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Bio-energetica (biologie)

Een onderzoeksgebied binnen de biologie, dat zich bezighoudt met de 
energiehuishouding van biologische systemen.

Leer van de energie verwerkende bio-energetische processen bij 
biologische organismen.



Respiratorisch Spijsvertering Cardiovasculair Endocrien Lymfevaten Zenuw Skelet Musculatuur 

Zuurstof en 
kooldioxide 
uitwisseling

Opnemen en 
omzetten van 
voeding in energie

Aan- en afvoer 
voeding, zuurstof, 
afvalstoffen

Aanmaak en 
afgifte van 
hormonen 

Weefselvloeistof 
regulatie en 
afweer

Lichaamsfunctie-
regulering o.a. 
aansturing

Vorm, stevigheid, 
bescherming en 
beweging

Voortbrengen van 
beweging

UHV training Voorwaardelijk 
ATP – CP – KH - V

UHV training Reageert op 
training.

Reageert op 
training.

Techniek, kracht 
en snelheid 

Voorwaarde, basis 
in methodiek!!

Krachttraining 

VO2 max / HF voeding HF max en HF rust Bloed, urine, 
speeksel

Elektrisch, 
handmatig

Techniek, F/V-max Botdichtheid scan % 1 RM / F max

24-26 uur Afh. van training. 24-36 uur Afh. van training Afh, van training 48 – 60 uur Afh. Van training 48-60 uur

Energie vragende systemen



Energie regulerende processen



spiervezel

myofibril

actine

myosine

Bewegen

http://www.natuurinformatie.nl/sites/nnm.dossiers/contents/i001776/gewricht_spier2.jpg


UITHOUDINGS-
VERMOGEN

SNELHEID

LENIGHEID

u.h.v. in 
snelheid

snelheid-
u.h.v.

explosieve kracht

kracht
u.h.v. 

snelkracht

duurkracht

KRACHT

aëroob 
vetten

anaëroob
lactisch

anaëroob
a-lactisch

aëroob 
KH

anaëroob
a-lactisch

anaëroob
a-lactisch

anaëroob
a-lactisch

anaëroob
lactisch

aëroob 
KH

aëroob 
vetten

Bewegen



Padenosine PP

Spiercontractie kan plaatsvinden door omzetting van het energierijke 
fosfaat: adenosine-trifosfaat (ATP).

Padenosine PP

ATP – splitsing (ADP + P + E)

energie
De vrijgekomen 
energie kan gebruikt 
worden om te 
bewegen!

Energieleverantie 



Spiercontractie kan alleen plaatsvinden door omzetting van het 
energierijke fosfaat: adenosine-trifosfaat (ATP).

Padenosine PP

Padenisine PP

Padenosine PP

energiebewegen

Padenosine PP

energiebewegen

CP (creatine fosfaat)

CP C+P + E

KH (koolhydraten)

KH MZ + E

KH (koolhydraten) met zuurstof

KH + O² CO² + H²O + E

V (vetten) met zuurstof

V + O² CO² + H²O + E



Spiercontractie kan alleen plaatsvinden door omzetting van het 
energierijke fosfaat: adenosine-trifosfaat (ATP).



Spiercontractie kan alleen plaatsvinden door omzetting van het 
energierijke fosfaat: adenosine-trifosfaat (ATP).



Verschillen ??

CP (creatine fosfaat)

CP C+P + E

KH (koolhydraten)

KH MZ + E

KH (koolhydraten) met zuurstof

KH + O² CO² + H²O + E

V (vetten) met zuurstof

V + O² CO² + H²O + E

Intensiteit%

100

90

80

60

Tijd 

4-20 sec

20-90 sec

3-45 min

- uren



Resynthese van ATP geschiedt op basis van omzetting van:

1 Creatine-fosfaat (CP)
(zonder zuurstof en zonder melkzuur,   anaëroob a-lactisch)

2 Glucose zonder zuurstof
(zonder zuurstof maar met melkzuur,   anaëroob lactisch

3 Glucose en vetten met zuurstof
(met zuurstof en zonder melkzuur,        aëroob

De intensiteit van de belasting (en de duur) bepalen welk substraat 
wordt aangesproken !

Energieleverantie 



Resynthese van ATP geschiedt op basis van omzetting van:

1 Creatine-fosfaat (CP)
(zonder zuurstof en zonder melkzuur,   anaëroob a-lactisch)

Pcreatine

CP – splitsing (C + P + E)

energie
De vrijgekomen energie kan 
gebruikt worden om nieuwe ATP 
aan te maken !

Pcreatine

Energieleverantie 



Energieleverantie 



Resynthese van ATP uit CP (creatine-fosfaat)

Het lichaam heeft een capaciteit van circa 4 – 20 seconden, 
al naar gelang aanleg en getraindheid !

