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Summary 
 
The acutely ill hospitalized geriatric patient is usually very frail, and has many co-morbidities 

and (acute) limitations in his functioning. Despite proactive multidisciplinary treatment during 

hospital admission aimed at functional recovery, there is still a decline in mobility, physical 

functioning and self-reliance in a significant proportion of these geriatric patients. In addition to 

the frailty, co-morbidity and severity of the acute disease, sarcopenia plays a key role in the 

functional decline. On the other hand, sarcopenia can also develop or worsen, as a 

consequence of hospitalization, resulting in a vicious circle of deterioration. According to the 

latest European consensus, sarcopenia is defined as a progressive loss of muscle strength 

and muscle mass caused by aging itself, as well as by the consequences of diseases 

associated with inflammation, inactivity and inadequate protein intake. Sarcopenia is 

associated with an increased risk of developing or worsening frailty, loss of function, loss of 

self-reliance, complications, loss of quality of life, and an increased risk of premature death. It 

is important for a treating geriatrician to identify all potentially treatable problems at the earliest 

possible stage and to place them in the overall context of the geriatric patient. Early 

recognition of sarcopenia could form the starting point for a targeted treatment to prevent its 

negative consequences. Every geriatric patient admitted to an acute care geriatric hospital 

ward is submitted to a comprehensive geriatric assessment, but screening or examination for 

the presence of sarcopenia is not (yet) part of this. Therefore, little is known about the 

prevalence and consequences of sarcopenia in this specific group of elderly people. Although 

there are several ways to diagnose sarcopenia, little is known about the applicability and 

reliability of these methods in the acutely ill geriatric patient admitted to the hospital. This 

thesis focuses on  the prevalence and negative consequences of sarcopenia,  and describes 

several measurement methods to determine sarcopenia in the acutely ill geriatric patient 

admitted to the acute care geriatric hospital ward. 

 

Worldwide, there is no consensus (yet) regarding the definition and exact criteria for 

diagnosing sarcopenia. Current knowledge is mostly based on epidemiological studies in 

healthy elderly people. The measurement methods and cut-off values used are therefore not 

readily applicable to acutely ill geriatric hospitalized patients. In chapter 2, we therefore 

investigated the influence of different diagnostic criteria on the prevalence of sarcopenia in 

geriatric patients admitted to the acute care geriatric hospital ward. To determine sarcopenia, 

we measured walking speed (4 meter walk test), handgrip strength (Jamar handheld 

dynamometer and Martin Vigorimeter) and skeletal muscle mass (bio-impedance analysis, 

Maltron Bioscan-II). The prevalence of sarcopenia within the acute care geriatric hospital ward 

was high, but varies greatly depending on the criteria used for sarcopenia, ranging between 
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26-75% in women and 42-100% in men. The prevalence of sarcopenia was also highly 

dependent on the measurement method and cut-off value used. For example, the prevalence 

was different with a different formula used (Janssen vs Maltron) to measure skeletal muscle 

mass using bio-impedance analysis. 

 

In chapter 3 we investigated whether, as in the general population, there is an association 

between sarcopenia and adverse outcomes in acutely ill geriatric patients admitted to an acute 

care geriatric hospital ward. We investigated the relationship and risk between different 

consensus criteria for sarcopenia and other patient characteristics on one hand, and the risk of 

death within 1 and 2 years after hospitalization on the other hand. Geriatric patients with 

sarcopenia had an increased mortality risk within (1 and) 2 years according to the criteria of 

the European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) and the Foundation 

for the National Institutes of Health (FNIH) compared to geriatric patients who did not have 

sarcopenia. Furthermore, it was found that geriatric patients with a higher fat mass index (fat 

mass (kg) / height2) and a higher phase angle measured by bio-impedance analysis had a 

better 2-year survival. 

