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Introductie 
Veroudering gaat gepaard met fysiologische veranderingen, waaronder veranderingen in 

lichaamssamenstelling [1, 2] wat resulteert in een lagere spiermassa met gepaard gaande 

lagere spierkracht [3-5]. Wanneer de spiermassa en spierkracht beneden een klinisch 

relevante drempel komen, wordt dit sarcopenie genoemd [6]. Sarcopenie is geassocieerd 

met negatieve uitkomstmaten ten aanzien van gezondheid [7-15] en draagt bij aan hogere 

zorgkosten [16, 17]. Een consensusdefinitie van sarcopenie is noodzakelijk voor een 

eenduidige diagnostiek. Momenteel worden verschillende sets van diagnostische criteria 

gebruikt die bestaan uit een enkele diagnostische maat (alleen spiermassa of spierkracht) of 

een combinatie van diagnostische maten (spiermassa, spierkracht en fysiek functioneren). 

Daarnaast is het van belang om de bewustwording van sarcopenie onder zorgprofessionals 

te vergroten. Het doel van dit proefschrift was om prevalentiecijfers van sarcopenie te 

vergelijken op basis van verschillende sets van diagnostische criteria en om de associatie te 

onderzoeken tussen potentiële diagnostische maten voor sarcopenie en spiergerelateerde 

klinische uitkomstmaten. Drie relevante populaties werden gebruikt bestaande uit ouderen 

verwezen naar de polikliniek geriatrie, gezonde jonge en oudere participanten en een 

algemene populatie van participanten van jong tot oud. Daarnaast was het doel van dit 

proefschrift om inzicht te verkrijgen in de huidige kennis over sarcopenie onder 

zorgprofessionals.  

 

Studiepopulaties  
Poliklinische ouderen 

Deze cross-sectionele studie bestaat uit 299 thuiswonende ouderen (gemiddelde leeftijd 82 

jaar, standaarddeviatie 7 jaar) die verwezen waren naar de polikliniek geriatrie van een 

middelgroot opleidingsziekenhuis (Bronovo ziekenhuis, Den Haag, Nederland) voor een 

uitgebreid geriatrisch onderzoek, ofwel het comprehensive geriatric assessment (CGA). Het 

CGA bestond uit verschillende vragenlijsten en metingen van fysiek en cognitief 

functioneren. Binnen het CGA bepaalde spiermaten waren spiermassa met behulp van bio-

elektrische impedantie analyse, handknijpkracht en loopsnelheid met behulp van de vier 

meter looptest.  

 

  

 

MyoAge cohort 

Deze cross-sectionele Europese multicenter studie bestaat uit gezonde jonge participanten 

(n=182, leeftijd tussen 18 en 30 jaar) en gezonde oudere participanten (n=322, leeftijd tussen 

69 en 81 jaar). Participanten werden geworven in Nederland (Leiden), Finland (Jyvaskyla), 

Frankrijk (Parijs), Estland (Tartu) en het Verenigd Koninkrijk (Manchester). De MyoAge 

studie heeft alleen gezonde participanten geïncludeerd om de confounding effecten van 

ziekte op sarcopenie te minimaliseren. Spiermaten in het MyoAge cohort waren spiermassa 

met behulp van een dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) scan, handknijpkracht en 

loopsnelheid met behulp van de zes minuten looptest. 

 

Grey Power cohort 

Deze cross-sectionele studie bestaat uit 256 thuiswonende participanten (leeftijd tussen 20 

en 91 jaar) en deze werden geworven bij de Grey Power debatavonden die plaats vonden in 

het VU medisch centrum, Amsterdam, Nederland. De Grey Power debatten waren vrij 

toegankelijke lezingen gericht op de algemene populatie om gezond ouder worden te 

bevorderen. Bezoekers werd gevraagd om deel te nemen aan het Grey Power onderzoek. 

Binnen het Grey Power cohort bepaalde spiermaten waren spiermassa met behulp van bio-

elektrische impedantie analyse, handknijpkracht en loopsnelheid met behulp van de vier 

meter looptest. 

