelijk bleef. 

- Fysieke activiteitsniveau, energiebalans en 

eiwitinname bleven gelijk. 

- SMM steeg, maar de stijging nam af naar 

het einde van de studie toe. 

- De stikstofbalans daalde significant met 

lagere metingen tijdens het 2e en 3e 

meetmoment. 



Arenberggebouw – Arenbergstraat 5 – 1000 Brussel  
Tel: 02 209 47 21 – Fax: 02 209 47 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arenberggebouw – Arenbergstraat 5 – 1000 Brussel  
Tel: 02 209 47 21 – Fax: 02 209 47 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arenberggebouw – Arenbergstraat 5 – 1000 Brussel  
Tel: 02 209 47 21 – Fax: 02 209 47 15 

 
 

 

FINAAL MODEL VOOR DE VERHOUDING 

TUSSEN EIWITINNAME EN STIKSTOFBALANS   

Tabel 3 geeft de resultaten weer van het finale 

model voor de verhouding tussen eiwitinname 

en stikstofbalans. De variabelen tonen aan dat 

de benodigde inname van eiwitten via de 

voeding om een positieve stikstofbalans te 

bekomen, gelijk is voor atleten tijdens en na 

hun groeispurt. Wel bleek er een verschil te 

bestaan tussen de geslachten: het positief 

verband tussen eiwitinname en stikstofbalans 

was sterker bij jongens dan bij meisjes. Verder 

tonen de variabelen aan dat de stikstofbalans 

niet lineair stijgt bij een stijgende eiwitinname. 

Een hoge eiwitinname zorgt dus niet voor een 

nog hogere stikstofbalans. 

  

Figuur 3a toont de verwachte stikstofbalans 

door eiwitinname bij meisjes met een 

gemiddeld lichaamsgewicht, spiermassa en 

energiebalans. Om tot een stikstofbalans te 

komen die significant hoger is dan 0, hadden 

de meisjes een eiwitinname van 1,46g per kg 

per dag nodig. Als ze meer dan 1,7g per kg per 

dag innamen, gaf dit geen extra stijging meer 

van de stikstofbalans. 

In figuur 3b zien we de verwachte 

stikstofbalans door eiwitinname bij jongens 

met een gemiddeld lichaamsgewicht, 

spiermassa en energiebalans. Om tot een 

stikstofbalans te komen die significant hoger is 

dan 0, hadden de jongens een eiwitinname van 

1,35g per kg per dag nodig. Als ze meer dan 

2,20g per kg per dag innamen, gaf dit geen 

extra stijging meer van de stikstofbalans. 
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BESPREKING 

De gemiddelde eiwitinname bij de adolescente 

sprinters die aan deze studie deelnamen, 

varieerde tussen 1,4 en 1,6g per kg per dag, 

zowel bij de jongens als bij de meisjes. Bij de 

meisjes was er een positieve stikstofbalans bij 

een eiwitinname van 1,46g per kg per dag, bij 

de jongens bij een eiwitinname van 1,35g per 

kg per dag. Hoewel er bij beide geslachten een 

significante stijging was van lichaamslengte, -

gewicht, vetvrije massa en musculariteit, 

bleken deze groeiparameters niet gerelateerd 

te zijn aan de stikstofbalans. Deze bevindingen 

werden bevestigd door het ontbreken van een 

interactie-effect van de eiwitinname en het 

zich in of na de groeispurt bevinden op de 

stikstofbalans. We kunnen dus besluiten dat de 

hypothese dat de eiwitinname en de 

stikstofbalans stijgen wanneer de adolescent in 

groeispurt komt, onjuist is. 

Bij onderzoek naar de stikstofbalans is het 

belangrijk dat de inname van energie 

overeenkomt met de energiebehoefte en dat 

er een normaal voedings- en 

bewegingspatroon aangehouden wordt 

(Scrimshaw, 1996).  

Om praktische en ethische redenen maakten 

we gebruik van een bewegingsdagboek om het 

energieverbruik in te schatten. Deze 

schattingen werden afgetoetst aan de 

resultaten van de accelometrische test die 

sommigen van de deelnemers ter controle 

ondergingen (Aerenhouts et al., 2011c). Toch is 

het mogelijk dat in deze dagboeken de voeding 

ondergerapporteerd werd en de fysieke 

activiteit overdreven, welk een gegeven is dat 

wel vaker voorkomt (Burke, 2001; Irwin et al., 

2001).  

Door verschillende metingen op verschillende 

momenten, konden we aantonen dat fysieke 

activiteit, herstel en voeding goed 

gebalanceerd waren tijdens de periode van het 

onderzoek. Aangezien het zelf gemeten 

lichaamsgewicht voorafgaand en net na de 

week van rapportering gelijk was, kunnen we 

ervan uitgaan dat de deelnemers hun gewone 

patroon van voeding en fysieke activiteit 

aangehouden hebben tijdens de weken van het 

onderzoek. Bovendien waren de veranderingen 

in lichaamslengte en -gewicht consistent met 

de Vlaamse referentiedata voor lichaamslengte 

en -gewicht (Roelants et al., 2009). Verder 

steeg de skeletspiermassa en bleef het 

percentage lichaamsvet gelijk (jongens) of 

steeg het (meisjes).  

