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INTRODUCTIE

De samenleving vergrijst. Wereldwijd neemt het aantal en het aandeel ouderen 
toe. Er zijn grote zorgen omtrent de gevolgen hiervan voor het oudere individu 
zelf, evenals voor de maatschappij. Mensen die langer leven, hebben meer kans 
op enig moment chronisch ziek te worden of beperkt te raken in hun dagelijks 
functioneren. Het kan ook betekenen dat zij een groter deel van hun leven last 
hebben van ziekten of beperkingen. Dergelijke ziekten en beperkingen kunnen 
mensen de mogelijkheid ontnemen om thuis te blijven wonen, met als gevolg dat 
de vraag naar sociale en gezondheidsvoorzieningen toeneemt. Voor het behoud 
van eigen onafhankelijkheid en een actieve deelname aan de samenleving is het 
van cruciaal belang dat men niet functioneel beperkt raakt in het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten. 

Veel ouderen ervaren een verminderde eetlust en gaan minder bewegen. 
Deze factoren kunnen van invloed zijn op de hoeveelheid en variatie in de 
voedingsinname, waardoor het risico op ondervoeding toeneemt. Een ander aspect 
van veroudering is de geleidelijke afname van spiermassa en spierkracht, met als 
gevolg een toenemend risico op kwetsbaarheid en verminderd fysiek functioneren. 
Een afname in voedings- en functionele status is een sterke voorspeller van het 
beperkt raken in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals douchen of aan- 
en uitkleden. 

De meerderheid van de ouderen woont zelfstandig. Thuiswonende ouderen 
zijn over het algemeen in betere gezondheid en minder beperkt in het uitvoeren 
van dagelijkse activiteiten dan ouderen die in verzorgingshuizen wonen of in het 
ziekenhuis zijn opgenomen. Het is daarom dat de preventie van achteruitgang 
in voedings- en functionele status waarschijnlijk het meest efficiënt is bij 
thuiswonende ouderen.

Voeding is een veranderlijke leefstijlfactor die mogelijk een rol speelt bij het behoud 
van de voedings- en functionele status bij ouderen. Vooral de eiwitinname wordt 
gezien als een belangrijke component, vanwege de prominente rol van eiwit in de 
synthese van spiereiwit en de energievoorziening van het lichaam. Een dagelijkse 
eiwitinname van 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht (g/kg LG) wordt door 
de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) aanbevolen aan gezonde 
volwassenen, ongeacht geslacht en leeftijd, om tekorten te voorkomen. Geriaters en 
voedingsdeskundigen stellen dat ouderen meer eiwit nodig hebben dan de huidige 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH), omdat dit meer gezondheidswinst zou 
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opleveren. Zij pleiten voor het verhogen van de ADH voor ouderen naar 1,0 of 1,2 
g/kg LG. Echter is het wetenschappelijk bewijs over de vraag of een eiwitinname 
hoger dan de ADH gerelateerd is aan het behoud van voedings- en functionele 
status bij ouderen tot op heden niet eenduidig. Een ander voedingsaspect dat 
de laatste jaren meer aandacht heeft gekregen met betrekking tot het behoud 
van voedings- en functionele status bij ouderen is de kwaliteit van het gehele 
voedingspatroon. De kwaliteit van het gehele voedingspatroon, hierna afgekort 
als algehele voedingskwaliteit, weerspiegelt de mate waarin de voeding voldoet 
aan (inter)nationale voedingsrichtlijnen. Tot op heden is het bewijs voor een relatie 
tussen de algehele voedingskwaliteit en voedings- en functionele status beperkt. 
Meer onderzoek is nodig om beter te begrijpen of een hogere eiwitinname en 
een betere algehele voedingskwaliteit kunnen bijdragen aan het voorkomen van 
achteruitgang in voedings- en functionele status.

Het overkoepelende doel van dit proefschrift is om de gebruikelijke eiwitinname 
van thuiswonende ouderen te beschrijven en om te onderzoeken of eiwitinname 
en algehele voedingskwaliteit gerelateerd zijn aan voedings- en functionele status. 
De volgende drie specifieke onderzoeksvragen komen aan bod: 

1. Wat is de prevalentie van een eiwitinname onder de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid bij thuiswonende ouderen?

2. In hoeverre verschillen thuiswonende ouderen met een lagere 
eiwitinname van degenen met een hogere eiwitinname wat betreft 
algemene en voedingsgerelateerde kenmerken?