* De halfwaarde-tijd voor het aanvullen van CP is circa 20 seconden.
* Volledig herstel na circa 2 – 5 minuten.

voor 
belasting

na 
belasting

CP

spiercel

na 20 sec. na 40 sec. na 60 sec.

Energieleverantie 



Resynthese van ATP geschiedt op basis van omzetting van:

2 Glucose zonder zuurstof
(zonder zuurstof maar met melkzuur,   anaëroob lactisch)

spierglycogeen

energiemelkzuur

De vrijgekomen 
energie kan gebruikt 
worden om nieuwe 
ATP aan te maken !

De melkzuur heeft een 
remmende, vertragende 
invloed op spiercontracties.
Duidelijk merkbare 
intredende vermoeidheid

Energieleverantie 



Resynthese van ATP uit glucose zonder zuurstof
Het lichaam heeft bij maximale inspanning een gebruik van circa 45 – 60 
seconden, al naar gelang aanleg en getraindheid !     
Daarna moet de belasting gestaakt worden door lactaatopeenhoping !

* De halfwaarde-tijd voor het wegwerken van lactaat is circa 15 - 30 min.
* Volledige wegwerking lactaat na circa 1 – 1½ uur.

voor 
belasting

na 
belasting

MZ

spiercel

na 15 min. na 30 min. na 45 min.

Energieleverantie 



Energieleverantie 
Lactaat wordt in het lichaam gerecyceld tot substraat, o.a. voor het aanmaken van 
glucose in de lever (gluconeogenese). Lactaat die bij hoge inspanning gevormd 
wordt komt deels in de bloedbaan terecht, omdat het niet allemaal in de cel 
verwerkt kan worden. Deze lactaat wordt getransporteerd naar de lever en weer 
omgezet in glucose en kan vervolgens weer gebruikt worden als directe en 
indirecte energiebron (Cori-cyclus)

Lactaat stimuleert het vergroten van de mitochondriële dichtheid 
en draagt daardoor bij aan een grotere capaciteit van energieleverantie 
in spiercellen. 



Resynthese van ATP geschiedt op basis van omzetting van:

3 Glucose en vetten met zuurstof
(met zuurstof en zonder melkzuur, aëroob)

spierglycogeen

energie

vetten o² co² h²o

De vrijgekomen 
energie kan 
gebruikt worden 
om nieuwe ATP 
aan te maken !

Energieleverantie 



Energieleverantie

Aerobe en

Anaerobe 
glycolyse 



Energieleverantie

Samenvattend… 



UITHOUDINGS-
VERMOGEN

SNELHEID

LENIGHEID

u.h.v. in 
snelheid

snelheid-
u.h.v.

explosieve kracht

kracht
u.h.v. 

snelkracht

duurkracht

Bio-energetica in relatie met de motorische- en sportmotorische basisvaardigheden

KRACHT

aëroob 
vetten

anaëroob
lactisch

anaëroob
a-lactisch

anaëroob
a-lactisch

snelheid 
hoog

snelheid 
laag

weerstand 
hoog

weerstand 
laag

aëroob 
KH

anaëroob
a-lactisch

anaëroob
a-lactisch

anaëroob
lactisch

aëroob 
KH

aëroob 
vetten

tijd lang

tijd kort



UITHOUDINGS-
VERMOGEN

SNELHEID

LENIGHEID

u.h.v. in 
snelheid

snelheid-
u.h.v.

explosieve kracht

kracht
u.h.v. 

snelkracht

duurkracht

Bio-energetica in relatie met de motorische- en sportmotorische basisvaardigheden

KRACHT

aëroob 
vetten

anaëroob
lactisch

anaëroob
a-lactisch

anaëroob
a-lactisch

snelheid 
hoog

snelheid 
laag

weerstand 
hoog

weerstand 
laag

aëroob 
KH

anaëroob
a-lactisch

anaëroob
a-lactisch

anaëroob
lactisch

aëroob 
KH

aëroob 
vetten

tijd lang

tijd kort



Energieleverantie 



duur systeem proces substraat herstel soortbelasting

1 – 4 sec. fosfaat 
systeem

anaëroob 
a-lactisch

ATP ATP wordt direct 
aangevuld

- werpnummers
- hoogspringen

4 – 20 sec. fosfaat 
systeem

anaëroob 
a-lactisch

CP Aanvullen CP circa       
3 – 5 min.

- sprint 100m
- zwemmen 50 m

20 – 60 sec melkzuur 
systeem

anaëroob 
lactisch

koolhydraten Wegwerken lactaat 
circa 1.5 uur

- sprint 400 m
- schaatsen 1000m

60 – 180 
sec.tot uren

zuurstof 
systeem

aëroob koolhydraten 
overgaand in 
vetten

Vetvoorraad is 
onbeperkt

- marathon
- triathlon

Energieleverantie 



Energieleverantie 
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