
Fysiologie / Inspanningsfysiologie



Bij het samentrekken van spieren wordt chemische energie, die opgeslagen is 
in energierijke fosfaatverbindingen, omgezet in mechanische beweging. De 
energieleveraar die dit mogelijk maakt is ATP Adenosinetrifosfaat. De ATP-
voorraad is na ongeveer één seconde uitgeput. De continue aanvulling van 
de voorraad gebeurt door drie verschillende stofwisselingssystemen:

Anaëroob-alactisch (Geen zuurstof nodig; geen melkzuurproductie)
Splitsing van creatinefosfaat (CP). Uitgeput na 10 seconden.

Anaëroob-lactisch (Geen zuurstof nodig; wel melkzuur productie)
Omzetting van glycogeen naar lactaat (= melkzuur), met behulp van de
anaërobe glycolyse. Start na circa 8 seconden, stopt na circa 2 minuten.

Aëroob-oxydatief (Wel zuurstof nodig; geen melkzuur productie)
Verbranding van glycogeen en vetzuren met behulp van de
citroenzuurcyclus en oxydatieve fosforylering in de mitochondrieën.
Start na circa 2 1/2 minuten, op zijn hoogst na circa 10 minuten. Alleen
deze vorm is afhankelijk van de naar de spiercel aangevoerde zuurstof.



Adenosinetrifosfaat (A.T.P.)
Creatinefosfaat (C.P.)

Op voorraad in de cel voor 8 tot 10 seconden (tot 15 seconden bij topsporters)

Adenosinedifosfaat (A.D.P.)
Creatine (C.)Na verbruik

Aanvullen zonder zuurstof
Anaeroob

Aanvullen met zuurstof
Aeroob

Anaerobe glycolyse Citroenzuurcyclus

Oxidatieve fosforylering



Aanvullen zonder zuurstof
Anaeroob

Anaerobe glycolyse

Glucose afbreken tot ATP
Zonder zuurstof.

Met het investeren van 2 ATP
Wordt door enzymen 
4 ATP vrijgemaakt.

De vrijgekomen pyruvaat
moleculen worden zonder
zuurstof omgezet in melkzuur.



Aanvullen met zuurstof
aeroob

Citroenzuurcyclus
In de mitochondrien.

Pyruvaat (pyrodruivezuur)wordt 
bij aanwezigheid van zuurstof 
omgezet in acetyl-co-enzym A. 
acetyl-co-enzym A kan de 
citroenzuurcyclus in.

Pyrodruivezuur-co2 (koolstofdioxide)
+co enzym A = acetyl-co-enzym A.

Er wordt GTP (guanine trifosfaat)
NADH en FADH2 vrijgemaakt



Aanvullen met zuurstof
aeroob

Oxidatieve fosforylering.
In de mitochondrien.

NADH en FADH2 vrijgemaakt in de 
Citroenzuurcylus leveren h+ ionen 
(waterstofionen) en elektronen aan 
de cytochromen in de mitochondrie.

De cytochromen koppelen met 
behulp van de h+ionen de elektronen
Aan de ADP en vormen weer ATP.

Daarna worden de h+ionen gekoppeld
aan zuurstof waardoor water ontstaat.

34 tot 36 mol ATP



Aanvullen met zuurstof
aeroob

Oxidatieve fosforylering.
In de mitochondrien.

Wanneer FADH2 en NADH geoxideerd worden, komen daarbij electronen en protonen 
(H+) vrij. Deze elektronen en protonen worden door speciale eiwitten getransporteerd. 
Deze eiwitten zitten in het binnenmembraan van de mitochondriën. 
De protonen worden getransporteerd naar de  ruimte tussen het binnen- en 
buitenmembraan en de elektronen worden dwars door het binnenmembraan 
getransporteerd. Doordat er zoveel protonen naar de ruimte tussen de membranen 
wordt gepompt, ontstaat er een concentratie (en potentiaal) verschil tussen die ruimte 
en de ruimte in de mitochondriën. Dit is de drijvende kracht achter de feitelijke vorming 
van ATP. Een ander eiwit in dat membraan transporteert de elektronen namelijk weer 
terug naar het binnenste gedeelte van de mitochondriën en tijdens dat proces wordt 
ADP omgezet in ATP.



