
 

 

 

Nutritional targets to enhance pulmonary
rehabilitation efficacy in COPD
Citation for published version (APA):

van de Bool, C. (2017). Nutritional targets to enhance pulmonary rehabilitation efficacy in COPD. [Doctoral
Thesis, Maastricht University]. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.20170517cvdb

Document status and date:
Published: 01/01/2017

DOI:
10.26481/dis.20170517cvdb

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Document license:
Unspecified

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20170517cvdb
https://doi.org/10.26481/dis.20170517cvdb
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/ba7253d9-f2b3-44de-bdc3-c05dca89ce99


 

125 

Samenvatting 

  



 

126 

COPD is een veelvoorkomende chronische ziekte die vaak niet alleen de longen aantast 
maar het hele lichaam. Dit komt niet alleen door ziekte-gerelateerde factoren zoals 
hypoxie (weefsels in het lichaam worden niet voorzien van voldoende zuurstof), syste-
mische inflammatie (ontsteking in het hele lichaam), oxidatieve stress (schadelijke che-
mische reacties in het lichaam) en bepaald medicijngebruik, maar ook leefstijlfactoren 
zoals roken, lage lichamelijke activiteit en ontoereikende voeding. Verlies van massa en 
functie van de skeletspieren is een veel voorkomende manifestatie die, deels onafhan-
kelijk van de ernst van de longfunctiestoornis, bijdraagt aan een verminderde inspan-
ningstolerantie door symptomen zoals kortademigheid en vermoeidheid en daarmee 
een vicieuze cirkel van afnemende lichamelijke activiteit. De hoeveelheid spiermassa 
bepaalt in belangrijke mate de spierfunctie van een patiënt. Deze spiermassa kan niet 
afgeleid worden uit het lichaamsgewicht omdat het lichaamsgewicht niets zegt over de 
verhoudingen tussen de verschillende soorten weefsels in het lichaam. Zo kan iemand 
met een normaal gewicht bijvoorbeeld een “verborgen” lage hoeveelheid spiermassa 
hebben vanwege een hoge hoeveelheid vetmassa. Daarom is meting van de lichaams-
samenstelling belangrijk, waarbij niet alleen onderscheid gemaakt wordt in de hoeveel-
heid van de verschillende weefsels (spieren, vet, bot) maar ook de verdeling van spier-
massa en vetmassa in het menselijk lichaam.  

De spiermassa kan gemeten worden met een DEXA scan, die gebruik maakt van rönt-
genstralen. Maar wanneer is sprake van een te lage spiermassa? 

Traditioneel ging men uit van de spiermassa in het totale lichaam, maar er zijn aanwij-
zingen dat meting van de spiermassa in de armen en de benen een betere indruk geeft 
van de inspanningscapaciteit van een patiënt. Daarnaast kan een lage spiermassa in de 
huidige samenleving vaak samengaan met een te hoge vetmassa en een veranderde 
vetverdeling die leidt tot ophoping van vetmassa in de buikregio (abdominale obesitas).  

In Hoofdstuk 2 bestudeerden we hoe vaak deze lichaamssamenstellingsprofielen voor-
kwam in een groep Nederlandse COPD-patiënten die in aanmerking kwamen voor een 
longrevalidatieprogramma. Er werd aangetoond dat zowel een lage skeletspiermassa 
(spiermassa in de armen en benen) vaak voorkwam in patiënten van alle gewichtscate-
gorieën (onder-, normaal, overgewicht en obesitas) en dat dit resulteerde in een lagere 
spierkracht en bij mannen ook in een lager uithoudingsvermogen. De patiënten die 
naast een lage skeletspiermassa gelijktijdig te veel vetmassa in de buikregio hadden, 
leken lichamelijk beter te functioneren. Tevens bleek de skeletspiermassa een betere 
voorspeller voor lichamelijk functioneren ten opzichte van de spiermassa in het totale 
lichaam.  

Naast een lage spiermassa treden er ook veranderingen op in de skeletspieren van 
COPD patiënten. De spier bestaat uit spiervezels die kunnen verschillen in snelheid van 
de spiersamentrekking en het ontwikkelen van de hoeveelheid kracht. Kenmerkend in 
COPD patiënten is dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de typen spiervezels. 
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De langzame type I vezels, die geschikt zijn voor inspanning op lage intensiteit maar 
lange duur (oxidatieve vezels), zijn verschoven naar snelle type II vezels, die veel kracht 
kunnen leveren, maar snel weer uitgeput zijn (glycolytische vezels). Deze verschuiving 
draagt, naast de longfunctiebeperking bij aan een verlaagd uithoudingsvermogen. 
Daarnaast zijn de type II vezels gevoeliger voor verschrompeling door ziekte-
gerelateerde prikkels zoals hypoxie en longontsteking.  

Naast roken en te weinig lichamelijke activiteit kan ook het dagelijkse voedingspatroon 
invloed hebben op de afwijkingen in de lichaamssamenstelling en spiervezels bij patiën-
ten met COPD. Zo kan een te lage eiwitinname een remmende werking hebben op het 
behoud van spiermassa of kan overmatige vetinname bij een verminderde zuurstofop-
namecapaciteit van de spieren bijdragen aan behoud en ophoping van vet in de buikre-
gio. Aangezien dit nog niet uitvoerig is onderzocht hebben we in Hoofdstuk 4 de inname 
van de belangrijkste voedingsstoffen vergeleken tussen COPD patiënten met verschil-
lende lichaamssamenstellingen. De voedingsinname van de totale onderzochte groep 
patiënten weerspiegelde een Westers dieet, dat wil zeggen een voedingsinname rijk in 
verzadigde vetten en laag in vers fruit, groenten en vezels. De inname van vitamines, en 
vooral vitamine D, was lager dan de aanbevolen hoeveelheid door de Gezondheidsraad 
bij het merendeel van de patiënten. Verder hadden de patiënten met een lage spier-
massa vaak een verhoudingsgewijs lage inname van eiwitten. Patiënten met ophoping 
van buikvet hadden een lage inname van eiwitten en van veel vitamines. Patiënten die 
zowel een lage spiermassa als ophoping van buikvet hadden, bleken het vaakst een niet 
optimale voedingsinname te hebben.  

