
Fysiologie / Metabolisme 
stofwisseling



Onder de fysiologie vallen bij de sportmassage de 
volgende onderdelen:

Celleer/cytologie
Weefselleer/histologie
Stofwisseling/metabolisme
Spijsvertering
Hart, bloedvaten en lymfestelsel
Ademhalingsstelsel
De nieren
De huid
Het hormoonstelsel
Het zenuwstelsel
Spierfysiologie
Inspanningsfysiologie



Fotosynthese





Stofwisseling:

Stofwisseling/metabolisme
Opbouwstofwisseling/Anabolisme/assimilatie
Afbraakstofwisseling/Katabolisme/dissimilatie



Stofwisseling:

Stofwisseling/metabolisme
De stofwisseling of het metabolisme is het totaal van opbouw 
en afbraakprocessen in het levend organisme. 
Het organisme gebruikt plantaardige producten, die met 
zuurstof verbrand worden waarbij als eindproducten energie en 
afvalstoffen koolstofdioxide (co2), warmte en water (h2o) 
vrijkomen.

De bij deze verbranding vrijkomende energie wordt in energie 
omgezet die door het betreffende weefsel kan worden 
gebruikt.





Stofwisseling:

Opbouwstofwisseling/Anabolisme/assimilatie

Regelt de eiwitvorming, enzymvorming en het vormen van 
energieverbindingen.

Kortom het herstellen/repareren van de cel en zijn inhoud na 
funktioneren.

Deze opbouw kost energie.



Stofwisseling:

Afbraakstofwisseling/Katabolisme/dissimilatie

Zorgt voor het vrijmaken van energie en het
afbreken van grondstoffen tot klein moleculaire stoffen.

Vrijmaken van glucose uit glycogeen in lever of spieren.

Kortom het daadwerkelijk vrijmaken van energie voor het 
funktioneren. 



Stofwisseling:

Homeostase 

Dit is het min of meer in evenwicht houden van het milieu in de 
cel door opname, uitscheiding en opslag van stoffen.

Tekort aan zuurstof wordt voorkomen door opname van zuurstof 
door de longen. 

Tekort aan voedingsstoffen wordt aangevuld via het 
spijsverteringsstelsel.

Teveel aan koolstofdioxide, water en warmte  wordt 
uitgescheiden.



Stofwisseling:

Basaalmetabolisme/ruststofwisseling

Grondstofwisseling hoeveelheid energie die nodig is 
om de energie te leveren voor de primaire 
levensprocessen.

Ademen, groei botten, huid en haren, spijsvertering, 
hartslag, temperatuursregulatie etc.

Man, 50 jaar, 80 kilo, 180 cm, 1740 kCal.

Te vermenigvuldigen met 1,2 voor geen of weinig 
beweging tot 1,9 bij zeer zware lichaamsbeweging om 
aan de dagelijkse energiebehoefte te voorzien.



Stofwisseling:

Basaalmetabolisme/ruststofwisseling

Man, 50 jaar, 80 kilo, 180 cm, 1740 kCal.

Te vermenigvuldigen met 1,2 voor geen of weinig 
beweging tot 1,9 bij zeer zware lichaamsbeweging om 
aan de dagelijkse energiebehoefte te voorzien.

1740 x1,2 = 2088 kCal.
1740x1,9 = 3306 kCal.

Verschil van 1218 kCal. Per dag.
Vet heeft een calorische waarde van 9kcal/gram dus 
9000 kCal staat gelijk aan 1 kilo vet.





Filtratie.
Wanneer aan weerszijden van een 
scheidingsmembraan de druk verschillend is, zal 
het water van de hoge druk afstromen naar de 
lagere druk. De klein moleculaire stoffen, die zijn
opgelost, zullen meegaan.



Diffusie.
Wanneer aan weerszijden van een 
scheidingsmembraan vloeistoffen of gassen onder
dezelfde druk staan, maar verschillend van 
samenstelling zijn, ontstaat uitwisseling naar
gelijkheid.

Voorbeeld het diffunderen van gassen in de 
longen (alveolen) zuurstof naar het bloed en
koolstofdioxide naar de longen.



Osmose.
Wanneer de scheidingswand (of membraan) 
alleen water met klein moleculaire stoffen door
kan laten, spreekt men van osmose. De 
concentratie van de grote moleculen, die door 
hun grootte het membraan niet kunnen passeren, 
zullen een aantrekkingskracht uitoefenen op
het vocht aan de andere zijde van het 
membraan. De klein moleculaire stoffen, die in het
water zijn opgelost zullen meegaan.

Colloid osmotische druk (eiwitten).
Kristal osmotische druk (kristallen) suikers en 
zouten.
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