Oxidatieve fosforylering.
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Energie.

Energie ligt in alle cellen van het lichaam en dus ook in de spiercel opgeslagen
in energierijke fosfaten, het fosfaatsysteem.

Deze energierijke fosfaten Adenosinetrifosfaat (ATP) en Creatinefosfaat (CP) 
zijn indien nodig in staat om gezamelijk ongeveer 15 seconden spiercontractie 
op te roepen. ATP alleen kan maar 2 a 3 seconden contractie veroorzaken. 
Na uitputting van de voorraad is alle ATP, Adinosinedifosfaat (ADP) geworden
en is de creatinefosfaat uitgeput tot creatine. 

Er moet nu opnieuw ATP en CP opgebouwd worden, dit kan op 2 manieren. 
Als er nog geen zuurstof aanwezig is met de anaerobe glycolyse, 
het vrijmaken van energie uit glucose zonder zuurstof. 

Als er al zuurstof aanwezig is dan kan energie vrijgemaakt worden in het 
aerobe metabolisme met de citroenzuurcyclus en oxidatieve fosforylering.



Anaerobe glycolyse (het vrijmaken van energie zonder zuurstof)
Over het algemeen is er bij een inspanning een periode van ongeveer 2 
minuten nodig voordat de doorbloeding zuurstof O2 aan kan leveren aan 
de werkende cellen. Er moet nu ATP uit ADP gevormd worden. 

Het lichaam gaat nu zonder zuurstof uit het in de spieren aanwezige glycogeen,
glucose vrijmaken, deze glucose wordt gesplitst in 2 pyruvaat moleculen
(pyrodruivezuur) per molecuul glucose. Tijdens deze enzymmatige splitsing
worden er 4 ATP moleculen gevormd. 

Tijdens de omvorming zijn er 2 ATP moleculen geïnvesteerd dus is er per 
omzetting van een glucose molecuul zonder zuurstof een netto winst van 
2 moleculen ATP die de spiercel aan het werk kunnen houden. 
Na verloop van tijd kan er ook glucose uit de bloedbaan de cel inkomen 
om daar energie uit vrij te maken. Omdat er geen zuurstof aanwezig is worden 
de pyruvaat moleculen (pyrodruivezuur) uiteindelijk omgezet in lactaat 
ionen (melkzuur).



Aerobe metabolisme (met zuurstof O2)

.Citroenzuurcyclus.

.Oxidatieve fosforylering.
Citroenzuurcyclus. (Krebs-cyclus)

Glycolyse speelt zich af in het cytoplasma, terwijl de citroenzuurcyclus in 
de mitochondriën gebeurd. Eerst wordt daarom het pyrodruivezuur naar de 
mitochondriën vervoerd. 

Als er wel zuurstof aanwezig is in de cel (aeroob) dan worden de pyruvaat
moleculen (pyrodruivezuur) niet omgezet naar lactaat ionen (melkzuur) maar
wordt er een molecuul CO2 (koolstofdioxide) afgesplitst en co-enzym A 
aangekoppeld. Hierdoor ontstaat acetyl-coenzym A en dit kan de 
citroenzuurcyclus in.



De citroenzuurcyclus in de mitochondrien kan alleen plaatsvinden 
bij aanwezigheid van zuurstof. Zuurstof is nodig als een elektronenacceptor
na de oxidatie van NADH en FADH.

Wanneer er geen zuurstof aanwezig is kunnen deze moleculen niet oxideren. 
Dit houd in dat er geen energie meer wordt geproduceerd en NAD+ 
(nicotinamide-dinucleotide) en FAD(flavineadenine-dinucleotide) niet worden 
geregenereerd. 

Wanneer de voorraad NAD+ en FAD uitgeput is zullen de reacties in de 
citroenzuurcyclus stoppen omdat deze moleculen essentieel zijn voor de cyclus.



Oxidatieve fosforylering.
In feite wordt er tijdens de citroenzuurcyclus maar 1 molecuul energie geleverd,
GTP(guanine trifosfaat) werkt hetzelfde als ATP. 

