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INLEIDING 
 
 
Zoluko® Slimme weegschaal met lichaamsanalyse 

 

De slimme weegschaal van Zoluko® volgt 12 verschillende essentiële 

lichaamsmetingen, zodat je altijd een professionele lichaamscoach binnen 

handbereik hebt. Alle metingen kan je communiceren met de Leaone 

applicatie, geschikt voor Apple en Android apparaten. Voor een toelichting 

over het koppelen van de weegschaal en de app verwijzen we je naar de 

producthandleiding. 

Alle communicatie op de app wordt in het Engels omschreven. Wij 

begrijpen dat dit soms ingewikkeld en/of onduidelijk is. Speciaal daarvoor 

lichten wij in dit E-book toe wat je moeten weten om jouw lichaam te leren 

begrijpen.  
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Een optimale analyse 

 
Voordat je op de weegschaal gaat staan om jouw lichaam te leren kennen 
is het goed om op een aantal punten te letten: 

 
1. Start de dag met een lichaamsanalyse 

Een uiterst nauwkeurige lichaamsanalyse doe je ’s ochtends. De analyse 

doe je zodra je bent opgestaan en naar het toilet bent geweest. De 

hoeveelheid vocht in je lichaam heeft namelijk invloed op de uitslag. Het 

zou kunnen leiden tot een lagere schatting van je vetpercentage. Daarnaast 

heeft de dagelijkse hoeveelheid voeding ook invloed op de meting. 

2. Plaats de weegschaal op een vlakke en harde ondergrond 

Voor een correcte meting is het belangrijk om de weegschaal op een vlakke 

en harde ondervloer te plaatsen. Denk hierbij aan laminaat, tegels, parket 

of een andere harde ondergrond.  

3. Een lichaamsanalyse doe je op blote voeten 

Bij een lichaamsmeting stuurt Zoluko® slimme weegschaal een zeer klein 

elektrisch stroomdeeltje door je lichaam. Omdat vet, spieren en ander 

weefsel elektriciteit verschillend geleiden, kan de weegschaal op basis 

daarvan een precieze lichaamsvet berekening maken. Dit kan alleen op 

blote voeten. 

4. Maak verbinding met de bijbehorende app 

De app vraagt om de basisinformatie geslacht, leeftijd en lengte om een 

uiterst nauwkeurige lichaamsanalyse te meten. Zonder deze gegevens is 

het niet mogelijk om alle 12 lichaamsmetingen te voltooien. Indien je niet 

graag je persoonlijke informatie wilt delen met de app adviseren wij om 

geboortedatum 1 januari aan te houden.  
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Gewicht (Weight) 
 
De meest voor de hand liggende meetwaarde van een personenweegschaal 

is gewicht. Het is een basisfunctie van iedere weegschaal. Met gewicht 

wordt jouw lichaamsgewicht bedoeld. Je bezighouden met de meetwaarde 

'gewicht' is vooral interessant wanneer je bezig bent met aankomen of 

afvallen. 

De weegschaal is wellicht de meest gebruikte methode om te bepalen of 

iemand al dan niet een gezond lichaamsgewicht heeft. Uiteraard heeft deze 

methode heel wat nadelen. Zo zegt lichaamsgewicht niets over een 

persoon. Hoe groter de persoon is, hoe hoger het gezond lichaamsgewicht 

zal liggen. De weegschaal zegt ook niets over de lichaamssamenstelling. Is 

het een topsporter die zeer veel spiermassa heeft of is het iemand die zeer 

weinig sport? 
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BMI (Body Mass Index) 

 

BMI staat voor Body Mass Index, een meetwaarde die veel gebruikt wordt 

naast lichaamsgewicht. In tegenstelling tot lichaamsgewicht houdt BMI 

rekening met de lengte van een persoon. BMI bepaalt dus of je overgewicht, 

normaal gewicht of ondergewicht hebt voor jouw lengte.  

