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Wist u dat?

u Tot het 30e levensjaar er sprake is van 
opbouw van spiermassa

u De spierafbraak start tussen de leeftijd van 30-
70 jaar. 

u Hier hoeven we niets voor te doen. Dit proces 
gebeurt vanzelf! 

u Traplopen en opstaan uit de stoel vragen meer 
dan dan 80% van de maximale kracht.



Wat is sarcopenie?

u = een leeftijdsgerelateerde afname van 
spierkracht, spiermassa en verminderde 
spierfunctie.

u Belangrijkste oorzaken:

u Een tekort aan eiwit in de voeding 

u Een inactieve levensstijl

u Veroudering

u Ziekte 



Wat is sarcopenie?

u Sarcopenie is niet afhankelijk van een 

te laag, normaal of te hoog lichaamsgewicht.









Tekenen van sarcopenie

u Verminderde activiteit

u Verminderde eetlust

u Ongewenst gewichtsverlies

u Toename van vermoeidheid

u Moeite met opstaan / traplopen

u Verminderde loopsnelheid

u Co- morbiditeiten



Sarcopenie in Nederland

u Sarcopenie komt voornamelijk voor bij de 
ouderen.

u 12% van de zelfstandig wonende ouderen.

u 42% van de ouderen met thuiszorg.

u 58% van de ouderen die in een 
verzorgingshuis wonen.





Bedrust is ALTIJD spiermassaverlies

Gezonde jongeren 28 dagen bedrust

Gezonde ouderen 10 dagen bedrust

Ouderen 3 dagen ziekenhuisopname

Veroudering
Veroorzaakt spiermassaverlies van 

3 – 8 % per 10 jaar vanaf 30e jaar!

u Bij 70 jarige is dat 12 – 32% verlies
u Bij 80 jarige is dat 15 – 40% verlies

Bedrust en spiermassa



Gevolgen van sarcopenie

u Achteruitgang in het dagelijks functioneren. 

u Afhankelijker worden, minder zelfstandig 
worden.

u Groter risico op vallen.

u Verhoogde kwetsbaarheid.

u Eenzaamheid. 

u Langer herstel nodig na ziekte.

u Kans op ziekenhuis-/ verpleeghuisopname.

u Lagere levensverwachting.



Invloed van therapie 
(fysiotherapie en dietetiek)

u Fysiek actief blijven (volgens beweegnormen)

u Betere voeding en betere keuze 
voedingsinname.

u Veilig thuis en in de omgeving bewegen. 

u Langer zelfstandig wonen. 

u Balans verkrijgen/behouden tussen belasting 
en belastbaarheid

u Psychosociale component
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Beweging bij sarcopenie

u Fysieke inactiviteit is direct gekoppeld aan een 
afname van spiermassa en kracht. 

u Een toename van fysieke activiteit heeft een 
positief effect op de afname van sarcopenie. 

u Dus alle vormen van beweging is goed!



Beweging bij sarcopenie

u Krachttraining!

u 2-3x per week.

u Resultaat na 8 weken = toename van 170%

u Behoud van functie, 1x per week herhalen



Voldoet u aan de 
beweegrichtlijn ?



Beweegrichtlijn voor ouderen

u Bewegen is goed, meer bewegen is beter!

u Doe minstens 150 minuten per week aan matig 
intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen.

u Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft 
extra gezondheidsvoordeel.

u Doe minstens 2x per week spier- en botversterkende 
activiteiten

u Voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.

u En: voorkom veel stilzitten!





Zitten is het nieuwe roken!

u Lang zitten is een risicofactor voor vroegtijdig 
overlijden

u Dit is onafhankelijk van de mate van 
fysieke activiteit!

u Lang zitten vergroot het risico op:

u Diabetes type 2.

u Hart- en vaatziekten.

u Depressie.

u Sommige vormen van kanker.

u Lichamelijke klachten. 