De rest van de energie zit opgeslagen in de moleculen NADH en FADH2. 
Die energie wordt omgezet in ATP tijdens oxidatieve fosforylatie.

NADH en FADH2 leveren H+ionen (waterstof ionen) en elektronen aan de 
oxidatieve fosforylering.



In de binnenmembranen van de mitochondrien bevinden zich cytochromen
die de elektronen kunnen opvangen en hun energie kunnen vrijmaken, 
deze vrijgekomen energie wordt door de H+ ionen naar de ADP vervoerd 
waardoor weer ATP kan worden opgebouwd. 

De H+ ionen kunnen vervolgens worden gekoppeld aan zuurstof 
waardoor water ontstaat.

Bij de afbraak van 1 mol glucose ontstaat nu buiten de 2 ATP van de glycolyse
nog 34 tot 36 mol ATP.



Het lichaam en inspanning.

aanpassing (adaptie) van de lichaamsfuncties, ademhaling en 
bloedsomloop.

Ademhaling:

Ademhalingscentrum wordt geprikkeld.
Sympaticus verwijd luchtpijptakken.
Zuurstofspanning wordt geoptimaliseerd. 
Diepere ademhalingen.
Hogere frequentie van ademhalen.

De ademhaling is onder normale omstandigheden niet de beperkende 
factor bij inspanning. 



Het lichaam en inspanning.

aanpassing (adaptie) van de lichaamsfuncties, ademhaling en 
bloedsomloop.

Bloedsomloop:

Door Sympaticus verbeterde doorbloeding in werkende spieren en 
verminderde doorbloeding in niet werkende spieren. 
Verhogen hartfrequentie.
Verhogen slagvolume (training).
Verhogen slagvolume groter veneus aanbod door spierwerking.
Door hogere koolstofdioxide productie betere zuurstof afgifte bloed.
Toename bloedvolume en haemoglobinegehalte.



Bloedsomloop:

Door het verhoogde slagvolume (training)en de verhoogde slagkracht zal 
bij een getrainde persoon de systole bloeddruk snel oplopen en snel dalen 
naar gelijk of lager niveau dan ongetrainde van de diastole door groter 
oppervlak doorbloeding en hogere elasticiteit slagaderen.

Bij een ongetrainde persoon lopen zowel systole als diastole bloeddruk op 
tijdens inspanning omdat de elasticiteit van de slagaderen niet voldoende 
is om snel de druk te laten dalen.



Het lichaam en inspanning.

aanpassing (adaptie) van de lichaamsfuncties, ademhaling en 
bloedsomloop.

Perifeer:

Meer en grotere mitochondrien.
Meer doorbloede haarvaten in de spier.
Meer spierenzymen die betrokken zijn bij de energieleverantie.
Meer ATP en CP.
Meer spierglycogeen.



Het lichaam en inspanning.

Specifieke aanpassing bij krachttraining:

Coördinatie verbetering.
Hypertrofie.



Een getrainde sporter heeft ten opzichte van een iemand die niet of 
nauwelijks traint dus:

Lagere hartslagfrequentie in rust en bij inspanning.
Lager hartminuutvolume in rust, met minder bloed meer zuurstof rondpompen.
Groter hartslagvolume, met groter ventrikel met dikkere spierwand.
Gelijke diastole maar hogere systole bloeddruk.
Hoger ademminuutvolume.
Meer bloed en meer erytrocyten, toename van 25% bloedplasma, aldosteron
effect.
Meer mitochondrien
Meer doorbloede haarvaten in de spier.
Meer spierenzymen die betrokken zijn bij de energieleverantie.
Meer ATP en CP.
Meer spierglycogeen.
Betere coördinatie van de spieren.



VO2max.

Is het maximale volume (V) zuurstofgas (O2) dat het lichaam per 
tijdseenheid kan transporteren en metaboliseren bij lichamelijke 
inspanning.

De VO2max is bereikt als tijdens een test waar de zuurstofopname wordt 
gemeten, de hoeveelheid opgenomen zuurstof niet stijgt ondanks een 
toegenomen inspanning.

