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Soja-eiwitten: uw plantaardige partner voor 
sterkere spieren  
 

 

Volgens een recente meta-analyse zijn soja-eiwitten even doeltreffend als dierlijke eiwitten om 
spiermassa en spierkracht op te bouwen. Krachttraining is essentieel om de spieren te 
versterken. 
 

Een wijdverspreide misvatting bij sporters is dat dierlijke eiwitten, en dan voornamelijk wei-eiwitten, 

doeltreffender zijn dan soja-eiwitten om spiermassa en -kracht op te bouwen. Deze opvatting vindt haar 

oorsprong in kortlopende studies waaruit blijkt dat wei-eiwitten de eiwitsynthese in de spieren in grotere 

mate stimuleren dan plantaardige eiwitten. Verschillen in de eiwitsynthese in de spieren op korte termijn 

hebben echter geen impact op de spierkracht op langere termijn.  

 

In een recente meta-analyse1 van 9 gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken werden de lange 

termijn effecten vergeleken van soja-eiwitten en dierlijke eiwitten op de spiermassa en -kracht in 

combinatie met krachttraining. De gegevens van 266 proefpersonen werden geanalyseerd. De 

meerderheid waren mannen in de leeftijd variërend van 18 tot 70 jaar.  

 

In alle studies werd na minstens 6 weken interventie een significante toename van de spierkracht en 

spiermassa vastgesteld als gevolg van krachttraining, ongeacht de eiwitbron. Er was geen verschil in 

spierkracht tussen de proefpersonen die een soja-eiwit supplement toegediend kregen en zij die een 

dierlijk eiwitsupplement innamen (wei, rundvlees, melk of zuivel). De belangrijkste bepalende factoren 

                                                 
1 Mark Messina, Heidi Lynch, Jared M. Dickinson, Katharine E. Reed. No Difference Between the Effects of 

Supplementing With Soy Protein Versus Animal Protein on Gains in Muscle Mass and Strength in Response to 
Resistance Exercise. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2018. doi: 10.1123/ijsnem.2018-0071. [Epub ahead of print] 
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voor de opbouw van spierkracht is de combinatie van eiwitinname en krachttraining. 

 

De resultaten van deze meta-analyse tonen aan de supplementering met soja-eiwitten leidt tot een 

gelijkaardige toename van de spiermassa en -kracht in vergelijking met dierlijke eiwitten.  

 

Volgens dr. Mark Messina, hoofdauteur van deze studie, zijn soja-eiwitten een goede keuze om te 

voorzien in de eiwitbehoeften, niet alleen omdat ze de toename van spiermassa en -kracht stimuleren, 

maar ook omdat soja -eiwitten het cholesterolgehalte in het bloed licht verlagen en omdat sojaproducten 

milieuvriendelijk zijn. 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat sojaproducten en soja-eiwitten een milieuvriendelijke en lekkere 

plantaardige keuze zijn om de spiermassa en -kracht te verhogen.  
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