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Groei 65-plussers met 2 miljoen

Blijvende stijging in levensverwachting

● Vrouwen:

● 75,3 (1960)

● 83,2 (2015)

● 85,2 (2030)

● Mannen:

● 79,8 (2015)

Toename bevolking 65+

● Van 2,7 miljoen (2012)

● Naar 4,7 miljoen (2040) = 25%
Een gezonder Nederland, RIVM 2014, aanvulling 2015



Groei naar regio

95% woont 

thuis



Gezondheid ouderen: veroudering

botontkalking krimpen hersenen spierverlies

70% chronische ziekte 

Verouderingsprocessen:



Gezondheid is te beïnvloeden

Willem van Oranje (1533-1584)



Gezond ouder worden: gezonde leefstijl



Investeren in gezondheid

Draagt bij aan:

Vitaliteit en kwaliteit van leven

Behoud van zelfstandigheid

Stelt mensen in staat om mee te doen:

Vrijwilligerswerk

Verlenen van (mantel)zorg

Dringt zorggebruik terug



Wat kunnen we doen?

• Bevorderen gezonde 

leefstijl

• Creëren gezonde, veilige 

leefomgeving

• Aandacht voor specifieke 

groepen, bijv. kwetsbare 

ouderen

• Goede afstemming met 

de zorg
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A life course model of sarcopenia

10Sayer et al. 2008 J Nutr Health Aging 



Verandering in lichaamssamenstelling
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Sarcopenie en lichaamssamenstelling

12Short and Nair, 2000
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Verlies spiermassa en spierkracht

Vanaf de leeftijd van 50 jaar 
afname

● spiermassa met 1-2% 
(omgerekend ongeveer 450 
gram) per jaar

● spierkracht met 1,5% tussen 
50-60 jaar en 3% na het 60e 
levensjaar.

15Von Haehling et al., 2010



Effect van krachttraining en extra eiwit
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18Finger et al. (2014). Sports Medicine



Eiwit: behoefte

 RDA: 0,8 g/kg lichaamsgewicht/dag  

 voor ouderen mogelijk hoger, maar conclusie 
Gezondheidsraad: onvoldoende evidence hiervoor

In literatuur:

 suggestie om norm op te hogen naar 1,2 g/kg/dag

 25-30 g eiwit per maaltijdmoment

 discussie over eiwitbronnen (dierlijk versus plantaardig)
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Sarcopenie: gevolgen
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Afname functionaliteit

Verlies van spierkracht

Verlies van autonomie

Hoger valrisico

Verlies van spiermassa

Afhankelijkheid

Eenzaamheid

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIhcre6ubPAhUJXhoKHYI8BUgQjRwIBw&url=http://www.coastlinetrust.com/portfolio-view/investments-services/&bvm=bv.135974163,d.ZGg&psig=AFQjCNHsCOECNiYRY5V7rkQDB_E2Fby_kw&ust=1476965302097328


ProMuscle interventie
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Spiermassa

0 wk 12 wk 24 wk

Spierkracht

Fysiek
functioneren

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KX8WGS0mzbHe8M&tbnid=nxIr4NN09duTXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fitness-tips.nl/tag/eiwitshake/&ei=0ZOsUYbgOOnQ0QXhuIGwDg&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNGSJ-fvX5zJfjm5AO2Fu9blz1QIkA&ust=1370350923407747
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=cGPemw5L2k57_M&tbnid=o_ETr6IkK9o4oM:&ved=0CAUQjRw&url=http://musclebuildingprogramreviewed.com/muscle-building/how-to-gain-muscle-strength-%E2%80%93-the-absolute-way/&ei=h66sUemrDOiU0QXky4CoDw&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNHjWIgy81UDfN1avoqb1DFhvJSX6g&ust=1370357733138209
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Noodzaak van vertalen van klinische 

interventie naar praktijk

 Verschil tussen onderzoek en praktijk

0. Studie in academische setting

1. Aanpassen van draaiboeken

2. Pilotstudie

3. Effectiviteitsstudie

- Gestandaardiseerd
- Uitvoering door 

onderzoekers

- “Real-life”
- Uitvoering door 

gezondheidsprofessionals



Ervaringen van de pilotstudie

Ervaringen van de 

pilotstudie!

../ProMuscle promovideo 2.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=zR0Q6S3krNw


Stap 3 Pilot > ProMuscle in de praktijk

Doel:

 Succesvol implementeren van ProMuscle in de dagelijkse 
praktijk en hiermee bijdragen aan behoud en verbetering 
van functionaliteit en zelfredzaamheid van kwetsbare 
ouderen.
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ProMuscle in de Praktijk 2016-2018
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ProMuscle in de Praktijk: 2016-2018
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 200 thuiswonende senioren (65+)

 Fysiek fragiel OF ervaren krachtverlies



Studieopzet
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Studie design per locatie
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ProMuscle programma in de zorg (wk 1-12)
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Beweging:

- Met fysiotherapeut

- In kleine groepjes

- 12 weken

- 2 keer per week 1 uur

- Krachtoefeningen, progressief

- Persoonlijke begeleiding

- Op eigen niveau

Voeding:

- Begeleiding door diëtist

- Twee gesprekken

- Persoonlijk advies

- Gratis eiwitrijke producten

- Dagelijks voldoende eiwitten 

eten/drinken



ProMuscle programma in de wijk (wk 12 > )
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Beweging:

- Met fysiotherapeut, sportschool, 

buurtsportcoach

- 12 weken

- Krachtoefeningen, maar meer variatie 

mogelijk (gym, thuisoefeningen)

- Aantal keer per week varieert

Voeding:

- Folder met informatie

- Workshops voeding en beweging



Wat is de effectiviteit van een interventieprogramma 
met eiwitrijke voeding en krachttraining in een 
praktijkomgeving op:

- spierkracht

- spiermassa

- fysiek functioneren

(voorlopige resultaten)
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Onderzoeksvraag



Conclusie

 De eerste analyses laten positieve effecten van de 
interventie op eiwitinname, spierkracht en spiermassa 
zien. 

 Niet alle resultaten waren significant, maar het betreft 
hier de analyse van gegevens van slechts 1 van de 5 
gemeenten.
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Vragen?

Voor meer informatie:

Annemien.haveman@wur.nl
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Discussie

Wie is verantwoordelijk voor de financiering van een 
programma als ProMuscle in de praktijk? Kies de partij die 
de belangrijkste rol speelt.

a. de oudere zelf

b. de Zorgverzekeraar

c. de gemeente

d. anders
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Discussie

Welke partij moeten het voortouw nemen in de organisatie 
van ProMuscle in de praktijk? Kies de partij die de 
belangrijkste rol speelt.

a. de GGD

b. de gemeente

c. de eerstelijnszorg (fysiotherapeut en diëtist)

d. de tweedelijnszorg (Zorggroepen, ziekenhuizen)

e. een commerciële partij
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