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Nederlandse samenvatting
Clinici komen in het ziekenhuis vaak ou-
dere patiënten tegen die complexe zorg 
nodig hebben en een vergroot risico 
lopen dat zij niet goed herstellen. 35-
40% van alle ziekenhuisopnames bestaat 
uit oudere patiënten. Een steeds groter 
deel van hen vertoont multimorbiditeit 
en een groot aantal gebruikt medicijnen. 
Het gevolg hiervan is dat clinici steeds 
meer naar het hele lichaam moeten ki-
jken in plaats van op één orgaan te fo-
cussen. Ziekenhuisopnames induceren 
deconditionering in alle leeftijden, maar 
hebben met name een impact op oudere 
patiënten. Een derde van deze oudere 
groep patiënten lijdt aan ziekenhuisger-
elateerde deconditionering. Het door 
deconditionering veroorzaakte risico op 
functionele beperkingen, voor, tijdens 
en na ziekenhuisopname, kan worden 
gemedieerd door verlies van spierweef-
sel als gevolg van katabolisme. In dit 
proefschrift gebruiken we “spierstatus” 
als een overkoepelende term voor de 
conditie van de spier. Spierstatus wordt 
geoperationaliseerd door spiermassa, 
spierkracht en fysieke prestaties. Slechte 
spierstatus kan resulteren in een status 
van ziekte onder klinische grenswaarden 
die Sarcopenie wordt genoemd. Sarco-
penie komt veel voor bij oudere volwas-
senen in het ziekenhuis en kan leiden tot 
nadelige resultaten tijdens ziekenhuiso-
pname en daarna. Dit proefschrift heeft 
tot doel om inzichten te verwerven en 
het bewustzijn te verhogen onder clini-
ci, onderzoekers en de samenleving over 
diagnostiek, determinanten en gevolgen 
van slechte spierstatus bij oudere pa-
tiënten tijdens ziekenhuisopname.

Deel 1; Diagnostiek, heeft tot doel om 
inzicht te verstrekken omtrent publieke 
kennis over Sarcopenie, evenals de klin-
ische impact van het toepassen van nieu-

we definities en over geïnstrumenteerde 
metingen van spierstatus. Kennis over 
terminologie, behandeling en preventie 
van Sarcopenie was matig. Aan de ande-
re kant was het besef over de oorzaken 
en gevolgen van slechte spierstatus wel 
aanwezig bij een meerderheid van de 
deelnemers. Verandering van de definitie 
van Sarcopenie in de klinische praktijk re-
sulteerde in grote verschillen in de prev-
alentie van Sarcopenie in acht cohorten 
met oudere deelnemers, met verschillen 
tussen mannen en vrouw. Het instrumen-
teren van metingen, bijvoorbeeld objec-
tieve loopsnelheid in het dagelijks leven 
en geïnstrumenteerde fysieke prestati-
emetingen, leverde aanvullende infor-
matie op naast de standaard fysieke met-
ingen. Het toegevoegde voordeel van de 
testen blijft echter discutabel.

Deel 2; Determinanten, heeft tot doel 
om determinanten van slechte fysieke 
functie, spiermassa, spierkracht en 
fysieke prestatie te identificeren bij ver-
schillende populaties van ouderen. Onze 
systematische review van de literatuur 
liet zien dat electieve ziekenhuisopnames 
van oudere patiënten geassocieerd was 
met een achteruitgang van spiermassa 
en spierkracht. Achteruitgang was echter 
niet aanwezig bij oudere patiënten die 
acuut opgenomen waren. Deze bevind-
ing werd bevestigd door onze resultat-
en van de EMPOWER studie. Een lagere 
cognitieve functie en hogere inflammatie 
markers, namelijk C-reactieve proteïne, 
albumine en bezinking, waren geasso-
cieerd met lagere spiermassa, spierkracht 
en fysieke prestaties bij oudere opge-
nomen patiënten en geriatrische poliklin-
ische patiënten. Body mass index was de 
enige onafhankelijke predictor voor het 
metabool syndroom bij thuiswonende 
ouderen. 
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Deel 3; Gevolgen, heeft tot doel om 
korte-termijn en lange-termijn gevolgen 
van slechte spiermassa, kracht en func-
tie te onderzoeken bij gehospitaliseerde 
oudere patiënten. Het hebben van lagere 
spiermassa bij opname was geassocieerd 
met het risico op geriatrische condi-
ties bij mannen, met vallen binnen drie 
maanden na de opname bij mannen en 
met mortaliteit binnen drie maanden na 
opname bij zowel mannen als vrouwen. 
Bij beide geslachten was de lagere spi-
erkracht bij opname geassocieerd met 
geriatrische syndromen, met vallen en 
afhankelijk wonen drie maanden na ont-
slag. Lage spierfunctie was geassocieerd 
met afhankelijk wonen drie maanden na 
ontslag. 

Concluderend verzamelde dit proefschrift 
inzichten over het belang van het voor-
komen van slechte spierstatus bij ou-
deren patiënten tijdens ziekenhuisop-
name. Tevens werd een gebrek aan kennis 
en geschikte diagnostiek in de klinische 
praktijk geïdentificeerd. Het creëren van 
bewustzijn over determinanten en gevol-
gen van een slechte spierstatus bij clinici 
en onderzoekers, evenals bij het publiek, 
zal preventie en behandeling verbeteren. 
Het bieden van optimale gezondhe-
idszorg aan acuut of electief opgenomen 
patiënten, met een lagere cognitieve 
functie, met infecties en met het meta-
bool syndroom, betekent ook aandacht 
hebben voor hun spierstatus, voor, tij-
dens en na ziekenhuisopname. Laten we 
dit belangrijke orgaan meer waarderen 
en in actie komen om de spierstatus te 
verbeteren.


