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• Trainen behoedt gehospitaliseerde ouderen voor cognitieve achteruitgang 

• Trainingsprogramma haalbaar en veilig 

• Beleid aanpassen: geen bedrust maar trainen 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Ouderen in een ziekenhuis doen er goed 
aan om te oefenen en te bewegen, zodat ze 
niet alleen hun fysieke, maar ook hun 
cognitieve vaardigheden behouden. Dat is 
althans de mening van Spaanse 
onderzoekers die het cognitief 
functioneren vergeleken van 370 acuut 
opgenomen hoogbejaarde ouderen: de 
helft voerde een gevarieerd 
oefenprogramma uit, de andere helft kreeg 
alleen gebruikelijke zorg. 
 
Cognitie 
Tijdens hun ongeveer acht dagen durende 
ziekenhuisverblijf verbeterden de ouderen 
die dagelijks trainden hun cognitieve 
vaardigheden, terwijl bij de niet-trainende 
ouderen geen verandering of zelfs een 
achteruitgang optrad. Ondanks de korte 
trainingsduur scoorden de trainende 
ouderen op vrijwel alle uitkomstmaten beter 
dan de controlegroep. 

 
Dubbeltaken 
Zo bleken de trainende ouderen beter in 
staat om lopen te combineren met een 
dubbeltaak: aan het eind van hun 
ziekenhuisverblijf liepen ze 0,1 m/s sneller 
terwijl ze een reken- of taalopdracht 
uitvoerden. Voor de rekenopdracht telden 
ze hardop terug van honderd naar nul, en 

voor de taalopdracht noemden ze zoveel 
mogelijk dierennamen. In de trainingsgroep 
verbeterden ruim vier van de vijf ouderen 
hun testscores, terwijl in de controlegroep 
juist meer dan de helft achteruitging. Wel 
merken de onderzoekers op dat een kwart 
van de deelnemers de rekentaak niet kon 
uitvoeren, voornamelijk omdat zij geen 
basisonderwijs hadden genoten.  
 
MMSE 
Training had ook een positief effect op de 
globale cognitieve status van de ouderen. 
Dat bleek uit de scores op de Mini Mental 
State Examination (MMSE, zie kader): die 
bleef bij de controlegroep min of meer gelijk 
terwijl de trainende ouderen ruim twee 
punten hoger scoorden.   

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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Andere cognitieve domeinen 
Ook op andere cognitieve domeinen, zoals 
taakuitvoering en spreekvaardigheid, deden 
de trainende ouderen het beter. Het 
verbinden van 25 oplopende cijfers in de 
Trail Making Test A (zie kader) deden zij 
ruim een halve minuut sneller, en binnen 
een minuut bedachten zij twee woorden 
beginnend met een F meer dan de niet-
trainende ouderen.    

Haalbaar 
Het trainingsprogramma lijkt haalbaar en 
veilig voor de gemiddeld 87-jarige 
ouderen: zij voltooiden 97 procent van de 
begeleide ochtendsessies en 85 procent 
van de niet-begeleide avondsessies. 
Bovendien deden zich geen ongewenste 
incidenten voor: niemand viel of raakte 
geblesseerd.   

Beleid 
De onderzoekers adviseren om de 
gebruikelijke bedrust tijdens een acute 
ziekenhuisopname om te zetten in een 
activerend beleid zodat ouderen hun 
fysieke en cognitieve vaardigheden kunnen 
behouden. De zeer oude deelnemers (75 tot 
101 jaar) in deze studie konden het aan, 
zelfs als zij meerdere nevenaandoeningen 
of milde dementie of cognitieve stoornissen 
hadden. Daar staat tegenover dat deze 
ouderen bij opname wel relatief goed 
functioneerden (blijkens een Barthel Index 
score van ≥60 punten), en waarschijnlijk 
geen goede afspiegeling vormen van de 
gemiddelde oudere van die leeftijd. 

Trainingsprogramma 
De 185 trainende ouderen voerden 
weerstands-, evenwichts- en 
loopoefeningen uit. De therapeuten pasten 
de krachtoefeningen - opstaan uit een stoel, 
leg press, knie-extensies en chest press - 
individueel aan en beoogden een zwaarte 
van dertig tot zestig procent van de 
weerstand die de ouderen hooguit één keer 
konden verplaatsen. De ouderen trainden 
hun evenwicht en loopvaardigheid met 
semi-tandemstand, gewicht overbrengen 
van het ene been naar het andere en lopen 

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! 

Dit onderzoek laat zien dat het belangrijk is om bij ouderen tijdens een ziekenhuisopname 
dagelijks aandacht te hebben voor bewegen en dat er ook echt geoefend moet worden.  

In Nederland is er steeds meer een tendens naar een actief beweegklimaat in de 
ziekenhuizen. Trainen van ouderen tijdens een ziekenhuisopname is tot op hoge leeftijd 
goed mogelijk. Aangezien we te maken hebben met een vaak kwetsbare groep, moet het 
trainen wel onder de deskundige begeleiding van de (geriatrie) fysiotherapeut gebeuren. 

PEDro-score 

Trail Making Test A 
De Trail Making Test A (TMT-A) beoogt 
visuele scanning, grafomotoriek en 
uitvoerende functies te meten. Op een 
blad papier staan cijfers van 1 tot en 
met 25. De proefpersoon verbindt zo 
snel mogelijk deze cijfers met elkaar in 
oplopende volgorde (1, 2, 3 enzovoort). 
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rond obstakels, over een lijn en over 
instabiele ondergronden. Zij oefenden elke 
dag twee keer twintig minuten: 's-morgens 
begeleid door een therapeut en 's-avonds 
zelfstandig.  
 
PEDro-score 
Methodologische kwaliteit volgens 
vakreferent: goed (PEDro score 7/10) 
 

Mis niets van de NPi-service 
 

In deze ronde van de NPi-service Ouderen 
verschenen ook de volgende referaten: 
 
2019-6a: Bewegen verbetert cognitief 
functioneren bij ouderen met Alzheimer 
 
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. 
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