 

Zorgprofessionals 

Onder zorgprofessionals werd de kennis over sarcopenie in kaart gebracht. Deze 

longitudinale studie bestaat uit 223 medische en paramedische zorgprofessionals die de 

‘Sarcopenie Road Show’ hebben bijgewoond. De Sarcopenie Road Show is een 

multidisciplinaire nascholing voor zorgprofessionals met verschillende achtergronden en 

taken. De Sarcopenie Road Show bezocht vier locaties verspreid over Nederland en bestond 

uit lezingen en workshops in één enkele sessie. Deze lezingen en workshops waren gericht 

op de pathofysiologie van sarcopenie en de invloed van fysieke activiteit en voeding en de 

bijhorende interventies. Deelnemende zorgprofessionals werd gevraagd om drie 

vragenlijsten in te vullen; vóór deelname, direct na deelname en vijf maanden na deelname. 

De vragenlijsten bevatten onderwerpen over de huidige kennis over sarcopenie, de 

diagnostiek en de behandeling van sarcopenie. 
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Introductie 
Veroudering gaat gepaard met fysiologische veranderingen, waaronder veranderingen in 

lichaamssamenstelling [1, 2] wat resulteert in een lagere spiermassa met gepaard gaande 

lagere spierkracht [3-5]. Wanneer de spiermassa en spierkracht beneden een klinisch 

relevante drempel komen, wordt dit sarcopenie genoemd [6]. Sarcopenie is geassocieerd 

met negatieve uitkomstmaten ten aanzien van gezondheid [7-15] en draagt bij aan hogere 

zorgkosten [16, 17]. Een consensusdefinitie van sarcopenie is noodzakelijk voor een 

eenduidige diagnostiek. Momenteel worden verschillende sets van diagnostische criteria 

gebruikt die bestaan uit een enkele diagnostische maat (alleen spiermassa of spierkracht) of 

een combinatie van diagnostische maten (spiermassa, spierkracht en fysiek functioneren). 

Daarnaast is het van belang om de bewustwording van sarcopenie onder zorgprofessionals 

te vergroten. Het doel van dit proefschrift was om prevalentiecijfers van sarcopenie te 

vergelijken op basis van verschillende sets van diagnostische criteria en om de associatie te 

onderzoeken tussen potentiële diagnostische maten voor sarcopenie en spiergerelateerde 

klinische uitkomstmaten. Drie relevante populaties werden gebruikt bestaande uit ouderen 

verwezen naar de polikliniek geriatrie, gezonde jonge en oudere participanten en een 

algemene populatie van participanten van jong tot oud. Daarnaast was het doel van dit 

proefschrift om inzicht te verkrijgen in de huidige kennis over sarcopenie onder 

zorgprofessionals.  

 

Studiepopulaties  
Poliklinische ouderen 

Deze cross-sectionele studie bestaat uit 299 thuiswonende ouderen (gemiddelde leeftijd 82 

jaar, standaarddeviatie 7 jaar) die verwezen waren naar de polikliniek geriatrie van een 

middelgroot opleidingsziekenhuis (Bronovo ziekenhuis, Den Haag, Nederland) voor een 

uitgebreid geriatrisch onderzoek, ofwel het comprehensive geriatric assessment (CGA). Het 

CGA bestond uit verschillende vragenlijsten en metingen van fysiek en cognitief 

functioneren. Binnen het CGA bepaalde spiermaten waren spiermassa met behulp van bio-

elektrische impedantie analyse, handknijpkracht en loopsnelheid met behulp van de vier 

meter looptest.  

 

  

 

MyoAge cohort 

Deze cross-sectionele Europese multicenter studie bestaat uit gezonde jonge participanten 

(n=182, leeftijd tussen 18 en 30 jaar) en gezonde oudere participanten (n=322, leeftijd tussen 

69 en 81 jaar). Participanten werden geworven in Nederland (Leiden), Finland (Jyvaskyla), 

Frankrijk (Parijs), Estland (Tartu) en het Verenigd Koninkrijk (Manchester). De MyoAge 

studie heeft alleen gezonde participanten geïncludeerd om de confounding effecten van 

ziekte op sarcopenie te minimaliseren. Spiermaten in het MyoAge cohort waren spiermassa 

met behulp van een dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) scan, handknijpkracht en 

loopsnelheid met behulp van de zes minuten looptest. 