Tijdens deze test wordt het lichaam zeer zwaar belast, de meting dient te 
worden uitgevoerd onder medisch toezicht.



Steady state.

De steady state wil zeggen, dat een bepaalde inspanning volgehouden 
kan worden zonder toename van de zuurstofschuld. Dan is het punt 
bereikt, dat de zuurstofopname gelijk is aan het zuurstofverbruik bij die 
mate van inspanning. 

Bij langdurige inspanning is een steady state een eis. Is de inspanning te 
groot, dan ontstaat een zuurstofschuld. Tijdens het ontstaan van
een zuurstofschuld neemt de concentratie melkzuur in het bloed toe.

Dit moet worden weggewerkt anders komt de zuurgraad van het bloed in 
gevaar. De maximale zuurstofschuld is 10 liter zuurstof. Bij deze schuld kan 
de inspanning niet volgehouden worden en moeten de spieren rusten of 
gaan werken op een lager niveau waarop wel een steady state bereikt 
wordt.



Training en herstel;

Intensieve krachttraining 48 tot 96 uur.

Intensieve duurtraining 24 uur (kort tot middelmatig).

Intensieve duurtraining met uitputting energie voorraden 48 uur.

Overtraining symptomen;

Slaapproblemen, vermoeidheid, snel geïrriteerd, verhoogde rustpols, 
rusteloosheid.

Deze problemen ontstaan omdat er geen balans is tussen arbeid en rust.



Supercompensatie; Bij training (herhaalde belasting)ontstaat er een 
aanpassing van het weefsel om in de toekomst de gevraagde arbeid 
beter aan te kunnen.

De belasting moet hoger zijn dan normaal (overload) om tot super 
compensatie te komen.





Periodisering;

Om effectief te kunnen trainen is er een goed plan over langere tijd nodig, 
spanning en ontspanning moeten elkaar op de juiste mannier afwisselen.

Tijdens periodisering wisselen verschillende trainingen elkaar af. De soort 
sport (duur of meer kracht) bepaald hoe de trainingen elkaar afwisselen 
en welke tijdsduur er tussen zit (herstel).

Verschillende soorten training zijn:

Techniek, fosfaatpoeltraining, krachttraining, duurtraining, hersteltraining, 
motivatie en concentratie, lenigheid.

Natuurlijk moet er in de planning naar de topprestatie toegewerkt worden 
(voorbereidingsperiode, wedstrijdperiode).



Warming-up.

Opwarmen (of een warming-up) wordt doorgaans gedaan voorafgaand 
aan een training of sportbeoefening. Over het algemeen bestaat een 
warming-up uit een geleidelijke verhoging van de lichamelijke activiteit, 
zodat de spieren warm worden en de hartslag omhooggaat. 

Het is van belang om de warming-up af te stemmen op de opvolgende 
activiteit, zodat de juiste spieren worden opgewarmd. Ook wordt een 
warming-up vaak gecombineerd met stretchen ook wel rek/strek 
oefeningen. 

De warming-up initieert de productie van adrenaline, waardoor de 
hartslag omhooggaat. Ook wordt de zuurstofopname van het bloed 
verhoogd, en door de verhoogde temperatuur van de spieren kan het 
bloed sneller door het lichaam gepompt worden.



Cooling down.

Een cooling-down of afkoelen is een afkoelperiode na een sporttraining of 
-wedstrijd. Dit kan bij de meeste sporten toegepast worden, maar wordt 
niet altijd gedaan.

De "cooling-down" bestaat vaak uit wat rustige stretching en/of een 
rustige afbouw van de intensiteit van de training. 

Bijvoorbeeld een hardloper die nog een paar rondjes op een laag tempo 
loopt. De "cooling-down" is bedoeld om het lichaam weer rustig te laten 
wennen aan het normale ritme en soms ook ter voorkoming van blessures, 
het verlagen van een eventuele hoge hartslag en het kan de verzuring in 
de spieren verminderen.



Rekoefeningen/stretchen.

Zowel voor de inspanning als na de inspanning kan stretchen worden 
gebruikt om spiergroepen te ontspannen, de tonus wat te verlagen of de 
doorbloeding te verbeteren.
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