3. In hoeverre zijn eiwitinname en algehele voedingskwaliteit geassocieerd 
met de incidentie van ondervoeding en kwetsbaarheid en met spierkracht 
en fysiek functioneren bij thuiswonende ouderen?

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen is gebruikgemaakt van de 
gegevens van vier cohorten en vier nationale voedselconsumptiepeilingen (VCP), 
alle uitgevoerd bij thuiswonende ouderen. De cohorten betreffen: de Health, Aging 
and Body Composition (Health ABC) study uit de Verenigde Staten, de Longitudinal 
Aging Study Amsterdam (LASA) uit Nederland, de Newcastle 85+ study uit het 
Verenigd Koninkrijk en de Quebec Longitudinal Study on Nutrition and Successful 
Aging (NuAge) uit Canada. De nationale voedselconsumptiepeilingen betreffen: 
de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling-Ouderen 2010-2012 (VCP-Ouderen) uit 
Nederland, de nationale FINDIET Surveys 2007 en 2012 (FINDIET 2007 en FINDIET 
2012) uit Finland en de derde Italiaanse Nationale Voedselconsumptiepeiling 
(INRAN-SCAI 2005-2006) uit Italië.

S
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PREVALENTIE VAN EIWITINNAME ONDER DE AANBEVOLEN DAGELIJKSE 
HOEVEELHEID

In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift hebben we onderzocht wat de prevalentie 
is van een eiwitinname onder 0,8, 1,0 en 1,2 g/kg LG/d bij (subgroepen van) 
thuiswonende ouderen in de leeftijd van 55 jaar en ouder (n=8103, 4 cohorten en 
4 nationale VCP’s). De prevalenties van een eiwitinname onder 0,8, 1,0 en 1,2 g/kg 
LG/d waren respectievelijk 22%, 47% en 71%. Oudere vrouwen, ouderen met een 
hogere body mass index (BMI; queteletindex) en ouderen met een slechte eetlust 
hadden vaker een eiwitinname onder de huidige of voorgestelde aanbevelingen. 
Tussen subgroepen op basis van leeftijd, opleidingsniveau, woonsituatie en recent 
gewichtsverlies verschilde de prevalentie slechts marginaal.

KENMERKEN VAN OUDEREN MET EEN EIWITINNAME ONDER EN BOVEN DE 
AANBEVOLEN DAGELIJKSE HOEVEELHEID

In Hoofdstuk 3 hebben we Nederlandse thuiswonende ouderen in de leeftijd van 
70 jaar en ouder (n=727, VCP-Ouderen) met een lagere dagelijkse eiwitinname 
(<0,8) vergeleken met ouderen met een hogere dagelijkse eiwitinname (≥0,8 
g/kg LG/d) wat betreft eiwitinname per eetmoment, voedselbronnen van 
eiwit en algemene persoonskenmerken. Ouderen met een lagere dagelijkse 
eiwitinname consumeerden bij alle eetmomenten een kleinere hoeveelheid 
eiwit (g), consumeerden minder eiwit als percentage van hun energie-inname 
en consumeerden relatief minder dierlijk eiwit in vergelijking met ouderen met 
een hogere dagelijkse eiwitinname. De drie belangrijkste voedselbronnen van 
eiwit waren zuivel, vlees en granen bij alle ouderen, ongeacht hun dagelijkse 
eiwitinname. Kenmerken van ouderen met een lagere dagelijkse eiwitinname 
waren: een dieet volgen, obees zijn en geen alcohol drinken. De resultaten van 
deze studie kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van voedingsinterventies en 
het identificeren van ouderen die een verhoogd risico hebben op een lagere 
eiwitinname.

ASSOCIATIES TUSSEN EIWITINNAME EN ALGEHELE VOEDINGSKWALITEIT 
EN VOEDINGS- EN FUNCTIONELE STATUS

In Hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of de totale eiwitinname en algehele 
voedingskwaliteit geassocieerd zijn met de 4-jaars incidentie van ondervoeding 
bij thuiswonende ouderen in de leeftijd van 70 tot 81 jaar (n=2234, Health 
ABC). De totale eiwitinname was niet geassocieerd met de incidentie van 
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ondervoeding. Echter was een hogere totale eiwitinname wel geassocieerd met 
een lagere incidentie van langdurige ondervoeding (d.w.z. ondervoed zijn op 
twee opeenvolgende jaarlijkse meetmomenten). De algehele voedingskwaliteit, 
dat een indicatie is van de mate waarin de voeding voldoet aan (inter)nationale 
voedingsrichtlijnen, was niet geassocieerd met de incidentie van (langdurige) 
ondervoeding. Tezamen suggereren deze bevindingen dat een hogere totale 
eiwitinname mogelijk het ontstaan van (langdurige) ondervoeding kan voorkomen, 
maar dat voedingskwaliteit niet geassocieerd is met het risico op ondervoeding 
bij thuiswonende ouderen. 

