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SAMENVATTING 

Behoud van functionele capaciteit en 
mobiliteit zijn voorwaarden voor actieve 
deelname van ouderen in de maatschappij. 
De progressieve en verraderlijke afname 
van spieren gedurende veroudering is 
nauw gerelateerd aan de afname van fysiek 
functioneren en mobiliteit, wat uiteindelijk 
kan leiden tot invaliditeit en verlies van 
onafhankelijkheid. Verlies van spiermassa 
in combinatie met verminderde spierkracht 
en fysiek functioneren onder kritische 
grenswaarden wordt sarcopenie genoemd. 
Sarcopenie is een sterk bepalende factor 
voor fysieke kwetsbaarheid, en beide con-
dities zijn sterk geassocieerd met een 
on toereikende voedingsinname gedurende 
de levensloop. Deel I van dit proefschrift, 
hoofdstuk 2-4, geeft inzicht in de voe dings-
status en de fysieke en klinische karakter-
istieken van, voornamelijk thuiswonende, 
fysiek kwetsbare ouderen met sarcopenie. 
Deel II, hoofdstuk 5-7, beschrijft de ef      fec-
ten van specifieke nutritionele interventies 
op voedingsstatus en spier gerelateerde 
uit    komstmaten in ouderen met sarcopenie 
en/of obesitas. 

Deel I
Evaluatie van voedingsstatus en 
ondervoeding in sarcopene en  
kwetsbare ouderen 
Hoewel het moeilijk is om prospectief te 
onderzoeken wat de causale relatie is tussen 
lage voedingsinname en sarcopenie en/of 
fysieke kwetsbaarheid, geven cohort studies 
een sterke onderbouwing voor een relatie 
tussen ondervoeding en sarcopenie of 
fysieke kwetsbaarheid. Ons systematisch 
review en meta-analyse (hoofdstuk 2) laat 
zien dat ondervoeding en fysieke kwets-
baarheid gerelateerde, maar geen uit-
wisselbare geriatrische syndromen zijn. 
Tweederde van de ondervoede ouderen 
met een gemiddelde leeftijd tussen de 75 en 

80 jaar is fysiek kwetsbaar, terwijl bijna 10% 
van de fysiek kwetsbare ouderen wordt 
beoordeeld als ondervoed. Het meren deel 
van de kwetsbare ouderen wordt dus  
niet geïdentificeerd als zijnde ‘ondervoed’, 
maar met ‘risico op ondervoeding’ (43%)  
of met ‘normale voedingstoestand’ (49%).  
Ontoereikende inname van voeding, zowel 
ondervoeding als selectieve suboptimale 
inname van nutriënten zoals eiwit en 
micronutriënten, kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van sarcopenie en kwetsbaar-
heid met allerlei negatieve gezondheids-
effecten tot gevolg.
Ziekenhuisopname is een relevant voorbeeld 
van een negatief gezondheidseffect. Zoals 
onderzocht in de EMPOWER studie (hoofd-
stuk 3), zijn spiergerelateerde uitkomst-
maten - meer spiermassa, spierkracht, en 
zelf-gerapporteerde loopcapaciteit - en de 
af wezigheid van ondervoeding tijdens 
ziekenhuisopname van oudere patiënten 
positief geassocieerd met overleving en  
on     afhankelijk wonen drie maanden na ont-
slag uit het ziekenhuis. Deze bevindingen 
onder steunen de aanbeveling om een be -
oordeling van sarcopenie en de voedings-
status in oudere patiëntpopulaties als 
onderdeel van routinematige zorg in het 
ziekenhuis te implementeren.
In hoofdstuk 4 hebben we de voedings-
inname en status van niet-ondervoede, sarco-
pene ouderen in Groot-Brittannië vergeleken 
met een controlegroep van niet-sarcopene 
ouderen met dezelfde leeftijd en geslacht.  
De energie-inname was vergelijkbaar, maar 
de sarcopene groep consumeerde minder 
eiwit en had minder inname van verscheidene 
micronutriënten, zoals vitamine D, vergeleken 
met de niet-sarcopene ouderen. Behalve 
insufficiënties en deficiënties in het dieet 
hebben sarcopene ouderen mogelijk ver-
hoogde of specifieke nutritionele behoeftes 
om spiermassa, kracht en functie te behouden.
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Deel II
Effecten van nutritionele supple-
mentatie op voedingsstatus en  
spiermaten in ouderen met  
sarcopenie en/of overgewicht 
Om de effecten op spiermaten ten gevolge 
van een voedingsinterventie met een 
medische voedingsdrank met vitamine D en 
leucine-verrijkt wei-eiwit te onderzoeken, 
hebben we de PROVIDE studie met 380  
sarcopene ouderen in 18 Europese centra 
uitgevoerd (hoofdstuk 5). De 13 weken 
durende supplementatie van het dagelijkse 
dieet verbeterde de voedingsinname en 
status van deze fysiek beperkte, voor-
namelijk thuiswonende ouderen, zonder 
enige aanwijzing voor negatieve gevolgen 
voor de gezondheid. Deze voedingsinter-
ventie, die niet gepaard ging met fysieke 
training, resulteerde in meer spiermassa in 
de ledematen. Bovendien verbeterde de 
testgroep meer in de chair-stand-test dan  
de controlegroep. Deze studie toont het 
prin cipe aan dat een specifieke nutritionele 
supplementatie als zodanig al een positief 
effect zou kunnen hebben voor geriatrische 
patiënten met sarcopenie, wat met name 
belangrijk is voor degenen die niet in staat 
zijn om te trainen.
In post-hoc analyse van de PROVIDE studie 
in hoofdstuk 6 hebben we onderzocht  
of serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) 
concentraties en de eiwitinname in het 
dagelijks dieet aan de start van de studie 
invloed hebben gehad op het effect van  
de voedingsinterventie. Studiedeelnemers 
met serum 25(OH)D concentraties hoger 
dan 50 nmol/L en eiwitinname hoger dan 
1.0 g/kg/d aan de start lieten meer toename 
in spiermassa zien ten gevolge van de  
interventie. De serum 25(OH)D concentra-
ties en eiwitinname in het dieet aan de start 
van de studie hadden geen invloed op 
verandering van chair-stand-test resultaten. 