De meetwaarde BMI is vooral interessant wanneer je bewust bezig bent 

met afvallen of aankomen in gewicht. Na afronding van de lichaamsanalyse 

geeft Zoluko® slimme weegschaal nauwkeurig aan wat je BMI is. 

 

 

 

De meting levert een getal op dat aangeeft of je ondergewicht, normaal 

gewicht, overgewicht hebt of zelfs zwaar overgewicht hebt. Afhankelijk van 

de uitkomst word je ingedeeld in één van de BMI-kaders.  

Echter is het verstandig om op basis van dit getal nog niet te snel conclusies 

over je gezondheid te trekken. BMI is op individueel niveau niet heel 

betrouwbaar. Waarom dat zo is en wat je kan doen om meer inzicht te 

krijgen in je vetpercentage zullen we nader toelichten. 
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Waarom kan een BMI-meting onnauwkeurig zijn? 

Voor mensen met een gemiddelde lengte die niet veel bewegen is de BMI 

een goede meetgraad. Je kunt dus stellen dat BMI een meetmethode is om 

eenvoudig grote groepen personen te meten. 

Er is een grote variatie in lichaamstypen. Bij veel mensen geeft de BMI geen 

nauwkeurige indicatie van het percentage lichaamsvet. Lange mensen zijn 

bijvoorbeeld verhoudingsgewijs dunner ten opzichte van hun lengte dan 

kleinere mensen. De BMI van kleinere mensen is daarom in verhouding 

hoger dan hun daadwerkelijke percentage lichaamsvet rechtvaardigt. Op 

basis van hun BMI zouden ze te zwaar zijn, terwijl ze dat niet zijn.  

De ‘Body Mass Index’ houdt ook geen rekening met spieren. Spieren zijn 

namelijk zwaarder dan vet. Theoretisch gezien kan een bodybuilder als 

‘zwaar overgewicht’ worden gezien, terwijl hij een zeer laag vetpercentage 

heeft.  

Stel dat je besluit om aan krachttraining te doen. Misschien verlies je vet, 

maar je BMI verandert niet. Dit komt omdat jouw BMI niet vertelt dat je 

spierweefsel hebt opgebouwd. Wanneer het lijkt alsof er geen vooruitgang 

wordt geboekt, kan dat heel demotiverend zijn. 

Om te kunnen beoordelen of je een gezond gewicht hebt, moet je meer 

kunnen meten dan alleen jouw BMI. In de volgende hoofdstukken zullen 

wij de overige lichaamsmetingen nauwkeurig toelichten.   
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Vetpercentage (Fat percentage)  

 

Het vetpercentage geeft de hoeveelheid vet aan die opgeslagen is in het 

lichaam. Dit is je totale lichaamsgewicht minus de vetvrije massa (spieren, 

botten, water, pezen, weefsels, organen, et cetera).  

Heb jij een gezond gewicht? 

Bij het beoordelen van jouw gezondheid is het essentieel dat je het 

percentage lichaamsvet weet. Zoals in eerdere hoofdstukken is toegelicht, 

is het gewicht of het gewicht in combinatie met lichaamslengte (BMI) 

onvoldoende om een goede lichaamsmeting te verrichten. 

Het is een feit dat ieder menselijk lichaam vet nodig heeft om zichzelf warm 

te houden en de organen en gewrichten te beschermen. Echter is het niet 

gezond om te veel of te weinig vet te hebben. Als je vetpercentage te laag 

is, heb je meestal minder weerstand tegen ziekten en minder energie. 

Hiermee is de kans op gezondheidsproblemen groter.  

Als jouw vetpercentage te hoog is, heb je meer kans op diabetes type 2 en 

andere gezondheidsproblemen. Met de slimme weegschaal van Zoluko® 

heb je de mogelijkheid om één van de belangrijkste lichaamsmetingen, je 

lichaamsvetpercentage, nauwkeurig te meten, om vervolgens binnen de 

gezonde marge te houden.  

