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• Sterkere beenspieren en minder spiervet 

• Combinatie effectiever dan afzonderlijke interventies 

• Goed uitvoerbaar zonder ongewenste effecten 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Ouderen met spierzwakte verbeteren na 
krachttraining met extra eiwitten en 
vitamine D hun spierkracht en spier-
samenstelling. De combinatie van 
krachttraining en voedingssupplementen 
heeft een synergistisch effect en leidt tot 
positieve resultaten, die de twee 
interventies afzonderlijk niet weten te 
bereiken. Dat concluderen Japanse 
onderzoekers die drie groepen van 28 
ouderen met spierzwakte twaalf weken 
lieten trainen, voedingssupplementen 
gaven of een combinatie van beide, en de 
effecten vergeleken met een controle-
groep. 
 
Betere spieren 
Sterkere beenspieren en minder spiervet, 
dat was de winst die 28 gemiddeld 84-
jarigen met spierzwakte boekten na twaalf 
weken krachttraining en inname van extra 
eiwitten en vitamine D. De ouderen die 
krachttraining en voedingssupplementen 
combineerden boekten wel progressie, 
terwijl de ouderen die alleen trainden of 
alleen supplementen gebruikten het niet 
beter deden dan de controlegroep. 

 
 
 

Spierkracht versus spiermassa 
Ouderen met spierzwakte en een lage 
spiermassa (sarcopenie) reageerden 
anders op de combinatie van training en 
voeding dan ouderen die minder kracht 
hadden bij een normale spiermassa 
(dynapenie). Vergeleken met de 
controlegroep vergrootten de 9 
sarcopenische ouderen door de interventie 
vooral hun (te lage) spiermassa, terwijl de 
19 dynapenische ouderen met een normale 
spiermassa juist hun spierkracht 
verbeterden en het vetgehalte in hun 
spieren verlaagden. Vanwege het kleine 
aantal ouderen in deze subgroepen 
beschouwen de auteurs dit slechts als een 
trend die nader onderzoek verdient.  
 
Haalbaar 
De interventies leken goed uitvoerbaar 
voor de deelnemende ouderen: de 
deelnemers in de trainingsgroepen voerden 
vier vijfde van alle oefensessies uit, en de 
ouderen namen vrijwel alle supplementen in 
volgens het protocol. Geen enkele 
deelnemer kreeg te maken met ongewenste 
effecten, zoals valincidenten, spier-
blessures of andere ernstige gezondheids-
problemen.  
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Interventies 
De ouderen voerden dagelijks kracht-
oefeningen uit: twee keer per week een half 
uur onder begeleiding van een therapeut, en 
op de andere dagen trainden ze zelfstandig 
thuis. Zij deden zeven oefeningen met 
elastische banden of het eigen lichaams-
gewicht als weerstand: rompflexie, knie 
extensie, enkel plantairflexie en flexie, 
extensie, ab- en adductie van de heup. Deze 
oefeningen voerden zij uit op lage snelheid 
in drie sets van twintig herhalingen. De 
ouderen met voedingssupplementen slikten 
dagelijks bij het ontbijt extra eiwitten en 
vitamine D.  
 
 

 

PEDro-score 

Mis niets van de NPi-service 
 

In deze ronde van de NPi-service Ouderen 
verschenen ook de volgende referaten: 
 
2019-4a: Ouderen met milde cognitieve 
stoornissen hebben baat bij groepstraining 
in de eigen buurt 
 
2019-4b: Revalidatie volgens zorgpad 
verbetert herstel na low-impact fractuur 
 
Ook geïnteresseerd in andere thema's? 
Klik hier voor de nieuwste referaten uit de 
negen andere thema's van de NPi-service. 
 

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Dit onderzoek laat nogmaals zien dat het belangrijk is wanneer ouderen krachttraining doen 
om ook aandacht te besteden aan de voeding en specifiek voor de eiwitinname. Het is dan 
ook van belang dat de (geriatrie) fysiotherapeut hiervan voldoende kennis heeft en dit 
standaard bij een intake checkt om zo gerichte adviezen te kunnen geven. Daarbij moet 
hij/zij ook weten wanneer er meer deskundigheid van een diëtist nodig is. Overleg eens met 
de diëtist binnen je instelling of in de buurt hoe je je kennis kan vergroten en maak 
gezamenlijke afspraken m.b.t. wederzijdse consultaties. 
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