 

Grey Power cohort 

Deze cross-sectionele studie bestaat uit 256 thuiswonende participanten (leeftijd tussen 20 

en 91 jaar) en deze werden geworven bij de Grey Power debatavonden die plaats vonden in 

het VU medisch centrum, Amsterdam, Nederland. De Grey Power debatten waren vrij 

toegankelijke lezingen gericht op de algemene populatie om gezond ouder worden te 

bevorderen. Bezoekers werd gevraagd om deel te nemen aan het Grey Power onderzoek. 

Binnen het Grey Power cohort bepaalde spiermaten waren spiermassa met behulp van bio-

elektrische impedantie analyse, handknijpkracht en loopsnelheid met behulp van de vier 

meter looptest. 

 

Zorgprofessionals 

Onder zorgprofessionals werd de kennis over sarcopenie in kaart gebracht. Deze 

longitudinale studie bestaat uit 223 medische en paramedische zorgprofessionals die de 

‘Sarcopenie Road Show’ hebben bijgewoond. De Sarcopenie Road Show is een 

multidisciplinaire nascholing voor zorgprofessionals met verschillende achtergronden en 

taken. De Sarcopenie Road Show bezocht vier locaties verspreid over Nederland en bestond 

uit lezingen en workshops in één enkele sessie. Deze lezingen en workshops waren gericht 

op de pathofysiologie van sarcopenie en de invloed van fysieke activiteit en voeding en de 

bijhorende interventies. Deelnemende zorgprofessionals werd gevraagd om drie 

vragenlijsten in te vullen; vóór deelname, direct na deelname en vijf maanden na deelname. 

De vragenlijsten bevatten onderwerpen over de huidige kennis over sarcopenie, de 

diagnostiek en de behandeling van sarcopenie. 
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Hoofdbevindingen 
Definitie van sarcopenie 

In hoofdstuk 2 is gebleken dat prevalentiecijfers van sarcopenie variëren binnen dezelfde 

ouderenpopulatie en sterk afhankelijk zijn van de toegepaste set van diagnostische criteria. 

Tevens was de overeenstemming tussen de sets van diagnostische criteria minimaal. Deze 

resultaten onderstrepen het belang van het definiëren van sarcopenie op een uniforme 

manier en te komen tot consensus met betrekking tot de diagnostische criteria voor 

sarcopenie. Hoofdstuk 3 liet een geringe overeenstemming zien tussen diagnostische 

criteria voor sarcopenie en diagnostische criteria voor kwetsbaarheid bij poliklinische 

ouderen. Dit betekent dat sarcopenie en kwetsbaarheid twee aparte entiteiten zijn en dat 

deze niet uitwisselbaar zijn. Daarnaast vereisen sarcopenie en kwetsbaarheid beide een 

verschillende behandeling. 

 

Diagnostische maten voor sarcopenie 

Hoofdstuk 4 liet zien dat het meten van de maximale handknijpkracht afhankelijk is van het 

aantal pogingen en onafhankelijk is van de leeftijd en gezondheidsstatus. Ook toont dit 

hoofdstuk aan dat er drie pogingen nodig zijn als handknijpkracht word beschouwd als een 

continue variabele. Als handknijpkracht wordt beschouwd als een discrete variabele om lage 

handknijpkracht vast te stellen met gebruik van een afkapwaarde, dan bleek dat twee 

pogingen voldoende zijn in jongere populaties terwijl in de middelbare leeftijd en 

ouderenpopulaties er rekening moet worden gehouden met een significant percentage van 

misclassificatie bij het gebruik van twee pogingen.  

 

Bij het vergelijken van de associatie tussen spiergerelateerde klinische  uitkomstmaten en 

diagnostische maten voor sarcopenie, liet hoofdstuk 5 zien dat parameters voor 

ondervoeding het sterkst geassocieerd waren met zowel relatieve als absolute spiermassa bij 

poliklinische ouderen. Minder sterke associaties werden gevonden voor spierkracht en fysiek 

functioneren. In hoofdstuk 6 is gebleken dat serum albumine het sterkst geassocieerd was 

met relatieve spiermassa bij gezonde jonge participanten, terwijl serum albumine niet 

geassocieerd was diagnostische maten bij gezonde oudere participanten. Hoofdstuk 7 

toonde aan dat de associatie tussen fysieke activiteit, instrumenteel gemeten met behulp van 

een accelerometer, en diagnostische maten voor sarcopenie sterk afhankelijk was van de 

leeftijd in een algemene populatie. Fysieke activiteit was het sterkst geassocieerd met 

 

handknijpkracht bij participanten van jonge tot middelbare leeftijd en met loopsnelheid bij 

ouderen. De gevonden resultaten (Hoofdstuk 5, 6, 7) dragen bij aan de discussie over 

welke diagnostische maten het meest klinisch relevant zijn, en dus welke te includeren in de 

definitie van sarcopenie. 