Hoe werkt een nauwkeurige meting van jouw lichaamsvetpercentage? 

Bij een lichaamsmeting stuurt Zoluko® slimme weegschaal een zeer klein 

elektrisch stroomdeeltje door je lichaam. Omdat vet, spieren en ander 

weefsel elektriciteit verschillend geleiden, kan de weegschaal op basis 

daarvan een precieze lichaamsvet berekening maken.  

Als je lichaamsvetpercentage regelmatig wilt meten om jouw vooruitgang 

bij te houden is het gebruik van de Leaone app de perfecte oplossing.  
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Wat is een normaal lichaamsvetpercentage? 

Na iedere lichaamsmeting kan je het vetpercentage vergelijken met 

eerdere meetwaarden en zien of je een gezond vetgehalte hebt volgens 

onderstaande wetenschappelijke richtlijnen.  
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Spiermassa (Muscle mass) 

 

De meetwaarde 'spiermassa' valt ook onder de lichaamsanalyse. Deze 

interessante meetwaarde geeft aan voor hoeveel procent jouw lichaam uit 

spieren bestaat.  

Spiermassa is interessant wanneer je actief aan sport en/of krachttraining 

doet, maar ook wanneer je gewoon iets fitter wilt worden. Wanneer je 

vetpercentage daalt, maar je spiermassa toeneemt, heeft dat namelijk een 

positief effect op je lichaam. Wanneer je vetpercentage daalt, word je 

slanker. Wanneer je spieren groter worden, worden deze ook zwaarder en 

jij dus ook. Als je vetpercentage daalt en spiermassa toeneemt kan het dus 

zijn dat je in gewicht hetzelfde blijft, maar er wel fitter uitziet. 

Wat is spiermassa? 

Spiermassa betreft het gewicht van de spieren in je lichaam in kilo's. Als 

het op energieverbruik aankomt, zijn spieren net motoren. Wanneer het 

lichaam spierweefsel opbouwt, verbrandt het continu energie en vet. 

Naarmate jouw spiermassa toeneemt, kan jouw lichaam meer calorieën/ 

energie verbranden. Hierdoor neemt het basaal metabolisme (BMR) toe, 

wat helpt bij het afvallen. Dit begrip wordt nader toegelicht in het volgende 

hoofdstuk. 

Spiermassa opbouwen 

Het opbouwen van spieren gebeurt in de sportschool, maar ook in de 

keuken. Bij het opbouwen van spiermassa gaat het niet alleen om het 

heffen van gewichten. Voor spieren is eten net zo belangrijk als het trainen 

zelf. Combineer jouw training dus met goed eten. 

Wanneer je spiermassa wilt opbouwen is het ook belangrijk wat je eet. 

Houd bij wat je eet en drinkt, niet alleen het aantal calorieën, maar ook de 

voedingsstoffen. 
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Om spieren op te bouwen heeft het lichaam eiwitten nodig. Het is daarom 

belangrijk veel eiwitten op te nemen in je nieuwe voedingsschema. Denk 

aan producten als kip, kalkoen, yoghurt, bonen, noten en verschillende 

soorten vis. Vergeet echter niet dat je ook koolhydraten en gezonde vetten 

nodig hebt. Zorg voor een gevarieerd voedingspatroon en eet naast eiwit-

rijk voedsel ook voldoende groenten om spiermassa op te bouwen. 

Ander belangrijke factoren om spiermassa op te bouwen zijn: 

▪ Drink voldoende water 

▪ Naast intensieve training, ook rust nemen 

▪ Zorg voor een goede nachtrust 

▪ Vermijd alcohol 

▪ Probeer stress te minimaliseren 
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Visceraal vetpercentage (Visceral fat percentage) 

 

De meetwaarde visceraal vetpercentage (Visceral Fat Level) is de hoeveel-

heid visceraal vet in het lichaam. In tegenstelling tot de meting vet-

percentage meet visceraal vet enkel de hoeveelheid vet dat om de organen 

in de buik zit. Het is normaal om wat visceraal vet te hebben, maar een hoog 

gehalte aan visceraal vet kan voor ernstige gezondheidsproblemen zorgen. 