Aan het begin van de studie steeg de vetvrije 

massa gemiddeld 2,44kg per jaar bij meisjes en 

3,84kg per jaar bij jongens. Wanneer we ervan 

uitgaan dat de eiwitinhoud van vetvrije massa 

19,4% is (Brozek et al., 1963), komt dit overeen 

met een dagelijkse eiwitaangroei van 1,30g bij 

meisjes en 2,04g bij jongens. Bij jongens in hun 

groeispurt was er een dagelijkse eiwitaangroei 

van 4,0 en 5,3g, wat iets hoger is dan bij 

adolescenten die niet aan sport doen volgens 

de schatting van Forbes (1981).  

De atleten in deze studie verkregen een 

significant positieve stikstofbalans bij een 

eiwitinname van 1,46g per kg lichaamsgewicht 

bij meisjes en 1,35g per kg lichaamsgewicht bij 

jongens, onafhankelijk van hun groeisnelheid 

of de stijging in vetvrije massa. Zelfs de atleten 

met de hoogste stijging in vetvrije massa, die 

5,3g extra eiwit nodig hadden per dag, bleken 

voldoende eiwit te hebben met een dagelijkse 

inname tussen 1,4 en 1,6 g per kg. Uit eerdere 

metingen blijkt een gelijkaardige eiwitinname 

bij adolescenten zowel tijdens hun groeispurt 

als tijdens hun volledige adolescentie 

(Aerenhouts et al., 2011b). Zelfs tijdens de 

groeispurt is de groei slechts een klein gedeelte 

van de totale nood aan eiwitten (Dewey et al., 

1996). De lineaire groeisnelheid vertraagt na 

de groeispurt, maar de adolescent blijft nog 

groeien tot de jong-volwassenheid. Meer nog, 

naast de lineaire groei, wordt de adolescentie 
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ook gekenmerkt door stijgingen in 

lichaamsgewicht en spiermassa (Malina et al., 

2004). De stijgingen in lichaamsgewicht en 

spiermassa waren duidelijk bij de sprint-atleten 

in deze studie, wat mogelijk een verklaring is 

voor het feit dat we geen relatie vonden tussen 

lineaire groeisnelheid en stikstofbalans. Toch 

hadden stijgingen in lichaamsgewicht, vetvrije 

massa en musculariteit geen invloed op de 

stikstofbalans. De eiwitinname doorheen de 

studie leek voldoende te zijn om te voorzien in 

de noden voor de groei, ontwikkeling en 

fysieke activiteit, met een marge voor perioden 

van verhoogde winst in vetvrije massa. Het feit 

dat er een bovengrens blijkt te zijn bij de 

relatie tussen eiwitinname en stikstofbalans is 

een aanwijzing dat een overschot aan eiwit 

niet noodzakelijkerwijs door het lichaam wordt 

gebruikt. Toch bleken nog twee deelnemers 

een negatieve stikstofbalans te hebben, zonder 

onrealistische fysieke veranderingen, 

energieverbruik of voedselinname. Dit wijst 

erop dat er interindividuele verschillen zijn wat 

betreft de nood aan eiwitten. De gemiddelde 

eiwitinname die volgens dit onderzoek nodig is 

voor een positieve stikstofbalans, mag dus niet 

zomaar veralgemeend worden. 

CONCLUSIE 

De sprinters die gedurende twee jaar aan dit 

onderzoek deelnamen, verkregen een 

positieve stikstofbalans bij een gemiddelde 

eiwitinname van 1,46g per kg lichaamsgewicht 

bij meisjes en 1,35g per kg lichaamsgewicht bij 

jongens. Hieruit besluiten we dat een 

dagelijkse eiwitinname van ongeveer 1,5g per 

kg voor beide geslachten voldoende is om 

tegemoet te komen aan de normale nood aan 

eiwitten voor het aanmaken van nieuw weefsel 

en voor de systemen in het lichaam die voor 

hun werking afhangen van eiwitten. Deze 

hoeveelheid eiwitten lijkt dus zowel tijdens de 

lineaire groeispurt als erna voldoende te zijn en 

zou dus niet noodzakelijk moeten verhoogd 

worden in perioden van snelle lineaire of 

musculaire groei. De huidige eiwitinname van 

ongeveer 1,5g per kg lichaamsgewicht lijkt 

genoeg te zijn gedurende de adolescentie bij 

sprinters van beide geslachten, met 

uitzondering van individuen met een hogere 

nood aan eiwit. 

Deze resultaten kunnen uiteraard enkel 

toegepast worden op goed gevoede atleten, 

met toegang tot voldoende gevarieerde 

voeding en trainingsfaciliteiten. 

DANKBETUIGING 

De auteurs bedanken de atleten voor hun 

vrijwillige deelname aan dit onderzoek. 

