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Fysieke (in)activiteit en cognitie bij ouderen met een cognitieve stoornis 

 

Bewegen is goed voor het lichaam, de spieren en het uithoudingsvermogen, maar bewegen is 

ook goed voor het geheugen, vooral voor executieve functies (EF). Dit zijn hogere cognitieve 

functies, zoals planning, inhibitie (remming) en flexibiliteit, die belangrijk zijn voor het 

(zelfstandig) functioneren. Bij normale veroudering gaan zowel de mobiliteit als het geheugen 

achteruit. Deze achteruitgang en de kans op dementie kun je verkleinen door gedurende je 

leven actief te bewegen. Aan de andere kant heeft (langdurige) inactiviteit een negatieve 

impact op lichamelijk functioneren en het geheugen. Ouderen met een inactieve leefstijl, die 

vaak voorkomt in verzorgings- of verpleeghuizen, gaan dus sneller achteruit dan actievere 

ouderen. Als men eenmaal een milde cognitieve beperking of zelfs een beginnende dementie 

heeft, kan een regelmatige wandeling nog effectief zijn om de achteruitgang in de EF te 

verminderen. Wandelen is een voorbeeld van bewegen hetgeen veel ouderen met of zonder 

hulpmiddel nog kunnen. Er zijn uiteraard meer activiteiten mogelijk, zoals oefeningen op en 

achter een stevige stoel. Deze oefeningen zijn even intensief als wandelen en kunnen ook in 

een groep uitgevoerd worden waardoor het minder begeleiding vergt. Doordat fysieke 

activiteit een positief effect heeft op het remmend vermogen van het brein, is het ook 

mogelijk dat ongewenst gedrag, zoals agressiviteit, kan afnemen door fysieke activiteiten. Om 

bewoners van een verzorgings- en verpleeghuis goed te verzorgen is dus niet alleen een goede 

nachtrust, drinken en drie maal daags eten nodig, maar ook een vermindering in de 

hoeveelheid inactiviteit. 