 

Bewustwording onder zorgprofessionals 

In hoofdstuk 8 is gebleken dat zorgprofessionals met een specifieke interesse in sarcopenie 

wel bekend zijn met de definitie van sarcopenie, maar in de klinische praktijk nog weinig 

diagnostiek toepassen. Ondanks dat er een toename werd gevonden in het gebruik van 

diagnostische maten vijf maanden na deelname aan de Sarcopenie Road Show werd de 

toepassing in de klinische praktijk belemmerd door verschillende factoren. De belangrijkste 

belemmerende factoren waren een gebrek aan kennis, beschikbaarheid van 

meetinstrumenten en tijdsbeperkingen om de diagnostische testen uit te voeren. Het 

percentage van zorgprofessionals dat een fysiotherapeut/oefentherapeut en/of diëtist 

inschakelt voor de behandeling van sarcopenie was nauwelijks veranderd vijf maanden na 

deelname. Deze resultaten geven aan dat educatieve lezingen een eerste stap kunnen zijn om 

de bewustwording van sarcopenie onder zorgprofessionals te verhogen. Echter, 

implementatie van de diagnostiek en behandeling van sarcopenie vereist verdere aandacht.  

 

Reflectie 
Definitie van sarcopenie 

Momenteel ontbreekt er een consensusdefinitie voor sarcopenie. Bovendien resulteert het 

gebruik van verschillende sets voor diagnostische criteria in niet-vergelijkbare 

prevalentiecijfers, waarbij geringe overeenstemming wordt gezien tussen de verschillende 

sets diagnostische criteria (Hoofdstuk 2). Hierdoor worden ouderen op basis van 

verschillende criteria verschillend geïdentificeerd als sarcopeen, met daarbij ook potentieel 

verschillende onderliggende fenotypes. Dit zou weer gevolgen kunnen hebben op de 

effectiviteit van interventies, omdat iemand geclassificeerd kan worden op basis van alleen 

lage spiermassa of op een combinatie van lage spiermassa, spierkracht en fysiek functioneren. 

Er zijn maar enkele studies die de overeenstemming tussen verschillende sets van 

diagnostische criteria hebben onderzocht en daarbij de intra-individuele prevalentie van 

sarcopenie. Onze resultaten komen overeen met eerdere studies waarbij ook minimale 

overeenstemming werd aangetoond tussen verschillende sets van diagnostische criteria voor 
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Hoofdbevindingen 
Definitie van sarcopenie 

In hoofdstuk 2 is gebleken dat prevalentiecijfers van sarcopenie variëren binnen dezelfde 

ouderenpopulatie en sterk afhankelijk zijn van de toegepaste set van diagnostische criteria. 

Tevens was de overeenstemming tussen de sets van diagnostische criteria minimaal. Deze 

resultaten onderstrepen het belang van het definiëren van sarcopenie op een uniforme 

manier en te komen tot consensus met betrekking tot de diagnostische criteria voor 

sarcopenie. Hoofdstuk 3 liet een geringe overeenstemming zien tussen diagnostische 

criteria voor sarcopenie en diagnostische criteria voor kwetsbaarheid bij poliklinische 

ouderen. Dit betekent dat sarcopenie en kwetsbaarheid twee aparte entiteiten zijn en dat 

deze niet uitwisselbaar zijn. Daarnaast vereisen sarcopenie en kwetsbaarheid beide een 

verschillende behandeling. 