Om die reden is de meting van het visceraal vetpercentage één van de 

belangrijkste metingen van het lichaam. 

In tegenstelling tot ‘normaal’ vet is visceraal vet dieper opgeslagen in de 

huid. Iedere persoon heeft visceraal vet wat rondom belangrijke organen 

als de lever, alvleesklier en nieren zit, ter bescherming van de organen. 

Visceraal vet zorgt er onder andere voor dat de organen elkaar niet raken.  

Waarom is te veel visceraal vet ongezond? 

Een teveel aan visceraal vet kan tot ontstekingen en hoge bloeddruk leiden, 

waardoor de kans op gezondheidsproblemen toeneemt. 

Daarnaast kan een hoog niveau aan visceraal vet ook van invloed zijn op je 

gevoeligheid voor insuline. Dit betekent dat het op latere leeftijd kan leiden 

tot diabetes type 2. 

7 tips om visceraal vet te verliezen: 

1. Eet minder ongezond voedsel  

2. Vermijd transvetten 

3. Matig alcohol inname 

4. Eet eiwitten in plaats van suikers 

5. Doe aan krachttraining in combinatie met cardio 

6. Verlaag stresshormonen 

7. Slaap voldoende 
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Botmassa (Bone mass) 

 

De meetwaarde 'botmassa' geeft aan hoe zwaar jouw botten zijn. Het 

gewicht verschilt altijd per persoon. Ben jij veel bezig met sport en 

voeding? Dan is het interessant om je botmassa te meten. 

Sterke botten zijn van essentieel belang 

Totdat je de leeftijd van ongeveer 30 jaar hebt bereikt, blijft je botmassa 

onder normale omstandigheden toenemen. Vanaf je 30ste zal de botmassa 

geleidelijk afnemen. Dit proces doormaakt ieder persoon. 

Echter is het belangrijk om je botten goed te blijven verzorgen om 

eventuele problemen te voorkomen. Maar als ze snel verslechteren of als 

je sowieso al een lage botmassa heeft, loop je een risico. Problemen met 

botten worden veelal pas opgemerkt wanneer het te laat is. Het is daarom 

slim om uw botmassa in het oog te houden en te controleren. 

 

Bij Zoluko® slimme weegschaal ligt een gezonde botmassa op je 30ste 

levensjaar boven de 2.2 (mannen) of  1.5 (vrouwen). 
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Gelukkig zijn er genoeg dingen die u kunt doen om jouw botten gezond en 

dicht te houden. De volgende voedingsstoffen spelen een belangrijke rol: 

▪ Calcium 

▪ Vitamine D 

▪ Vitamine K 

▪ Kalium 

▪ Magnesium 

Calcium is het bekendste component voor sterke botten. Deze voedingsstof 

is een veel voorkomend bestanddeel van zuivelproducten, maar komt ook 

voor in bladgroenten zoals spinazie, bonen, vis, havervlokken. 

Het lichaam heeft Vitamine D nodig om calcium op te kunnen nemen. 

Vitamine D zit onder andere in garnalen, vette vis en eieren. Daarnaast 

maakt het lichaam zelf Vitamine D aan bij blootstelling met de zon. Bij veel 

mensen is dit vitaminegehalte te laag, waardoor het verstandig is om dat 

tekort aan te vullen met de juiste voeding. 

Ook Kalium ondersteunt calcium bij het versterken van de botten. Kalium 

neutraliseert zuren die calcium afbreken. Het zit in (zoete) aardappelen, 

sinaasappels, yoghurt en bananen. 

Magnesium is nodig om calcium en vitamine D efficiënt te laten werken. 

