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Inge Gobes-de Punder,  sportarts
Ans Aarts,  kl inisch geriater 
Ziekenhuis  Gelderse Val lei

Exercise is medicine, 
óók voor ouderen!
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Inhoud

• Invloed van bewegen op de gezondheid en levensverwachting

• Inzoomen op artrose, spieren, conditie, prehabilitatie

• Inzoomen op cognitie 

• Hoe krijg je ouderen aan het bewegen?

- thuis

- in het ziekenhuis

- in het verpleeghuis
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2012
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Another worldwide issue: aging 

• Veranderingen in verschillende organen

• Verhoogd risico op verschillende ziektes

• Boven de 60 jaar: 60% heeft een chronische aandoening en 25% heeft er 2 of 
meer

• Live longer!

• Live healthier?
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Veroudering, lifespan en healthspan

• A: normale 
veroudering

• B: door medische zorg 
neemt lifespan toe

• C: door actieve leefstijl 
neemt healthspan toe
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Invloed van bewegen op de gezondheid
een hele lange opsomming..... 

• Verlagen BMI

• Verbeteren conditie (VO2-max)

• Verminderen sarcopenie

• Minder klachten HBA

• Minder hart- en vaatziekten

• Verminderen insulineresistente

• Verbeteren immuunfunctie

• Verbeteren endotheelfunctie (NO-productie zorgt voor vaatverwijding)

• Kinderen worden slimmer en bouwen meer cognitieve reserve op

• Betere overlevingskansen darm-, borst- en prostaatkanker

• Minder psychische klachten

• Etc .
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Musculoskeletale (MSK) klachten

• Functie: bodyshape, mobiliteit

• 60+: 30-40% heeft MSK pijn

• Impact: QOL, participatie, invloed op gezondheid, kosten 

• Aging: verlies spier- en botmassa, verminderde 
botbelastbaarheid, verminderde motorische vaardigheden, 
fractuurrisico
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Kraakbeen

• Kraakbeen-veroudering:
o.a. 
afname chondrocyten, 
veranderingen 
extracellulaire matrix, 
verminderde 
schokabsorptie
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Artrose
Risicofactoren:

• leeftijd, 

• overbelasting, 

• eerdere blessure, 

• vrouw>man, 

• obesity (belasting, 
laaggradige inflammatie), 

• genetisch
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Artrose, preventie
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Knieartrose, behandeling
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Sarcopenie
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Prehabilitatie:
verbeteren fitheid voorafgaand aan de operatie
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Prehabilitatie

• Prehabilitatieprogramma: tussen diagnose en operatie.

• Verbeteren van de preoperatieve fitheid kan de kans op 
peri-operatieve complicaties en vertraagd herstel verminderen. 
Dus betere uitkomsten van de operatie voor de patiënt 
(minder complicaties en kortere opnameduur)

• Fitheid/VO2-max kan 10% verbeteren in een periode van 4 weken.

• VO2-max en anaerobe drempels zijn voorspeller van post-operatieve
morbiteit en mortaliteit

• Projecten: ProActief studie (TKP, THP); Project ExtraFit (darmkanker)
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VO2-max 
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CPET (cardiopulmonary exercise testing) 

• Vaststellen belastbaarheid/VO2-max.

• Oorzaak van de verminderde inspanningscapaciteit (o.a. 

cardiaal/pulmonaal/vermoeidheid/co-morbiditeit/angst) in 

kaart brengen.

• Gericht trainingsadvies
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In de spreekkamer

• Patiënten zullen eerder gaan bewegen als de dokter 
zegt dat het goed voor ze is. 

• Patiënten moeten begrijpen dat bewegen hun 
klachten van vermoeidheid en verminderd fysiek en 
cognitief functioneren kunnen verbeteren en 
dat zij dit zelf moeten doen.

• Door te vragen naar beweeggedrag laat de dokter 
zien dat hij/zij fysieke training belangrijk vindt.

• Vraag die de dokter aan zichzelf moet stellen: 
kan deze patiënt veilig bewegen zonder 
begeleiding/supervisie? 
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Intermezzo
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Don’t underestimate the power of doing nothing
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Veel positieve relaties tussen bewegen en hersenfunctie, 
maar niet goed bekend hoe
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Effecten van bewegen bij dementie? 

• Richtlijn dementie 2014: Adviseer lichaamsbeweging, bv 
meerdere malen/week 30 minuten wandelen, ter verbetering 
van cognitie, conditie en stemming.

• Positief effect op depressie, agitatie, dwaalgedrag, dag- en 
nachtritme, fysieke conditie, cognitie. Lage bewijskracht. 
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Cognitieve reserve, leefstijl en leeftijd

• Geel-paars-rood:
steeds actievere leefstijl, 
rood vanaf jeugd

• Groen:
actief vanaf 60e jaar, 
vermindering achteruitgang

• Leefstijl: o.a. cognitieve i.c.m.
en fysieke activiteiten
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Waarom bewegen belangrijk is

• Gezondheidswinst 
• Valpreventie
• Verhogen zelfredzaamheid 
• Hogere kwaliteit van leven 
• Plezier en ontspanning 

• Bewegen levert vooral voor inactieve ouderen 
de meeste gezondheidswinst op.
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Maar wat is voldoende bewegen?

