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• Executieve functies beter na fysieke training 

• Krachttraining wel, conditietraining niet effectief 

• Optimale trainingsvariabelen nog niet duidelijk 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Zelfstandig wonende ouderen met 
Alzheimer-dementie verbeteren hun 
executieve functies door fysieke training. 
Vooral krachttraining of een combinatie 
van kracht-, conditie-, lenigheid- en 
balanstraining lijkt effectief volgens de 
Canadese onderzoekers. Maar hun analyse 
van zes effectstudies biedt nog 
onvoldoende houvast om concrete 
adviezen te geven over hoe een fysiek 
trainingsprogramma er precies uit moet 
zien. 
 
Executieve functies 
Executieve of uitvoerende functies zijn al 
die regelfuncties van de hersenen die 
essentieel zijn voor het realiseren van 
doelgericht en aangepast gedrag (zie 
kader). Bij ouderen met dementie gaan de 
executieve functies vaak harder achteruit 
dan andere cognitieve functies, waardoor 
het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 
steeds moeilijker wordt. In vier van de zes 
geïncludeerde studies maakten de 
deelnemers de Kloktekentest (zie kader) 
om hun executieve functies te bepalen. 

 
Fysieke training 
In vier van de zes effectstudies bleken de 
ouderen na deelname aan een fysiek 
trainingsprogramma hun executieve 

functies te hebben verbeterd. In drie 
studies scoorden zij beter op de Klokteken-
test, en in één studie verbeterde hun verbale 
vloeiendheid: zij noemden binnen een 
bepaalde tijd meer woorden op uit een 
vooraf bepaalde categorie, zoals dieren of 
beroepen.  

 
Trainingsvorm 
Sommige trainingsvormen leken effectiever 
dan andere: ouderen verbeterden wel hun 
executieve functies na krachttraining of 
een gecombineerde training, maar niet na 
conditietraining. Alle drie de studies met 

Executieve functies 
Executieve functies - uitvoerende regelfuncties 
- betreffen de hogere denkprocessen die nodig 
zijn om doordacht te handelen. Zij zorgen voor 
efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. Men 
kan de volgende executieve functies 
onderscheiden: taakinitiatie (beginnen aan een 
opgedragen taak), planning en prioriteiten 
stellen (overzicht bewaren), concentratie 
(aandacht richten en volhouden), impuls-
beheersing en emotieregulatie (vermogen om 
je gedag af te remmen en emoties te 
beheersen), zelfinzicht (eigen aandeel in 
gebeurtenissen overzien) en cognitieve 
flexibiliteit (gedrag aanpassen als iets niet 
werkt en omgaan met veranderingen). 

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/


 

 

HART, VAAT EN LONGEN 

NPi  

Postbus 1161,  
3800 BD Amersfoort 
www.npi.nl  
 

Reactie:  

mail naar 
npiservice@npi.nl 
 

©2018 

NPi-SERVICE OUDEREN 

gecombineerde interventies (kracht-, 
conditie-, lenigheid- en balanstraining) 
rapporteerden verbeteringen in executieve 
functies, en dat gold ook voor de ene studie 
waarin de ouderen alleen krachttraining 
deden. Daarentegen konden de 
onderzoekers in geen van de twee 
conditietraining-studies een vooruitgang in 
executieve functies aantonen.  

 
Trainingsvariabelen 
De onderzoekers konden niet vaststellen 
welke trainingsvariabelen verantwoordelijk 
waren voor de verbetering in executieve 

functies: de omvang, de intensiteit of de 
samenstelling van de combinatietraining. 
Ook sloten zij niet uit dat de verbetering 
mogelijk toe te schrijven was aan andere 
factoren, zoals de extra aandacht en 
sociale contacten die de deelnemers in de 
controlegroepen niet kregen.  
 
Kwaliteit studies 
De kwaliteit van de meeste geanalyseerde 
studies was redelijk tot goed volgens de 
onderzoekers. Zij bepaalden dat met de 
PEDro score: vijf van de zes studies 
scoorden vijf punten of hoger, één studie 
scoorde met drie punten ondermaats.  
 
Nieuw 
Voor het eerst hebben wetenschappers een 
systematisch literatuuronderzoek gedaan 
naar het effect van fysieke training op 
executieve functies bij zelfstandig wonende 
ouderen met Alzheimer-dementie. De 
onderzoekers van de Universiteit van West-
Ontario vonden zes effectstudies met in 
totaal 319 deelnemers en een gemiddelde 
leeftijd van 72 tot 84 jaar. Gezien deze 
magere oogst stellen de auteurs dat dit 
onderzoek bij deze doelgroep nog in de 
kinderschoenen staat: meer onderzoek is 
nodig om de evidentie verder te 
onderbouwen. Daarbij is ook een goede 
controlegroep van belang, die wel de 
sociale contacten heeft, maar zonder de 
trainingsinterventie. 

Kloktekentest 
De Kloktekentest geeft inzicht in de 
aanwezigheid van neurocognitieve 
stoornissen bij ouderen en personen met 
dementie. Het principe van de Klokteken-
test is dat de cliënt een cirkel (klok) tekent, 
daar de cijfers in plaatst en dan een 
bepaald uur weergeeft door de wijzers op 
de juiste plaats te tekenen. Meestal wordt 
gevraagd om de tijd op 10 over 11 te zetten. 
Er bestaan verschillende versies van de 
Kloktekentest: bij sommige versies is een 
voorgetekende cirkel aanwezig en moet de 
cliënt een bepaald uur in de cirkel tekenen 
of alle cijfers van de klok op de juiste plaats 
schrijven. In andere versies krijgen de 
cliënten een leeg blad papier waarop ze zelf 
een klok (cirkel) moeten tekenen en daar de 
cijfers op de juiste plaats in plaatsen. Ook 
zijn er verschillende manieren om de test te 
scoren. 

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Beweeginterventies die een gunstige invloed hebben op de fysieke en cognitieve gevolgen 
van dementie lijken steeds meer aan bewijs te winnen. Met nog steeds geen genezing van 
dementie in zicht wordt het toepassen van relatief goedkope fysieke trainingsprogramma's 
belangrijk om verdere fysieke en cognitieve achteruitgang te vertragen of mogelijk zelfs te 
voorkomen. Vooral bij mensen in een vroeg stadium van dementie of bij hoog-risicogroepen 
zouden er meer, voldoende intensieve en deskundig begeleide, fysieke trainingsprogramma's 
in de buurt aangeboden moeten worden. Verwijzers en casemanagers moeten ook kennis 
hebben van deze programma's. Het zou natuurlijk nog mooier zijn wanneer de overheid en 
zorgverzekeraars ook gaan inzien dat hiermee een belangrijke bijdrage geleverd kan worden 
aan het thuis laten wonen van mensen met dementie. 
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