Deze bevindingen suggereren dat vol-
doende serum 25(OH)D concentraties en 
eiwitinname vereist zijn om spiermassa te 
vergroten door middel van een voedings-
interventie bij sarcopene ouderen. De 
huidige afkapwaarden in de aanbevelingen 
voor vitamine D en eiwitinname zouden  
als “minimum”-waarden kunnen worden 
be schouwd voor ouderen met sarcopenie 
om een adequate reactie op nutritionele 
strategieën met als doel om spierverlies te 
verminderen mogelijk te maken.
Aangezien de prevalentie van overgewicht 
en obesitas bij kwetsbare en sarcopene 
ouderen toeneemt, hebben we een ex  plo-
ratieve studie uitgevoerd naar de effecten 
van specifieke supplementatie op spier-
behoud in een gewichtsverlies programma. 
Ouderen met overgewicht con sumeerden 
een supplement met vitamine D en leucine-
verrijkt wei-eiwit of een isocalorisch con -
trole product als onderdeel van een 13 
weken durend gewichtsverliesprogramma 
bestaande uit een hypocalorisch dieet  
en krachttraining (hoofdstuk 7). Zowel de 
testgroep als de controlegroep namen af  
in lichaamsgewicht en vetmassa, en ver-
beterden in spierkracht en functie. De 
interventie met het specifieke supplement 
zorgde echter voor behoud van spiermassa 
bij deze ouderen met overgewicht en  
obesitas gedurende het programma met 
een hypocalorisch dieet en krachttraining. 
Dit zou mogelijk de metabole functie  
van de spieren met betrekking tot glucose-
regulatie kunnen ondersteunen en het 
risico voor het ontwikkelen van sarco penie 
in deze kwetsbare, obese ouderenpopu-
laties verminderen.
Concluderend, ondervoeding inclusief sub-
optimale inname van nutriënten zoals eiwit 
en micronutriënten draagt bij aan de 
ontwikkeling van sarcopenie en fysieke 
kwetsbaarheid. Specifieke nutritionele 
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supplementatie kan ouderen helpen bij het 
behouden van spiermassa, spierkracht en 
fysiek functioneren. Doelgerichte nutri-
tionele supplementatie, vooral tijdens 
kwetsbare periodes, kan van toegevoegde 
waarde zijn bij het behandelen van katabole 
stress en ziektes, het bevorderen van herstel 
en behoud van mobiliteit en een actief 
leven.
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