 

Diagnostische maten voor sarcopenie 

Hoofdstuk 4 liet zien dat het meten van de maximale handknijpkracht afhankelijk is van het 

aantal pogingen en onafhankelijk is van de leeftijd en gezondheidsstatus. Ook toont dit 

hoofdstuk aan dat er drie pogingen nodig zijn als handknijpkracht word beschouwd als een 

continue variabele. Als handknijpkracht wordt beschouwd als een discrete variabele om lage 

handknijpkracht vast te stellen met gebruik van een afkapwaarde, dan bleek dat twee 

pogingen voldoende zijn in jongere populaties terwijl in de middelbare leeftijd en 

ouderenpopulaties er rekening moet worden gehouden met een significant percentage van 

misclassificatie bij het gebruik van twee pogingen.  

 

Bij het vergelijken van de associatie tussen spiergerelateerde klinische  uitkomstmaten en 

diagnostische maten voor sarcopenie, liet hoofdstuk 5 zien dat parameters voor 

ondervoeding het sterkst geassocieerd waren met zowel relatieve als absolute spiermassa bij 

poliklinische ouderen. Minder sterke associaties werden gevonden voor spierkracht en fysiek 

functioneren. In hoofdstuk 6 is gebleken dat serum albumine het sterkst geassocieerd was 

met relatieve spiermassa bij gezonde jonge participanten, terwijl serum albumine niet 

geassocieerd was diagnostische maten bij gezonde oudere participanten. Hoofdstuk 7 

toonde aan dat de associatie tussen fysieke activiteit, instrumenteel gemeten met behulp van 

een accelerometer, en diagnostische maten voor sarcopenie sterk afhankelijk was van de 

leeftijd in een algemene populatie. Fysieke activiteit was het sterkst geassocieerd met 

 

handknijpkracht bij participanten van jonge tot middelbare leeftijd en met loopsnelheid bij 

ouderen. De gevonden resultaten (Hoofdstuk 5, 6, 7) dragen bij aan de discussie over 

welke diagnostische maten het meest klinisch relevant zijn, en dus welke te includeren in de 

definitie van sarcopenie. 

 

Bewustwording onder zorgprofessionals 

In hoofdstuk 8 is gebleken dat zorgprofessionals met een specifieke interesse in sarcopenie 

wel bekend zijn met de definitie van sarcopenie, maar in de klinische praktijk nog weinig 

diagnostiek toepassen. Ondanks dat er een toename werd gevonden in het gebruik van 

diagnostische maten vijf maanden na deelname aan de Sarcopenie Road Show werd de 

toepassing in de klinische praktijk belemmerd door verschillende factoren. De belangrijkste 

belemmerende factoren waren een gebrek aan kennis, beschikbaarheid van 

meetinstrumenten en tijdsbeperkingen om de diagnostische testen uit te voeren. Het 

percentage van zorgprofessionals dat een fysiotherapeut/oefentherapeut en/of diëtist 

inschakelt voor de behandeling van sarcopenie was nauwelijks veranderd vijf maanden na 

deelname. Deze resultaten geven aan dat educatieve lezingen een eerste stap kunnen zijn om 

de bewustwording van sarcopenie onder zorgprofessionals te verhogen. Echter, 

implementatie van de diagnostiek en behandeling van sarcopenie vereist verdere aandacht.  

 

Reflectie 
Definitie van sarcopenie 

Momenteel ontbreekt er een consensusdefinitie voor sarcopenie. Bovendien resulteert het 

gebruik van verschillende sets voor diagnostische criteria in niet-vergelijkbare 

prevalentiecijfers, waarbij geringe overeenstemming wordt gezien tussen de verschillende 

sets diagnostische criteria (Hoofdstuk 2). Hierdoor worden ouderen op basis van 

verschillende criteria verschillend geïdentificeerd als sarcopeen, met daarbij ook potentieel 

verschillende onderliggende fenotypes. Dit zou weer gevolgen kunnen hebben op de 

effectiviteit van interventies, omdat iemand geclassificeerd kan worden op basis van alleen 

lage spiermassa of op een combinatie van lage spiermassa, spierkracht en fysiek functioneren. 