In Hoofdstuk 5 hebben we onderzocht of de totale, dierlijke en plantaardige 
eiwitinname en algehele voedingskwaliteit geassocieerd zijn met de 4-jaars 
incidentie van kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen in de leeftijd van 70 
tot 81 jaar (n=2154, Health ABC). De totale en dierlijke eiwitinname waren niet 
geassocieerd met de incidentie van kwetsbaarheid of een voorstadium van 
kwetsbaarheid. Daarentegen was een hogere inname van plantaardig eiwit 
geassocieerd met een lagere incidentie van (een voorstadium van) kwetsbaarheid. 
Een hogere algehele voedingskwaliteit was geassocieerd met een lagere incidentie 
van kwetsbaarheid, maar niet met een voorstadium daarvan. Tezamen suggereren 
deze bevindingen dat een hogere totale eiwitinname niet geassocieerd is met de 
incidentie van kwetsbaarheid, maar dat een hogere algehele voedingskwaliteit en 
een hogere inname van plantaardig eiwit kunnen bijdragen aan het voorkomen 
van kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen.

In Hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of verschillende parameters van 
eiwitinname prospectief geassocieerd zijn met spierkracht en fysiek functioneren 
na een periode van drie jaar bij thuiswonende ouderen in de leeftijd van 67 tot 84 
jaar (n=524 mannen en n=574 vrouwen, NuAge). We hebben ook onderzocht of 
deze parameters van eiwitinname geassocieerd zijn met 3-jaars verandering in 
spierkracht en fysiek functioneren. We gebruikten twee maten voor spierkracht en 
één objectieve maat om fysiek functioneren vast te stellen, namelijk de zogeheten 
Timed Up & Go test. Een hogere totale eiwitinname was geassocieerd met betere 
spierkracht in het bovenbeen en beter fysiek functioneren na drie jaar, maar niet 
met handknijpkracht. Deze associaties zagen we bij zowel mannen als vrouwen. 
Een hogere totale eiwitinname was ook geassocieerd met minder afname in fysiek 
functioneren bij vrouwen, maar niet met afname van spierkracht bij mannen en 
vrouwen. De associaties tussen totale eiwitinname en bovenbeenspierkracht en 
fysiek functioneren na 3 jaar waren het sterkst als de eiwithoeveelheid per maaltijd 
30-35 g was bij mannen en 35-50 g bij vrouwen. Deze eiwitdosis kan daarom 

S
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als ‘optimaal’ worden beschouwd. Voor de andere parameters van eiwitinname 
die we hebben onderzocht, namelijk de spreiding van de eiwitinname over de 
maaltijden en het aantal eiwitbevattende maaltijden en tussendoortjes dat dagelijks 
geconsumeerd wordt, vonden we slechts een paar associaties. Deze associaties 
waren bovendien niet consistent voor de verschillende uitkomstmaten en/of voor 
mannen en vrouwen. Tezamen suggereren deze bevindingen dat een hogere totale 
eiwitinname, tot een hoeveelheid van 30-35 g/maaltijd bij mannen en 35-50 g/
maaltijd bij vrouwen, mogelijk bijdraagt aan betere spierkracht in het bovenbeen 
en beter fysiek functioneren. In hoeverre een hogere totale eiwitinname bijdraagt 
aan het voorkomen van een afname in spierkracht en fysiek functioneren is minder 
duidelijk. Eveneens blijft de rol van andere parameters van eiwitinname onduidelijk.