Goede bronnen van magnesium zijn spinazie, aardappelen tomaten, en 

artisjokken. 

Er zijn ook bepaalde dingen die uw botmassa negatief kunnen beïnvloeden. 

Beperk gebruik van het volgende: 

▪ Alcohol 

▪ Cafeïne 

▪ Roken  



 
 

 

WEBSITE: WWW.ZOLUKO.NL  E-MAIL: INFO@ZOLUKO.NL 

 

Vochtgehalte (Body water) 

 

Body Water, in het Nederlands ‘vochtgehalte’ is voor iedereen interessant. 

Deze waarde geeft namelijk het percentage vocht in jouw lichaam aan. Dit 

is interessant voor iedereen die wil weten of hij/zij per dag genoeg vocht 

binnenkrijgt. Daarnaast is het een belangrijke waarde wanneer je veel 

sport, veel spieren hebt en wanneer je aan het diëten bent. 

Wat is vochtgehalte? 

Het is de totale hoeveelheid vocht in het lichaam van een persoon. Het 

exacte percentage varieert op basis van een aantal factoren (bijv. leeftijd 

en geslacht). Het vochtgehalte is de primaire bouwsteen voor cellen. Het 

helpt de inwendige lichaamstemperatuur te reguleren, versterkt je spieren 

en hydrateert je huid. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarom 

vochtgehalte en het drinken van water zo belangrijk zijn. Om deze reden is 

dit één van de belangrijkste lichaamsmetingen van Zoluko® Slimme 

weegschaal. 

Waarom is vochtgehalte belangrijk? 

Jouw vochtgehalte is een belangrijke maatstaf wanneer we het over een 

gezond lichaam hebben. Gedurende de dag verliest het lichaam vocht via 

de huid, door te zweten, via de urine en via de ademhaling. Wat je aan vocht 

verliest moet weer worden aangevuld. Het is uitermate belangrijk dat jouw 

vochtgehalte perfect in balans is.  

Wat is het ideale percentage vochtgehalte? 

Het ideale percentage vochtgehalte varieert en diverse factoren spelen 

hierbij een rol. Denk hierbij aan geslacht, leeftijd en lichaamssamenstelling. 

Over het algemeen hebben vrouwen een lager percentage dan mannen. Dit 

komt omdat vrouwen meer weefsel hebben. Bij volwassen vrouwen 

schommelt het percentage tussen 45 en 60%, terwijl het ideale percentage 

bij mannen 50 tot 65% van het totale lichaamsgewicht bedraagt.  
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Hoe kan ik het vochtgehalte verhogen? 

Er zijn veel manieren om het percentage vochtgehalte te verhogen. Drink 

om te beginnen elke dag minimaal 2 liter water. Verder wordt geadviseerd 

om de dag te beginnen met een glas water. Hierdoor worden afvalstoffen 

en gifstoffen uit het lichaam gespoeld.  

Een gezonde manier om je vochtgehalte te verhogen is door vers fruit en 

rauwe groenten te eten. Daar zit veel water in. Dit is een goed alternatief, 

zodat je niet alleen maar water hoeft te drinken. Om een indicatie te krijgen 

of je genoeg water drinkt, kan je op de kleur van uw urine letten: deze moet 

licht van kleur zijn.  

Het percentage water in populaire groenten en vruchten is als volgt: 
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Caloriebehoefte (BMR - Basal Metabolic Rate) 

 

De meetwaarde BMR (Basal Metabolic Rate) is de 'caloriebehoefte' van het 

lichaam in ruststand. Kortom, de minimale hoeveelheid energie die nodig 

is om de primaire levensprocessen uit te kunnen voeren. 

BMR is belangrijk om te bepalen hoeveel energie iemand per dag nodig 

heeft. Gemiddeld genomen zorgt BMR voor twee derde van het dagelijkse 

energieverbruik. 