Hoe kan door aanpak van de verminderde spierfunctie de vicieuze cirkel van een ver-
minderde inspanningstolerantie en fysieke activiteit doorbroken worden?  

COPD patiënten kunnen door hun arts doorverwezen worden voor een longrevalidatie-
programma, om te leren beter met hun ziekte om te gaan en de conditie te verbeteren. 
Een longrevalidatieprogramma bestaat uit verschillende, goed op elkaar afgestemde 
onderdelen, waaronder voorlichting over de aandoening, instructie over goede medi-

Het lagere uithoudingsvermogen in mannelijke COPD patiënten met een lage skelet-
spiermassa (aangetoond in Hoofdstuk 2) impliceert dat hierbij mogelijk afwijkingen in 
spiervezel type samenstelling betrokken zijn. Daarom hebben we in Hoofdstuk 3 ver-
schillen in spiervezels onderzocht tussen COPD patiënten met en zonder een te lage 
skeletspiermassa, en gezonde controle personen. COPD patiënten hadden in verhou-
ding minder type I vezels en kleinere type IIx vezels dan de gezonde controle personen. 
Daarnaast had de groep COPD patiënten met een lage skeletspiermassa een verdere 
afname in zowel het percentage als de grootte van de type I vezels. Deze bevinding 
toont dat COPD patiënten met een lage spiermassa extra kwetsbaar zijn; verder onder-
zoek moet aantonen of er een oorzaak-gevolg relatie is tussen afname van spierkwali-
teit en verlies van spiermassa.  
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cijninname, voedingsadvies en inspanningstraining. Uit onderzoek is gebleken dat in-
spanningstraining de spierkracht en het inspanningsvermogen kan verbeteren bij de 
meeste COPD patiënten. Maar intensieve lichamelijke training verhoogt ook het ener-
giegebruik. Als deze toegenomen energiebehoefte niet gecompenseerd kan worden 
door de dagelijkse voeding, kan dit bij kwetsbare patiënten leiden tot ongewenst ge-
wichtsverlies.  

Uit onderzoek is gebleken dat voedingssupplementen (aanvullingen op de normale 
voeding) effectief zijn bij COPD patiënten met gewichtsverlies of een verhoogd risico 
erop. De huidige literatuur suggereert echter dat niet alleen de patiënten met acuut 
spiermassaverlies en vergevorderd COPD baat hebben bij voedingssupplementen, maar 
dat ook minder ernstige patiënten hier baat bij zouden kunnen hebben. Momenteel is 
nog niet goed onderzocht of voedingssupplementen de effecten van inspanningstrai-
ning verder kunnen verbeteren, analoog aan het gebruik van voedingssupplementen in 
de topsport. Voor een optimale opzet van de klinische studie waarin we deze vraag 
wilden onderzoeken, hebben we in Hoofdstuk 5 een literatuuronderzoek uitgevoerd. In 
hoofdstuk 6 wordt de NUTRAIN-trial beschreven, waarin de effectiviteit van een speci-
fiek voedingssupplement werd onderzocht tijdens de poliklinische revalidatie van COPD 
patiënten met een mild tot matige luchtwegobstructie maar een lage spiermassa. Alle 
patiënten ondergingen een intensief trainingsprogramma bestaande uit 40 sessies in 7 
ziekenhuizen. De helft van de deelnemers nam dagelijks 2-3 porties van de drinkbare 
test-voeding in en de andere helft 2-3 porties van een vergelijkbare verpakking met een 
lage voedingswaarde (placebo). De testvoeding bevatte naast calorieën en eiwitten voor 
behoud of versnelde opbouw van spieren ook een specifieke vetzuursamenstelling, 
waarvan in eerder onderzoek was aangetoond dat deze in staat is om het inspannings-
vermogen te verbeteren via gunstige beïnvloeding van de stofwisseling in de spieren. 
Het voedingssupplement was tevens rijk aan vitamine D, om de vaak voorkomende 
vitamine D deficiëntie in COPD tegen te gaan welke geassocieerd is met spierzwakte en 
botontkalking. De resultaten van het onderzoek toonden dat inspanningstraining zeer 
effectief was in het verbeteren van spierkracht in de benen en het inspanningsver-
mogen bij goed trainbare COPD patiënten met lage spiermassa. Het voedingssupple-
ment had daarnaast nog gunstige effecten op de voedingsstatus, de spierkracht van de 
ademhalingspieren en de dagelijkse lichamelijke activiteit, vergeleken met het placebo-
product.  

Toekomstig onderzoek zal uitwijzen of deze niet eerder aangetoonde voedingseffecten 
verklaard worden door verbetering van de kwaliteit van de spieren en/of door effecten 
op andere orgaansystemen waaronder bijvoorbeeld het hart-vaatstelsel, het immuun-
systeem of het brein. Tevens zal er meer accent komen te liggen op de invloed van 
optimale voedingsinname voor behoud van de korte termijnseffecten van longrevalida-
tie en een verdere personalisering van de voedingsadviezen op geleide van de verschil-
lende in dit proefschrift beschreven lichaamssamenstellingsprofielen.  