In Hoofdstuk 7 hebben we onderzocht of de totale eiwitinname longitudinaal 
geassocieerd is met fysiek functioneren gedurende een periode van maximaal 
8,5 jaar bij thuiswonende ouderen in de leeftijd van 55 jaar en ouder, 
gebruikmakend van vier cohorten van oudere mensen (n=5725, Health ABC, 
LASA, NuAge en Newcastle 85+). Daarnaast onderzochten we of sprake is van 
interactie met lichamelijke activiteit. We gebruikten een objectieve maat voor 
fysiek functioneren (loopsnelheid) en een subjectieve maat (zelf-gerapporteerde 
mobiliteitsbeperkingen, gedefinieerd als moeite met meer dan 200 meter lopen 
of moeite met traplopen). Een eiwitinname hoger dan de huidige ADH van 0,8 
g/kg LG/d was geassocieerd met een kleinere afname in loopsnelheid en met 
een lagere incidentie van mobiliteitsbeperkingen vergeleken met een eiwitinname 
lager dan de ADH. Er was een indicatie dat deze associaties dosisafhankelijk 
zijn, wat impliceert dat ook ouderen die al een eiwitinname hebben die hoger 
is dan de huidige aanbeveling nog steeds kunnen profiteren van een hogere 
eiwitinname. Er was geen bewijs voor interactie met mate van lichamelijke 
activiteit: de (dosisafhankelijke) associaties werden gevonden bij ouderen met 
weinig lichamelijke activiteit evenals bij ouderen met veel lichamelijke activiteit. 
Er werden geen associaties gevonden tussen eiwitinname en ander trajecten van 
mobiliteitsbeperkingen, zoals herstel van mobiliteitsbeperkingen.

CONCLUSIE

Dit proefschrift toont aan dat een aanzienlijk deel van de thuiswonende ouderen 
een eiwitinname heeft die lager is dan de huidige aanbeveling (ADH) van 0,8 g/
kg LG/d. Deze ouderen hebben dus mogelijk een inadequate eiwitinname. Deze 
bevinding benadrukt dat er aandacht moet zijn voor dit voedingsprobleem en dat 
er voedingsstrategieën nodig zijn ter verhoging van de eiwitinname. Dit proefschrift 
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laat ook zien dat er mogelijk bepaalde subgroepen van ouderen zijn die een hoger 
risico hebben op een lagere eiwitinname, waaronder ouderen met obesitas en 
ouderen met een slechte eetlust. Het identificeren van (subgroepen van) ouderen 
met het hoogste risico op een lagere eiwitinname is belangrijk om interventies te 
richten en af te stemmen op zij die het het hardst nodig hebben.

In dit proefschrift hebben we onderzocht in hoeverre een hogere totale eiwitinname 
evenals andere parameters van eiwitinname geassocieerd zijn met verschillende 
indicatoren van voedings- en functionele status, waaronder ondervoeding, 
kwetsbaarheid, spierkracht en fysiek functioneren. De bevindingen uit dit 
proefschrift zijn niet consistent. Totale eiwitinname is prospectief gerelateerd aan 
de incidentie van langdurige ondervoeding, spierkracht en (verandering in) fysiek 
functioneren, maar niet aan de incidentie van (acute) ondervoeding, verandering 
in spierkracht en de incidentie van kwetsbaarheid. Ook de bevindingen voor 
parameters van eiwitinname, zoals de eiwitbron (dierlijk en plantaardig eiwit) en 
de verdeling van eiwitinname over de maaltijden, zijn niet consistent. Over het 
algemeen komen onze bevindingen overeen met ander bewijs van observationele 
en experimentele studies. Deze studies lieten ook inconsistente resultaten zien 
betreffende vergelijkbare vraagstukken. Het is daarom nog te vroeg om te 
concluderen dat ouderen meer eiwit nodig hebben dan de huidige aanbeveling 
van 0,8 g/kg LG/d ten behoeve van het behoud van voedings- en functionele status. 

Tot slot hebben we onderzocht in hoeverre de algehele voedingskwaliteit, dat 
aanduidt in welke mate de voeding voldoet aan (inter)nationale voedingsrichtlijnen, 
geassocieerd was met indicatoren van voedings- en functionele status. Bevindingen 
uit dit proefschrift suggereren dat een hogere algehele voedingskwaliteit 
geassocieerd is met een lagere incidentie van kwetsbaarheid, maar niet van 
ondervoeding. Op basis van onze bevindingen evenals bevindingen van andere 
studies kan worden geconcludeerd dat de rol van algehele voedingskwaliteit in 
voedingsstatus onduidelijk is. Daarentegen kan worden geconcludeerd dat een 
hogere algehele voedingskwaliteit mogelijk bijdraagt aan een betere functionele 
status van ouderen. Het bevorderen van een gezond voedingspatroon lijkt daarom 
een effectieve strategie om functionele achteruitgang bij thuiswonende ouderen 
tegen te gaan. S
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