
Reeks
16 maart 2022



Kwetsbare ouderen en spierkracht

Meneer T 83 jaar



Meneer T 83 jaar

• Opgenomen i.v.m. longontsteking

• De 1ste dagen: ziek, bedlegerig, slechte 

eetlust en extreem vermoeid

• Knapt op, komt korte momenten uit 

bed en moet volledig geholpen worden.

Herkennen jullie dit verloop?



Meneer T 83 jaar

Op dag 5:  

• Longontsteking is genezen 

• Fysiotherapeut + diëtist zijn betrokken

• Desondanks kan hij zelfstandig niet meer uit bed en lopen

Hoe kunnen jullie dit verklaren?



Aanmaak = Afbraak Aanmaak < Afbraak

Spieren



invaliditeitsdrempel

Levensloop: ontwikkeling spierkracht + spiermassa

30



Wat gebeurt er bij ziekte en ziekenhuis opname?



Spiermassa verlies en ziekte
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Functie verlies en sterfte

Geen sarcopenie

Sarcopenie



Meneer T 83 jaar

• Op dag 7 valt hij met als gevolg wervelbreuk

• Op dag 10 gaat hij revalideren

• Na 6 weken kan hij weer naar huis.

• Bed wordt beneden geplaatst, thuiszorg en fysiotherapie wordt geregeld



Wat zouden we anders moeten doen?



Wat kan beter?

• In kaart brengen totale patiënt (CGA)

• Andere problemen

• Medicatie

• Functioneren 

• Wensen van de patiënt

• Aanwezigheid van sarcopenie?



Sarcopenie

• Sarcos= vlees
• Penie=verdwijnen

• M.n. snelle type 2 vezels verlies

• Oorspronkelijk: leeftijd 
gerelateerde afname van de 
spiermassa

Rosenberg, 1989



Diagnostiek naar sarcopenie

1. Spierkracht

2. Spiermassa

3. Fysiek functioneren



Handknijpkracht Stoel sta-op test



Bio Impedantie Analyse





Meneer T 83 jaar heeft sarcopenie, en toen?



Behandeling van sarcopenie



Eiwitrijke voeding

• 1,5 g/kg/dag

• Verdeeld over 3 maaltijden



Ondanks inspanning van diëtist en…





Mogelijke verklaringen…..

• Ontbreken eetlust door…..

• Veroudering

• Ziekte/ ontsteking

• Immobiliteit

• Medicatie 

• Andere gewoonte…

• Niet de juiste voeding/eiwitten?



Mogelijke oplossingen…..



Krachttraining



Effect fysiotherapie? Geen studies bij geriatrische 
patiënten in het ziekenhuis…..

• Te moe?

• Te ziek?

• Geen motivatie?

• Deskundigheid?

• Passende behandeling?



Mogelijke oplossingen…..



Meneer T 83 jaar, in de ideale wereld….

• Bij opname wordt de diagnose sarcopenie vastgesteld

• Naast fysiotherapie en dieet aanpassing wordt gestart aanvullende voeding 

voor de nacht + elektrostimulatie gestart

• Op dag 7 gaat hij naar huis, het bed wordt beneden geplaatst

• Zowel de huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg en diëtist bezoeken hem vrijwel 

direct bij thuiskomst

• Na 4 weken kan hij zijn activiteiten zoals voorheen oppakken



Als het kan gebruik uw verstand en blijf bewegen!!!


