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Doelstellingen workshop

•Kennis opdoen van de nieuwe consensus- richtlijn sarcopenie

van de EWGSOP2

•Praktisch uit kunnen voeren van testen om sarcopenie vast te

stellen

•In staat zijn om sarcopenie te identificeren op basis van de

testen en afkappunten

•Inzicht in behandelingen en vervolg







EWGSOP2



Screening Sarcopenie

Malmstrom et al. 2016, Ishi et al. 2014, Roberts et al. 2011, Cruz-Jentoft et al. 

2018



EWGSOP2 Sarcopenie afkappunten



Workshop: aan de slag

•Uitvoeren van testen voor spierkracht, spiermassa en

performance

•Identificeren van sarcopenie

•Discussie over nut van vaststellen sarcopenie en

behandelmogelijkheden



Vragen

•
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PART 2: Volgende stap



Literatuur

Older adults should be encouraged to participate in progressive 

resistance training activities, and should be admonished to move along 

a continuum of exercise from immobility, toward the recommended 

daily amounts of activity (Papa et al. 2017)



Literatuur

Functional training may be used to improve functional performance in 

older adults (Liu et al. 2014)



•Progressive resistance exercise should thus be encouraged among 
healthy adults to minimize degenerative muscular function 
associated with aging (Peterson 2010)
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Literatuur: Peterson 2010
Progressive resistance training

• Review 47 studies

• 1990-2008

• 1079 eldery

• Higher intensity→ larger effect on muscle strength

Interventie spreiding in literatuur

• Duur: 6 – 52 weken

• Frequentie: 1 – 3 x per week

• Intensiteit: 40 - 85% van 1RM

• Aantal sets: 1 – 6 per spiergroep

• Aantal herh. per set: 5 – 16

• Rust tussen sets: 60 – 360 seconden



Montero-Fernandez 2013

• Per week 150 min gemiddelde of 60 min hoge intensiteit

• Intensiteit: ervaren zwaarte 5-6/10 of 7-8/10

• 3 of meer keer per week

• 8-10 oefeningen voor gehele lichaam

• Belangrijke spiergroepen: benen, heupen, borst, rug, buik, 

schouder en armen

• 8-12 herhalingen per spiergroep

• 2 minuten rust



Vereniging Diëtisten Geriatrie en Ouderen 2016

Voedingsadviezen

Eiwit ; 1.2 – 1.5 g/ kg huidig lichaamsgewicht per dag

Met aandacht voor:

- Gelijke hoeveelheden eiwit verdeeld

over de drie hoofdmaaltijden

(streven naar + 25g eiwit per maaltijd )



• Extra eiwit in combinatie met progressieve training verbetert

spierkracht en fysiek functioneren (Tieland 2012)



Beloop spierkracht over de jaren





Einde

Dank voor uw aandacht!

Link naar artikel over 4 meter loopsnelheid: 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4831727/)

de consensus statement Sarcopenie:

(https://academic.oup.com/ageing/advance-
article/doi/10.1093/ageing/afy169/5126243).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4831727/
https://academic.oup.com/ageing/advance-article/doi/10.1093/ageing/afy169/5126243