REFERENTIES 

Aerenhouts, D., Hebbelinck, M., Poortmans, 
J.R., & Clarys, P. (2008). Nutritional habits of 
Flemish adolescent sprint athletes. 
International Journal of Sport Nutrition and 
Exercise Metabolism, 18(5), 509–523. PubMed 

Aerenhouts, D., Deriemaeker, P., Hebbelinck, 
M., & Clarys, P. (2011a). Dietary acid-base 
balance in adolescent sprint athletes: A follow-
up study. Nutrients, 3, 200–211. PubMed 
doi:10.3390/nu3020200 

Aerenhouts, D., Deriemaeker, P., Hebbelinck, 
M., & Clarys, P. (2011b). Energy and 
macronutrient intake in adolescent sprint 
athletes: A follow-up study. Journal of Sports 
Sciences, 29, 73–82. PubMed  
doi:10.1080/02640414.2010. 521946 

Aerenhouts, D., Zinzen, E., & Clarys, P. (2011c). 
Energy expenditure and habitual physical 
activities in adolescent sprint athletes. Journal 
of Sports Science and Medicine,10, 362–368. 

Bailey, D.A., McKay, H.A., Mirwald, R.L., 
Crocker, P.R.,& Faulkner, R.A. (1999). A six-year 
longitudinal study of the relationship of 
physical activity to bone mineral accrual in 
growing children: The University of 
Saskatchewan bone mineral accrual study. 
Journal of Bone and Mineral Research, 14, 
1672–1679. PubMed 
doi:10.1359/jbmr.1999.14.10.1672 



Arenberggebouw – Arenbergstraat 5 – 1000 Brussel  
Tel: 02 209 47 21 – Fax: 02 209 47 15 

 
 

 

Beckett, P.R., Jahoor, F., & Copeland, K.C. 
(1997). The efficiency of dietary protein 
utilization is increased during puberty. The 
Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism, 82(8), 2445–2449. PubMed 
doi:10.1210/jc.82.8.2445 

Brozek, J., Grande, F., Anderson, J.T., & Keys, A. 
(1963). Densitometric analysis of body 
composition: Revision of some quantitative 
assumptions. Annals of the New York Academy 
of Sciences, 110, 113–140. PubMed 
doi:10.1111/j.1749-6632.1963.tb17079.x 

Burke, L.M. (2001). Energy needs of athletes. 
Canadian Journal of Applied Physiology, 26, 
S202–S219. PubMed doi:10.1139/h2001-055 

Dewey, K.G., Beaton, G., Fjeld, C., Lonnerdal, 
B., & Reeds, P. (1996). Protein requirements of 
infants and children. European Journal of 
Clinical Nutrition, 50(Suppl 1), S119–S147. 
PubMed 

Forbes, G.B. (1981). Nutritional requirements 
in adolescence. In R.M. Suskind (Ed.), Textbook 
of Pediatric Nutrition (pp. 381–391). New York, 
NY: Raven Press. 

FAO/OMS/UNU. (1986). Nutritional and 
protein requirements. In FAO/OMS/UNU 
experts report, no. 724 (226 pp.). Genève: 
OMS. 

Health Council. (2006). Hoge Gezondheidsraad-
Voedingsaanbevelingen voor België Herziening 
2006 [Nutritional Recommendations for 
Belgium review November 2006]. Retrieved 
from 
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutu
s/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/in
dex.htm 

Irwin, M.L., Ainsworth, B.E., & Conway, J.M. 
(2001). Estimation of Energy Expenditure from 
Physical Activity Measures: Determinants of 
Accuracy. Obesity Research, 9, 517–525. 
PubMed doi:10.1038/oby.2001.68 

Malina, R.M., Bouchard, C., & Bar-Or, O. 
(2004). Growth, maturation and physical 
activity (2nd ed.). Champaign, IL: Human 
Kinetics. 

Meyer, F., O’Connor, H., & Shirreffs, S.M. 
(2007). Nutrition for the young athlete. Journal 
of Sports Sciences, 25(Suppl 1), S73–S82. 
PubMed doi:10.1080/02640410701607338 

Rees, J.M., & Christine, M.T. (1989). Nutritional 
influences on physical growth and behaviour in 
adolescence. In G. Adams (Ed.), Biology of 
adolescent behaviour and development (pp. 
139–162). Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications. 

Roelants, M., Hauspie, R., & Hoppenbrouwers, 
K. (2009). References for growth and pubertal 
development from birth to 21 years in Flanders 
(Belgium). Annals of Human Biology, 36, 680–
694. PubMed 
doi:10.3109/03014460903049074  

Scrimshaw, N.S. (1996). Criteria for valid 
nitrogen balance measurement of protein 
requirements. European Journal of Clinical 
Nutrition, 50(Suppl 1), S196–S197. PubMed 

Torun, B. (2007). Energy requirements of 
children and adolescents. Public Health 
Nutrition, 8(7A), 968–993. PubMed 
doi:10.1079/PHN2005791 