Hoe werkt BMR? 

Het energieverbruik door de BMR is te afhankelijk van diverse factoren 

zoals gewicht, leeftijd, lengte en geslacht. Het energieverbruik wordt 

beïnvloed door de verdeling vet- en spierweefsel in het lichaam.  

Bij het stijgen van de leeftijd krijgen zowel mannen als vrouwen meer 

vetweefsel en minder spierweefsel. Daarom daalt BMR op hogere leeftijd. 

Ook hebben vrouwen gemiddeld 10% meer vetweefsel dan mannen met 

hetzelfde lichaamsgewicht. Dit verklaart waarom vrouwen een lagere BMR 

hebben en per dag minder calorieën mogen innemen. 

Kan ik met BMR ook mijn totale caloriebehoefte uitrekenen? 

Dat kan zeker. De mate van lichamelijke activiteit wordt de PAL-waarde 

genoemd. PAL staat voor 'Physical Activity Level’. Om je totale energie-

verbruik per dag te berekenen moet je de PAL-waarde vermenigvuldigen 

met de BMR. 

Is jouw BMR 1800 kcal, heb je een zittend beroep en sport je twee keer in 

de week vermenigvuldig je dit cijfer met 1.4. Je totale caloriebehoefte 

betreft 2.540 kcal.  
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Onderstaande tabel kan aangehouden worden om je totale caloriebehoefte 

te berekenen: 

Levensijl PAL-waarde 

Inactief:  

Zittend werk (niet sporten)  

 

1,2 

Licht actief:  

Zittend werk (1-3 keer per week sporten)  

 

1.4 - 1.5 

Gemiddeld actief: 

Zittend werk (3-5 keer per week sporten) 

 

1.6 - 1.7 

Actief: 

Staand werk (4-7 keer per week sporten) 

 

1.8 – 1.9 

Zeer actief: 

Zwaar werk (meerdere keren per dag sporten) 

 

2.0 – 2.4 

 

 

  



 
 

 

WEBSITE: WWW.ZOLUKO.NL  E-MAIL: INFO@ZOLUKO.NL 

 

Ideaal lichaamsgewicht (Obesity) 
 

Obesity, in het Nederlands vertaald ‘zwaarlijvigheid’ is een term die vaak 

in verband wordt gebracht met overgewicht en de lichaamsmeting BMI. 

Echter zijn er meerdere manieren om ‘Obesity’ te interpreteren.  

Wat meet de weegschaal precies? 

Het gaat om de mate van obesitas, wat een verschil aangeeft tussen het 

werkelijke gewicht en het ideale gewicht. Obesitasgraad is een indicator 

die wordt berekend via de volgende formule: 

(Werkelijk gewicht - Ideaal lichaamsgewicht) / Ideaal gewicht * 100%  

Hoe weet je wat mijn ideale lichaamsgewicht is? 

Het ideale lichaamsgewicht is voor iedereen anders en heeft te maken met 

diverse feitelijke factoren zoals leeftijd, lengte en geslacht, maar ook met 

variabele factoren zoals spiermassa, botmassa en vochtgehalte. 

Kortom, het ideale gewicht heeft met veel verschillende factoren te maken 

en is voor iedereen afwijkend. Desondanks is het een leuke meting om te 

weten met welk percentage jouw lichaamsgewicht afwijkt van het ideale 

lichaamsgewicht. 
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Eiwitgehalte (Protein) 

 

Het eiwitgehalte, in het Engels ‘Protein’ genoemd, is een belangrijke meting 

voor sporters. Eiwit is één van de drie macronutriënten die wij dagelijks 

consumeren en draagt bij aan het behoud en herstel van onze spieren. 

Eiwit is een belangrijk onderdeel van het menselijk lichaam en is goed voor 

ongeveer 18% van de totale massa. In de spiercellen zit het merendeel van de 

eiwitten.  

Wat vertelt het percentage mij precies? 

