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• Verhoog deelname door groepstraining in eigen buurt 

• Evenwicht en mobiliteit beter 

• Minder depressieve symptomen 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Zelfstandig wonende Braziliaanse ouderen 
met milde cognitieve stoornissen 
verbeterden hun evenwicht en mobiliteit en 
waren minder depressief na 24 weken 
oefenen. De onderzoekers menen dat het 
oefenen in groepjes in de eigen buurt de 
deelnamedrempel verlaagt en de voorheen 
inactieve ouderen stimuleert om te blijven 
komen. 
 
Cognitieve stoornissen 
Oefenen in groepen in de eigen woon-
omgeving lijkt zeker voor ouderen met 
milde cognitieve stoornissen een 
geschikte, eenvoudige en betaalbare 
manier om verdere cognitieve achteruit-
gang en depressieve symptomen te 
voorkomen, aldus de auteurs. De ouderen 
volgden bijna 90 procent van alle 
oefensessies en verbeterden zowel hun 
fysieke als hun mentale gesteldheid. Maar 
of de bereikte gunstige effecten ook 
aanhouden na afloop van de training is 
onduidelijk, want de onderzoekers deden 
geen follow-up metingen. 

 
Fysiek 
Vergeleken met de 26 ouderen die niet 
trainden stonden de 26 trainende ouderen 
na 24 weken stabieler op hun benen. Zij 

verbeterden hun scores op de Berg Balans 
Schaal met bijna vier procent (ruim twee 
punten), terwijl de controlegroep een lichte 
daling liet zien. Ook waren de trainende 
ouderen na afloop mobieler dan hun niet-
trainende leeftijdsgenoten, blijkend uit een 
22 procent betere score op de 'Timed-Up-
and-Go' (TUG) test. Voor een goede TUG-
uitvoering moeten de ouderen in staat zijn 
om verschillende complexe subtaken 
gecoördineerd uit te voeren. De betere 
prestatie op de TUG duidt volgens de 
onderzoekers niet alleen op een betere 
mobiliteit, maar wijst ook op een betere 
cognitieve informatieverwerking van 
signalen over positie, coördinatie, 
spierkracht en evenwicht.  
 
Mentaal 
Terwijl de inactieve controlepersonen na 24 
weken meer depressieve symptomen 
hadden, voelden de trainende ouderen zich 
mentaal juist beter. Dat bleek uit analyses 
van de Geriatric Depression Scale (GDS): 
waar de mediane score bij de inactieve 
groep steeg van 3½ naar 4, nam die in de 
oefengroep juist af van 4 naar 2½. Ook het 
percentage ouderen met een GDS score die 
duidt op depressie (5 of hoger) nam 
aantoonbaar af in de oefengroep, maar 
bleef ongewijzigd bij de controlegroep.  

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/ouderen
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/ouderen
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/ouderen
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/ouderen
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/ouderen
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/ouderen
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/ouderen


 

 

HART, VAAT EN LONGEN 

NPi  

Postbus 1161,  
3800 BD Amersfoort 
www.npi.nl  
 

Reactie:  

mail naar 
npiservice@npi.nl 
 

©2019 

NPi-SERVICE OUDEREN 

Interventie 
De gemiddeld 72-jarige deelnemers waren 
overwegend laagopgeleide, alleenstaande 
blanke vrouwen met overgewicht. Zij 
oefenden gedurende vijf en een halve 
maand twee keer per week een uur in 
wijkcentra, parken en straten in hun eigen 
buurt. Zij deden krachtoefeningen met 
enkelgewichten, halters en ballen, en 
wandelden op 60 tot 75 procent van hun 
geschatte maximale hartfrequentie (220 
minus de leeftijd) om hun conditie te 
verbeteren.  
 
PEDro-score 
Methodologische kwaliteit volgens 
vakreferent: goed (PEDro score 6/10) 
 
 

PEDro-score 

Mis niets van de NPi-service 
 

In deze ronde van de NPi-service Ouderen 
verschenen ook de volgende referaten: 
 
2019-4b: Revalidatie volgens zorgpad 
verbetert herstel na low-impact fractuur 
 
2019-4c: Meerwaarde voor combinatie van 
krachttraining en voedingssupplementen 
voor ouderen met spierzwakte 
 
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 is een aanvulling op andere, ook Nederlandse, studies die laten zien dat 
bewegen belangrijk is, maar dat ook psychosociale factoren een grote rol spelen bij ouderen. 
Voor de Nederlandse (geriatrie) fysiotherapeut ligt er de uitdaging om samenwerking met 
partners in de eigen buurt/wijk van ouderen te zoeken voor het opzetten van beweeg-
activiteiten, waarbij ook aandacht is voor de sociale component. Een buurthuis/wijkcentrum 
waar naast het oefenen ook geregeld andere sociale activiteiten worden aangeboden. Zorg 
dat er ruimte is om bijvoorbeeld een kopje koffie te doen en breng mensen samen. Op die 
manier kunnen er duurzame contacten worden gelegd, waarbij samen bewegen het doel en 
een middel wordt. 
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