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• Trainen remt cognitieve achteruitgang 

• Vooral matig- tot hoog-intensieve aerobe training effectief 

• Ook minder gedragsproblemen 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

KNGF-leden met een Compleet lidmaatschap  
hebben kosteloos toegang tot de NPi-service 

Training, en vooral langer durende matig-
intensieve aerobe training vertraagt de 
cognitieve achteruitgang bij ouderen met 
milde cognitieve stoornissen of dementie. 
Ook vertonen deze trainende ouderen 
minder gedragsproblemen. Dat menen 
onderzoekers uit Hong Kong die meta-
analyses uitvoerden van 46 effectstudies 
bij 5099 ouderen. 
 
Cognitie 
Ouderen met milde cognitieve stoornissen 
of dementie die trainen gaan minder 
achteruit in algemene cognitie dan wanneer 
ze niet trainen. Om de grootte van het effect 
te bepalen berekenden de onderzoekers 
met gegevens van 2079 personen uit 26 
studies een standardised mean difference 
(SMD, zie kader). De effectgrootte van 0,44 
duidt op een matig positief effect van 
training op de algemene cognitie. 
Overigens leidt training niet zozeer tot een 
betere cognitie, maar remt het vooral de 
achteruitgang die bij de niet trainende 
ouderen zichtbaar was. 

 
Trainingsvorm 
Het gunstige effect trad vooral op bij 
ouderen die matig- tot hoog-intensieve 
aerobe training deden: dat bleek uit de 
effectgrootte van 0,60. Het gunstige effect 

van aerobe training schrijven de 
onderzoekers toe aan het ontstaan van 
nieuwe zenuwcellen en -verbindingen in de 
hippocampus. Ook langer trainen 
(tenminste 24 uur over het hele 
programma) leidde tot betere resultaten.  

 
Werkgeheugen 
De onderzoekers menen dat het gunstige 
effect op de algemene cognitie vooral toe 
te schrijven is aan een beter werkgeheugen. 

Standardised mean difference (SMD) 
Is het gestandaardiseerd gemiddeld 
verschil. De SMD wordt veel gebruikt in 
meta-analyses wanneer onderzoekers 
resultaten van verschillende uitkomstmaten 
samenvoegen. De SMD is een dimensieloze 
maat voor de effectgrootte die het mogelijk 
maakt om verschillende onderzoeken met 
elkaar te vergelijken. Het is het verschil 
tussen twee gemiddelden gedeeld door de 
standaarddeviatie binnen elke groep. SMD 
kunnen we interpreteren als de 
effectgrootte van de interventie ten 
opzichte van een controlegroep. Op basis 
van consensus beschouwt men deze 
effectgrootte als een klein effect (0,2 tot 
<0,3), een matig effect (0,3 tot <0,8) of een 
groot effect (>0,8). 
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Zij baseren dat op een berekende effect-
grootte van 0,28. Voor andere aspecten van 
cognitie, zoals het korte en lange 
termijngeheugen, redeneren, aandacht en 
taalvaardigheid konden zij geen gunstige 
effecten van training aantonen.  
 
Gedragsproblemen 
Blijkens een effectgrootte van 0,36 hadden 
trainende ouderen met milde cognitieve 
stoornissen of dementie ook minder last 
van gedragsproblemen, zoals rusteloos-
heid of apathie. De onderzoekers plaatsen 
daar wel een kleine kanttekening bij, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

want vanwege de grote spreiding rondom 
de effectgrootte is niet helemaal duidelijk of 
dat effect ook echt merkbaar is. 
 
Supervisie 
Wat de optimale frequentie en duur van 
training is konden de onderzoekers niet 
bepalen, maar uit veiligheidsoverwegingen 
adviseren zij wel om ouderen met milde 
cognitieve stoornissen of dementie tijdens 
de training te begeleiden. Zij suggereren dat 
goede supervisie ook kan bijdragen aan een 
hogere therapietrouw, zodat deelnemers 
langer blijven trainen.  

Expert-opinie en vertaalslag naar de praktijk 
 
Resultaten uit een systematic review van RCT's met een meta-analyse geldt als een van de 
hoogste vormen van bewijs. Dit onderzoek is een aanvulling dat fysieke activiteit niet alleen 
gunstig is voor verbetering en behoud van fysiek functioneren, maar ook gunstig voor het 
verminderen van de cognitieve achteruitgang bij mensen met milde cognitieve stoornissen 
en dementie: use it or loose it ! 
 

Voor ons fysiotherapeuten laat dit onderzoek tevens zien dat er naast algemene 
beweegactiviteiten ook aandacht moet zijn voor activiteiten met voldoende hoge aerobe 
intensiteit en dat dit onder supervisie moet gebeuren. 
 

Op basis van onderzoeken op het gebied van oefenintensiteit bij mensen met dementie 
adviseren collega Hans Hobbelen en ik in onze NPi workshop "paratonie en andere 
motorische stoornissen bij dementie" de volgende oefen-richtlijn: 
- Gecombineerde programma's (progressieve weerstand, balans, uithoudingsvermogen) 
- Start met lage intensiteit en bouw op tot hoge intensiteit (zelfs tot 80% van 1RM) 
- Ten minste 3 keer per week, 45 tot 60 minuten 
- 12 weken en langer 
- Integreer bewegen in de dagelijkse zorg 
- Structureel blijven aanbieden 
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