Er zijn maar enkele studies die de overeenstemming tussen verschillende sets van 

diagnostische criteria hebben onderzocht en daarbij de intra-individuele prevalentie van 

sarcopenie. Onze resultaten komen overeen met eerdere studies waarbij ook minimale 

overeenstemming werd aangetoond tussen verschillende sets van diagnostische criteria voor 
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sarcopenie bij personen op middelbare leeftijd [18] en bij thuiswonende ouderen [19]. Het 

combineren van diagnostische criteria heeft invloed op de prevalentiecijfers. Prevalentie-

cijfers op basis van één diagnostisch criterium van alleen spiermassa of alleen spierkracht 

bleken hoger te zijn dan prevalentiecijfers op basis van een combinatie van diagnostische 

criteria van spiermassa én spierkracht [19]. Dit geeft aan dat een lage spiermassa en lage 

spierkracht niet altijd gezamenlijk voorkomen binnen een enkel individu. De keuze voor het 

gebruik van een combinatie van diagnostische criteria in vergelijking met het gebruik van een 

enkel diagnostisch criterium zal gebaseerd moeten zijn op de het criteria of criterium die het 

sterkst voorspellend is voor uitkomstmaten zoals vallen, fysieke beperkingen, afhankelijkheid 

in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en mortaliteit, en vervolgens op de 

effectiviteit van interventies voor sarcopenie. 

 

Diagnostische maten voor sarcopenie 

De diagnostische maat of maten (spiermassa, spierkracht, fysiek functioneren) die het sterkst 

geassocieerd zijn met spiergerelateerde klinische uitkomstmaten zouden in de definitie van 

sarcopenie geïncludeerd moeten worden. Tabel 1 (Hoofdstuk 9) geeft een overzicht van 

studies die diagnostische maten voor sarcopenie heeft gerelateerd aan spiergerelateerde 

klinische uitkomstmaten in verschillende populaties. De drie studies uit dit proefschrift 

(Hoofdstuk 5, 6 en 7) en vier eerdere studies [9, 20-22] zijn hierin samengevat, omdat 

deze studies allemaal gestandaardiseerde diagnostische maten voor sarcopenie hebben 

gebruikt, waardoor de effecten rechtstreeks vergeleken kunnen worden. Resultaten zijn 

samengevat op basis van p-waarden, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat p-

waarden sterk afhankelijk zijn van de grootte van de steekproef en niet de grootte van het 

effect weergeeft. De associatie tussen diagnostische maten en verschillende 

spiergerelateerde klinische uitkomstmaten bleek sterk afhankelijk te zijn van de 

uitkomstmaat en de gebruikte studiepopulatie. Resultaten zijn nog steeds niet overtuigend 

genoeg om een beslissing te kunnen nemen welke diagnostische maten het meest valide zijn 

om te includeren in de definitie van sarcopenie. Daarnaast kunnen confounders, zoals 

vetmassa, een rol spelen omdat een aantal associaties zwakker werden na correctie voor 

confounders. Ook kunnen de verschillende functies van de spier een verklaring zijn voor de 

inconsistente resultaten in tabel 1 (Hoofdstuk 9), namelijk de functie als intern orgaan bij 

bijvoorbeeld de glucoseregulatie of de functie als motor bij fysieke activiteit en fysiek 

functioneren. 

 

Het standaardiseren van diagnostische maten is belangrijk om ze onderling te kunnen 

vergelijken. Voor het meten van spiermassa is een meetinstrument nodig dat een nauwkeurig 

onderscheid kan maken tussen spiermassa en vetmassa, zoals een directe-segmentale multi-

frequentie bio-elektrische impedantie analyse [23]. Handknijpkracht is een veelgebruikte 

meting om spierkracht te meten en wordt beschouwd als een maat voor algehele 

spierkracht. Handknijpkracht is ook onderdeel van een aantal sets van diagnostische criteria 

voor sarcopenie [24-26]. Een gestandaardiseerd protocol ontbreekt en is nodig, waarin 

onder andere beschreven wordt hoeveel pogingen er nodig zijn voor het meten van 

maximale handknijpkracht (Hoofdstuk 4), de positie van de arm, en de instructies tijdens de 

metingen [27, 28]. Quadricepskracht is een maat voor spierkracht van de onderste 

ledematen en wordt vaak gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Echter, het gebruik ervan in 

de klinische praktijk is beperkt doordat de benodigde apparatuur en training om de test uit 

te voeren veelal ontbreekt. Daarnaast moet eerst de toegevoegde waarde van 

quadricepskracht in vergelijking met handknijpkracht bepaald worden. Dit kan gedaan 

worden door de overeenstemming te bepalen tussen quadricepskracht en handknijpkracht 

en door ze beide te associëren met uitkomstmaten ten aanzien van gezondheid. 

