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• Cognitie beter na beweegprogramma 

• Drie keer per week een half uur lijkt voldoende 

• Klinische relevantie onduidelijk 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Ouderen met Alzheimer verbeteren hun 
cognitieve vaardigheden als ze regelmatig 
matig-intensief bewegen. Vaker dan drie 
keer per week en langer dan een half uur 
per keer lijkt niet nodig, maar blijvend 
oefenen wel. Dat concluderen Chinese 
onderzoekers die een meta-analyse 
uitvoerden van dertien effectstudies bij 
673 ouderen met de ziekte van Alzheimer. 
 
Cognitie 
De 342 ouderen met Alzheimer die een 
bewegingsprogramma volgden 
functioneerden cognitief beter dan de 331 
ouderen die niet regelmatig fysiek actief 
waren. De actieve ouderen scoorden na 
afloop gemiddeld 1,12 punten beter op de 
Mini Mental State Examination (MMSE, zie 
kader) dan de niet-actieve controlegroep. 
De gemiddeld 73,5 jarige ouderen scoorden 
op baseline gemiddeld 20,09 punten. 
 
Trainingsparameters 
Een programma van drie keer per week 
maximaal een half uur matig-intensief 
bewegen lijkt voldoende om de cognitie te 
verbeteren. Vaker en langer oefenen per 
keer lijkt geen meerwaarde te hebben of 
zelfs tot minder goede resultaten te leiden. 
Dat leiden de onderzoekers af uit 
subgroepanalyses, maar zij adviseren deze 
aanbeveling verder te onderbouwen met 
aanvullend onderzoek.  

 
Volhouden 
Daarentegen is het wel verstandig om de 
actieve leefstijl langdurig vol te houden. 
Ouderen die langer dan zestien weken 
oefenden boekten meer progressie dan 
ouderen die een korter beweegprogramma 
volgden. Hoe lang de ouderen profiteerden 
van de betere cognitie konden de 
onderzoekers niet bepalen, want in vrijwel 
alle studies ontbraken follow-updata.  
 
Klinisch relevant 
Hoewel de actieve ouderen gemiddeld 1,12 
punten beter scoorden op de MMSE 
spreken de onderzoekers zich niet uit over 
de klinische relevantie van dit verschil. De 
MMSE kent geen eenduidige maat voor het 
minimaal klinisch relevant verschil (zie 
kader), maar recent onderzoek van 

Mini Mental State Examination (MMSE) 
De Mini-Mental State Examinition is een 
screeningsinstrument voor de ernst van 
cognitieve stoornissen bij ouderen. De test 
evalueert de cognitieve functies: oriëntatie 
in tijd en ruimte, concentratie, geheugen, 
rekenen, taal, praxis en visueel inzicht. De 
score loopt van 0-30. Een lage score op de 
MMSE komt overeen met een laag cognitief 
niveau. Een score lager dan 24 (van de 30) 
wordt doorgaans als afwijkend beschouwd. 
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Andrews et al.1 suggereert dat een 
verandering van een tot drie punten ook 
echt merkbaar is voor de persoon in 
kwestie of mensen in de omgeving.  

Meer onderzoek 
Vaker dan drie keer per week langer dan 
een half uur bewegen lijkt niet nodig, maar 
de minimale trainingsdosis om de cognitie 
te verbeteren is nog niet duidelijk. De 
onderzoekers pleiten voor eenduidige 
criteria om de intensiteit, frequentie en duur 
van beweegprogramma's te beschrijven, en 
ook de follow-up effecten vast te leggen.   

[1] Andrews JS, Desai U, Kirson NY, Zichlin ML, Ball DE, 
Matthews BR. Disease severity and minimal clinically
important differences in clinical outcome
assessments for Alzheimer's disease clinical trials.
Alzheimers Dement (NY). 2019; 5: 354-363. 
https://doi.org/10.1016/j.trci.2019.06.005 

Mis niets van de NPi-service 
In deze ronde van de NPi-service Ouderen 
verschenen ook de volgende referaten: 

2019-6b: Kunnen ouderen hun cognitie op 
peil houden na een acute 
ziekenhuisopname? 

2019-6c: Fysieke inspanning voorafgaand 
aan cognitieve training versterkt het effect 

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 
De artikelen van ronde 6 van de NPi-service ouderen hebben een gemeenschappelijk thema, 
namelijk de invloed van bewegen/training op de cognitie. Steeds meer studies laten zien dat 
bewegen niet alleen gunstige effecten heeft op het fysiek functioneren, maar ook op onze 
hersenen. Hiermee hebben wij als fysiotherapeuten een geweldige, veelbelovende interventie 
in handen om een bijdrage te leveren aan het behoud en mogelijk verbetering van de cognitie 
bij ouderen en bij mensen met dementie. Daarbij is bewegen een goedkoop medicijn, zonder 
gevaarlijke bijwerkingen! 

In de dagelijkse praktijk betekent het voor ons om beweegactiviteiten aan te bieden voor 
mensen met dementie. Voor behoud van fysieke functies is dagelijks bewegen van belang. 
Voor verbetering van cognitieve vaardigheden volgens deze studie minstens 3 keer per week, 
maar meer onderzoek naar intensiteit, frequentie en duur van beweegprogramma's is nodig. 
Dat het bewegen volgehouden moet worden, al dat niet onder begeleiding, is wel duidelijk. 
Use it or lose it ! 

Werkt u in een verpleeghuis: hoe staat het met het beweegbeleid en is er hierbij ook 
aandacht voor voldoende intensievere vormen van bewegen/trainen? Wordt u als 
fysiotherapeut überhaupt nog betrokken bij mensen met dementie? Werkt u in de eerstelijn: 
zijn er mogelijkheden voor het opzetten van speciale beweegprogramma's voor mensen met 
dementie? Kijk of u het kunt combineren met faciliteiten in de buurt, zoals dagopvang. Of 
onderzoek of u kunt samenwerken met de geriatrie-collega van het verpleeghuis in de buurt. 

Deze studie laat opnieuw zien dat bewegen/trainen invloed heeft op het ziekteproces van 
dementie, aan de slag dus! 

Minimaal klinisch relevant verschil 
Dit is het verschil dat een patiënt in het 
dagelijks leven ook daadwerkelijk ervaart. 
De Engelse term luidt 'minimal clinically 
important difference', vaak afgekort als 
MCID. 
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