De weegschaal houdt de hoeveelheid proteïne in het lichaam bij. Een tekort 

aan eiwitten kan worden gekoppeld aan een toename van lichaamsvet. Er is 

een verband tussen eiwitmassa en spiermassa. Naarmate je ouder wordt, heb 

je meer proteïne nodig vanwege anabole weerstand, wat het vermogen van 

het lichaam om proteïne af te breken en te synthetiseren vermindert. 

 

 

Het percentage is voor mannen en vrouwen hetzelfde. Over het algemeen 

kunnen we stellen dat er een verband is tussen het percentage eiwit en de 

spiermassa van een individu.  
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Vetvrije massa (Lean Body Mass) 

 

Vetvrije massa, wordt ook wel ‘Lean body Mass’ genoemd. Een lichaams-

meting van Zoluko® slimme weegschaal berekent je vetvrije massa. Deze 

meting wordt veel toegepast door personen die een doel stellen om een 

bepaald vetpercentage te bereiken. Je vetvrije massa is je lichaamsgewicht 

verminderd met je vetmassa.  

Hierbij wordt niet alleen je zichtbare vet gemeten, maar ook vet dat 

rondom je organen zit. Hierover lees je meer in het hoofdstuk visceraal 

vetpercentage.  

Tijdens een lichaamsanalyse stuurt de weegschaal een elektrisch signaal 

via de voeten door het lichaam. Vet geleidt slechter dan spierweefsel en 

vocht. Door dat verschil kan Zoluko® slimme weegschaal met uiterste 

precisie je vetpercentage meten en daarmee ook analyseren wat je vetvrije 

massa is. 

De hoeveelheid vocht in je lichaam heeft invloed op de uitslag 

Het is goed om altijd een vast moment te kiezen om een lichaamsmeting uit 

te voeren. Bijvoorbeeld iedere vrijdagochtend. De hoeveelheid vocht in je 

lichaam heeft namelijk invloed op de uitslag. Het zou kunnen leiden tot een 

lagere schatting van je vetpercentage.  
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Metabolische leeftijd (Body age) 

 

‘Body age’, in het Nederlands ook wel metabolische leeftijd genoemd, is een 

berekening die ons het verteld hoe oud ons lichaam van binnen is. De 

lichaamsleeftijd wordt berekend op basis van het basaal metabolisme. 

Voor meer informatie over het basaal metabolisme verwijzen wij je naar 

het hoofdstuk over caloriebehoefte. 

Kortom, de leeftijd van het lichaam is een maat voor de fysieke conditie van 

een persoon die boven of onder de werkelijke leeftijd ligt. Met andere 

woorden is het criterium om de conditie van het lichaam te beoordelen.  

Hoe word je metabolische leeftijd berekend? 

Je metabolische leeftijd geeft de leeftijd van jouw lichaam en wordt dus 

bepaald door je basaal metabolisme (BMR): het aantal calorieën dat nodig 

is om je lichaam te laten functioneren zonder enige inspanning. Je BMR 

wordt bepaald door o.a. je (daadwerkelijke) leeftijd, geslacht, spiermassa. 

Simpel gezegd geeft je metabole leeftijdsberekening je een idee van hoe 

oud je van binnen bent. Je wilt natuurlijk een metabolische leeftijd die 

onder je werkelijke leeftijd is. Is deze hoger? Dan is dat een teken om iets 

aan je stofwisseling te doen. Een goede manier is door je spiermassa op te 

bouwen: hierdoor gaat je lichaam meer calorieën verbranden. 

Waarom is het dit een belangrijk meet instrument? 

De metabolische leeftijd is een nuttige indicator omdat het ons laat zien hoe 

gezond we zijn op manieren die niet zichtbaar zijn als je in een spiegel kijkt. 

Ook kunnen we op basis van deze informatie bepalen wat ons lichaam 

nodig heeft en hoe we gezond kunnen blijven. 