Standaardisatie van het meten van de loopsnelheid als maat voor het fysieke functioneren 

omvat instructies wat betreft de snelheid, maar ook de afstand van de looptest omdat er is 

aangetoond dat de loopsnelheid afhankelijk is van de gebruikte looptest [29].  

 

Bewustwording onder zorgprofessionals 

Educatie om de bewustwording onder professionals in de gezondheidszorg te vergroten is 

noodzakelijk voor de implementatie van de diagnostiek en behandeling van sarcopenie. Een 

belangrijke stap voorwaarts is de onlangs gerealiseerde erkenning van sarcopenie als een 

onafhankelijke conditie met een eigen ICD-10 diagnosecode (International Classification of 

Disease, Tenth Revision, Clinical Modification; ICD-10-CM, code M62.84) [30, 31]. Dit is 

noodzakelijk en belangrijk voor zowel het wetenschappelijke onderzoek als voor de klinische 

praktijk en met name voor de verbetering van de diagnostiek en behandeling van sarcopenie. 

Bovendien is het van belang om ook onder leken de bewustwording te vergroten over 

sarcopenie, de preventie en behandeling ervan. 
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Klinische implicaties en toekomstig onderzoek 
Er zijn verschillende stappen nodig om tot een consensus te komen over de definitie voor 

sarcopenie. Deze stappen kunnen parallel aan elkaar lopen. Ten eerste is verder onderzoek 

noodzakelijk, uitgevoerd in diverse ouderenpopulaties, om te bepalen wat de meest 

geschikte diagnostische maten en afkapwaarden zijn die gerelateerd zijn aan klinisch relevant 

uitkomstmaten zoals vallen, fysieke beperkingen, afhankelijkheid in algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (ADL) en mortaliteit. Tevens moet sarcopenie gezien worden als een 

aparte entiteit los van kwetsbaarheid en ondervoeding. Het gebruik van verschillende sets 

van diagnostische criteria in toekomstig onderzoek wordt aanbevolen om te onderzoeken of 

sets van diagnostische criteria verschillen in de associatie met klinisch relevante 

uitkomstmaten. Ten tweede zal toekomstig onderzoek zich ook moeten richten op het 

standaardiseren van de meetmethoden van de diagnostische maten. Ten derde is het 

vergroten van de bewustwording onder zorgprofessionals van belang, door hen op te leiden 

ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van sarcopenie. Ten vierde vraagt 

implementatie van de diagnostiek en behandeling van sarcopenie aandacht voor andere 

factoren, zoals de aanschaf van meetinstrumenten, reorganisatie van de zorg, samenwerking 

tussen zorgprofessionals, de behoeften en voordelen van de innovatie, en organisatorische 

factoren. De ICD-10 diagnosecode zal ook een positieve invloed hebben op de 

implementatie van de diagnostiek en behandeling van sarcopenie en de bewustwording 

vergroten onder zorgprofessionals. Bovendien moeten leken ook geïnformeerd worden over 

de klinische relevantie van sarcopenie en het verouderen van de spieren. Ten slotte zal 

toekomstig onderzoek zich ook moeten richten op de geschikte interventies voor 

sarcopenie en dit onderzoeken in diverse populaties.  

 

 

 

  

 

References 
1. St-Onge M-P. Relationship between body composition changes and changes in physical function and 

metabolic risk factors in aging. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2005;8(5):523-8. 
2. Ding J, Kritchevsky SB, Newman AB, Taaffe DR, Nicklas BJ, Visser M, et al. Effects of birth cohort and 

age on body composition in a sample of community-based elderly. Am J Clin Nutr. 2007;85(2):405-10. 
3. Mitchell WK, Williams J, Atherton P, Larvin M, Lund J, Narici M. Sarcopenia, dynapenia, and the impact 

of advancing age on human skeletal muscle size and strength; a quantitative review. Front Physiol. 
2012;3(260):eCollection 2012. 

4. Buford TW, Anton SD, Judge AR, Marzetti E, Wohlgemuth SE, Carter CS, et al. Models of accelerated 
sarcopenia: critical pieces for solving the puzzle of age-related muscle atrophy. Ageing Res Rev. 
2010;9(4):369-83. 