Hersenactiviteit 
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Voeding en sarcopenie

u Afname spiermassa = afname voorraad eiwit in 
het lichaam

u DOEL:

Behoud van spiermassa, voorkomen onnodig 
verslechteren van de conditie

u Zo mogelijk toename van spiermassa en 
verbeteren van de conditie



Gewicht en sarcopenie

u Ondergewicht

u Gezond gewicht

u Overgewicht



Let op de signalen !   

u Meer dan 4 kg 
afgevallen in 6 maanden 
tijd? 

u Minder dan 5 minuten 
lopen of trap op zonder 
te stoppen? 

u Minder eetlust, minder 
eten?



Voeding en sarcopenie

u Wat heeft u nodig?

u Voldoende eiwit = bouwstof

u Voldoende energie = calorieën

u Voldoende calcium 

u Voldoende vitamine D





Voeding bij sarcopenie
u Eiwitbehoefte is verhoogd bij sarcopenie

u Rekensom: Iemand met een gewicht van 
70 kilo heeft gewoonlijk 56 gram eiwit 
nodig, bij maar bij sarcopenie is behoefte 
verhoogd tot 84-105,0 gram eiwit

u Gebruik bij voorkeur bolus van 20 gram 
eiwit binnen ½ uur na training

u Wei-eiwitten uit melkproducten worden 
goed benut voor spieropbouw



Voeding bij sarcopenie

u Welke voedingsmiddelen leveren eiwitten? 



Eiwitten in 
de voeding 

Vlees  - Vis  -
Gevogelte 

Melkproducten

Eieren - Noten

Peulvruchten

Vegetarische 
producten



Voorbeelden 

u Broodbelegging jam 10 gram  -> 0 gram

u 1 plak kaas van 20 gram ->5 gram

u 1 plak vleeswaren van 15 gram -> 3 gram 



Voorbeelden

u100-125 gram vlees, kip of vis 
of vleesvervanging

u100-150 gram aardappelen (of 
aardappelvervanging)

u250 gram groente

u1 eetlepel vloeibaar vet of olie
voor vleesbereiding

uTotaal ongeveer 30 gram 



Voorbeelden

u 200 ml kwark 23 gram

u 200 ml (griekse) yoghurt  9 gram

u 200 ml volle vla 4 gram

u 200 ml melk  7 gram

u 200 ml karnemelk  6 gram

u 200 ml chocolademelk   7 gram 



Eiwitrijk dagmenu

Voorbeeld 84-105  gram eiwit per dag

5 sneden brood 20 gram

1x zoet beleg of aardbei of tomaat 1  gram

2x broodbelegging kaas 10 gram

1x vleeswaren 3  gram

Warme maaltijd 30 gram

200 ml halfvolle kwark 23 gram

400 ml halfvolle melk 14 gram

TOTAAL 101 gram



Sterke Botten

Calcium  +  

Vitamine D  +

Bewegen          
>>> 
alle 3 samen



Calcium >> in 
melkproducten

Kaas

Melk - Karnemelk

Yoghurt – Kwark - Kefir

Vla – Pudding

Sojamelk(producten) 
met calcium 



Advies calcium 

u 500-600 ml melkproducten per dag

u 2 x broodbeleg (magere) kaas of 
smeerkaas of hüttenkäse of kwark



Advies vitamine D

u Besmeren van brood en 
bereidingsvet warme maaltijd

u Olie bevat geen vitamine D

u Suppletie van vitamine D



Vitamine D 

Krijg ik genoeg binnen 
met de voeding ?  NEE

En als ik veel buiten kom 
?  NEE



Advies Vitamine D  

leeftijd man vrouw
50-70 jaar - 10 mcg

ouder dan 70 
jaar 

20 mcg 20 mcg

Donkere 
huidskleur of 
weinig buiten 
alle leeftijden

10 mcg 10 mcg



FACTOREN DIE DE VOEDINGSINNAME BEÏNVLOEDEN

Fysisch:verandering in spijsvertering, verminderde 
mobiliteit

Psychisch: 
depressie, eenzaamheid, verandering 
leefomstandigheden, verdriet

Sociaal
alleen eten, financieel, zorg voor Maaltijden

Ziekte
medisch, medicijnen of behandelingen, kauw- en 
slikproblemen



Vragen?