Beweegrichtlijn:

• 2.5 uur/week matig intensief bewegen

• 2x/week botversterkende oefeningen

• 2x/week spierversterkende oefeningen

• Ouderen ook nog 2x/week balans- en coördinatieoefeningen
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Hoeveel ouderen voldoen aan beweegrichtlijnen?
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Dubbel zo veel als in 2001

CBS: 65+ers van 22% (2001) naar 40% (2019) 
(18-65-jarigen van 44 naar 52%)
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Hoe krijg je ouderen aan het bewegen thuis?

• Voorlichting, mondeling en schriftelijk

• Aansluiten bij interesses (sport, tuin, natuur, dansen)

• ADL/IADL zo veel mogelijk zelf

• Met anderen samen afspreken

• Familie betrekken

• Concreet ‘huiswerk’ opgeven, en controleren

• Vast dag- of weekschema

• Verantwoord risico’s nemen

• Hometrainer e.d. aanschaffen
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Wijs uw patiënten op:
• Beweegactiviteiten van SWO https://www.malkander-ede.nl/ik-wil-meer-weten-over/senioren/activiteiten.aspx

• Vrijwilligers om te wandelen/fietsen via SWO

• Wandelmaatje zoeken via SWO/internet

• Tijden voor ouderen in zwembad en fitnesscentrum

• Buurtsportcoach 

• Walking Football 

• Sparking boxing, voor ptn met Parkinson https://www.youtube.com/watch?v=7vZB2rmkrjY

• Dansen/bewegen voor ptn met Parkinson

• Nederland in beweging (tv of DVD)

• Driewieler of duofiets

• GPS voor dementerenden 

• Fitnessapparaten in parken

• (scootmobielclub)

• Geriatriefysiotherapie www.defysiotherapeut.com

• Parkinson-net fysiotherapeut http://www.parkinsonzorgzoeker.nl/

https://www.malkander-ede.nl/ik-wil-meer-weten-over/senioren/activiteiten.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=7vZB2rmkrjY
http://www.defysiotherapeut.com/
http://www.parkinsonzorgzoeker.nl/
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Hoe krijg je ouderen aan het bewegen in het ziekenhuis?
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Paddon-Jones et.al.2004
English et al. 2014
Kortebein et al. 2007
Paddon-Jones, Pilot Data

Inactivity and Muscle Loss Bed Rest
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Inactivity and Muscle Loss Bed Rest

Paddon-Jones et.al.2004
English et al. 2014
Kortebein et al. 2007
Paddon-Jones, Pilot Data
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Rejc E, et al. Loss of maximal explosive power of lower limbs
after 2 weeks of disuse and incomplete recovery after
retraining in older adults. J Physiol. 
2018 Feb 15;596(4):647-665

S P I E R

3x

preventie
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Bewegen voor ouderen tijdens opname in ZGV
Ten eerste: verandering van mindset

• Zo veel mogelijk uit bed

• Eten op stoel

• Goed schoeisel of anti-slipsokken

• Kleding aan

• Gebruik van rollator met 
infuuspaalhouder

• HELP vrijwilligers

• Huiskamers

• Open trappenhuis 

• Rollator te leen bij entree

• Fietstocht op hometrainer

https://www.geldersevallei.nl/patient/afdelingen/ouderengeneeskunde-geriatrie/geriatrie-verpleegafdeling/inhoud
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zelfstandig

met hulp van 
mantelzorg/vrijwilliger

met hulp van 
verpleegkundige/fysiotherapeut

BEWEGEN? 
Dat mag natuurlijk ook tijdens het bezoekuur.
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PAM



37



38

Ná ziekenhuisopname: zo snel mogelijk revalideren

• In de eerste 3 maanden na ontslag uit het ziekenhuis is het 
herstelpotentieel het grootst. 

• Is er dan nog geen verbetering in het functioneren zichtbaar, 
dan is de kans groot dat het functieverlies blijvend is.

• Niet-kwetsbare ouderen fysiotherapie thuis resp. 
revalidatiekliniek.

• Kwetsbare ouderen bij voorkeur in GRZ.

• Bij gevorderde dementie: ZZP 9B, liefst in eigen 
omgeving, gericht op ADL en HDL, 
inslijpen door herhaling
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In het verpleeghuis

MIBBO: Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle 
Beweegvoorkeuren van Ouderen
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• Spel, sociaal aspect

• Virtueel fietsparcours

• Robotica
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Take home messages
Use it or lose it

Jong geleerd oud gedaan

Bouw cognitieve en fysieke reserves op

Blijf elkaar en jezelf stimuleren en uitdagen, zowel 
fysiek als cognitief.

Beter nog fysiek en cognitief gecombineerd

Verbeteren live span en health span
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Vragen?
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Hartelijk dank voor uw
aandacht!