5. Beenakker KG, Ling CH, Meskers CG, de Craen AJ, Stijnen T, Westendorp RG, et al. Patterns of 
muscle strength loss with age in the general population and patients with a chronic inflammatory state. 
Ageing Res Rev. 2010;9(4):431-6. 

6. Rosenberg IH. Sarcopenia: origins and clinical relevance. J Nutr. 1997;127(5):990S-1S. 
7. Landi F, Liperoti R, Russo A, Giovannini S, Tosato M, Capoluongo E, et al. Sarcopenia as a risk factor 

for falls in elderly individuals: results from the ilSIRENTE study. Clin Nutr. 2012;31(5):652-8. 
8. Scott D, Hayes A, Sanders K, Aitken D, Ebeling PR, Jones G. Operational definitions of sarcopenia and 

their associations with 5-year changes in falls risk in community-dwelling middle-aged and older adults. 
Osteoporos Int. 2014;25(1):187-93. 

9. Bijlsma AY, Pasma JH, Lambers D, Stijntjes M, Blauw GJ, Meskers CG, et al. Muscle Strength Rather 
Than Muscle Mass Is Associated With Standing Balance in Elderly Outpatients. J Am Med Dir Assoc. 
2013;14(7):493-8. 

10. Baumgartner RN, Koehler KM, Gallagher D, Romero L, Heymsfield SB, Ross RR, et al. Epidemiology of 
sarcopenia among the elderly in New Mexico. Am J Epidemiol. 1998;147(8):755-63. 

11. Janssen I, Heymsfield SB, Ross R. Low relative skeletal muscle mass (sarcopenia) in older persons is 
associated with functional impairment and physical disability. J Am Geriatr Soc. 2002;50(5):889-96. 

12. Batsis J, Mackenzie T, Barre L, Lopez-Jimenez F, Bartels S. Sarcopenia, sarcopenic obesity and mortality 
in older adults: results from the National Health and Nutrition Examination Survey III. Eur J Clin Nutr. 
2014;68(9):1001-7. 

13. Bunout D, de la Maza MP, Barrera G, Leiva L, Hirsch S. Association between sarcopenia and mortality 
in healthy older people. Australas J Ageing. 2011;30(2):89-92. 

14. Hirani V, Blyth F, Naganathan V, Le Couteur DG, Seibel MJ, Waite LM, et al. Sarcopenia is associated 
with incident disability, institutionalization, and mortality in community-dwelling older men: the 
Concord Health and Ageing in Men Project. J Am Med Dir Assoc. 2015;16(7):607-13. 

15. Brown JC, Harhay MO, Harhay MN. Sarcopenia and mortality among a population‐based sample of 
community‐dwelling older adults. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2015. 

16. Beaudart C, Rizzoli R, Bruyère O, Reginster J-Y, Biver E. Sarcopenia: burden and challenges for public 
health. Arch Public Health. 2014;72(1):45. 

17. Janssen I, Shepard DS, Katzmarzyk PT, Roubenoff R. The healthcare costs of sarcopenia in the United 
States. J Am Geriatr Soc. 2004;52(1):80-5. 

18. Bijlsma A, Meskers C, Ling C, Narici M, Kurrle S, Cameron I, et al. Defining sarcopenia: the impact of 
different diagnostic criteria on the prevalence of sarcopenia in a large middle aged cohort. AGE. 
2013;35(3):871-81. 

19. Pagotto V, Silveira EA. Applicability and agreement of different diagnostic criteria for sarcopenia 
estimation in the elderly. Arch Gerontol Geriatr. 2014;59(2):288-94. 

20. Bijlsma A, Meskers C, van den Eshof N, Westendorp R, Sipilä S, Stenroth L, et al. Diagnostic criteria 
for sarcopenia and physical performance. AGE. 2014;36(1):275-85. 

21. Bijlsma A, Meskers C, van Heemst D, Westendorp R, de Craen A, Maier A. Diagnostic criteria for 
sarcopenia relate differently to insulin resistance. AGE. 2013:1-9. 

44654 Esmee Reijnierse.indd   164 20-02-17   15:14



165

S

Summary in Dutch – Nederlandse samenvatting
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