 

To diagnose sarcopenia, muscle mass can be measured by bio-impedance analysis and 

muscle strength by determining the handgrip strength. These methods have been chosen 

because they are practical for bedside use in acutely ill hospitalized geriatric patients. Yet, 

these measurements and their interpretation can be further complicated in acutely ill geriatric 

patients, because they often have very limited physical and mental capacities and the clinical 

condition changes during hospital admission. As a result, the choice of the measurement 

moment during hospital admission can influence the result and, thus the reliability and validity 

of the measurement. For example, the measurement of skeletal muscle mass can be affected 

by an abnormal and changing hydration status, disease course and applied treatments. We 

used multiple frequency bio-impedance analysis (mf-BIA) because this method has been 

suggested to be able to distinguish between intracellular and extracellular water. As a result, 

the measurement of muscle mass would be less affected by the presence of extracellular 

water, such as, for example, with edema. However, no information is available regarding 

reproducibility and the influence of abnormal hydration status in acutely ill hospitalized geriatric 

patients. In chapter 4 we therefore looked at the reproducibility of the measurement of skeletal 

muscle mass by mf-BIA in the first week of hospitalization in acutely ill geriatric patients. 

During the first week of hospitalization, skeletal muscle mass was measured on 3 days (on 

day 2 ± 1, 3 ± 1 and 5 ± 2 after admission). It was determined that the skeletal muscle mass 

measurement by mf-BIA is a reliable and reproducible method. However, the reliability of the 

measurement was influenced by an abnormal hydration status of the patient. Based on these 
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findings, it is recommended not to measure muscle mass until the patient has reached normal 

hydration status. 

 

The measurement of handgrip strength is usually done with the Jamar handheld 

dynamometer, as it is regarded as the gold standard. However, the use of the Jamar handheld 

dynamometer can be difficult in acutely ill geriatric patients due to the presence of physical 

limitations. The Martin Vigorimeter could be a good alternative because it has been specifically 

developed for patients with physical limitations. In chapter 5 we investigated the applicability 

and test-retest reliability of both the Jamar handheld dynamometer and the Martin Vigorimeter 

in acutely ill geriatric patients admitted to an acute care geriatric hospital ward. The test-retest 

reliability was found to be good for both instruments. Moreover, there was a strong correlation 

between both measurement methods. However, the handgrip strength measurement using the 

Martin Vigorimeter proved to be a more practical method, as mobilization from bed to chair, 

usually with the help of a nurse, was not necessary. 

 

The overall discussion and practical application of the results from the studies of this 

dissertation are described in chapter 6. We conclude that sarcopenia is a common condition 

in acutely ill hospitalized geriatric patients. We have shown that the presence of sarcopenia in 

these acutely ill frail patients with co-morbidity and disability is an independent predictor of 

adverse outcome, such as premature death. Because of the high prevalence and the 

prognostic significance of sarcopenia, it is therefore recommended to test for sarcopenia upon 

hospital admission, when performing the comprehensive geriatric assessment. Given the 

specific characteristics of the geriatric patient, a diagnostic algorithm is proposed that takes 

into account the heterogeneity of the acutely ill geriatric population, the frequent presence of 

hydration problems and the often limited physical capabilities. It is proposed to implement this 

diagnostic algorithm in all geriatric hospital wards in the Netherlands. In this way, a database 

can be generated that strengthens the evidence that this diagnostic algorithm can represent a 

valid instrument with good predictive properties. By means of a clinically applicable valid 

diagnostic algorithm, tailor made exercise training programs and nutritional interventions can 

be tested for applicability and effectiveness. These steps can contribute to a better physical 

functioning and better quality of life of the acutely ill geriatric patient admitted to the acute care 

geriatric hospital ward. 
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Samenvatting 
 
De acuut zieke geriatrische patiënt die in het ziekenhuis wordt opgenomen is meestal erg 

kwetsbaar en heeft veel co-morbiditeiten en (acute) beperkingen in zijn functioneren. Ondanks 

een pro-actieve multidisciplinaire behandeling tijdens de opname die gericht is op (functie-

)herstel, zien we bij een aanzienlijk deel van de geriatrische patiënten een achteruitgang van 

de mobiliteit, het fysiek functioneren en de zelfredzaamheid. Naast de kwetsbaarheid, co-

morbiditeit en de ernst van de acute ziekte, lijkt sarcopenie de functionele achteruitgang voor 

een belangrijk deel te verklaren. Anderzijds kan sarcopenie deels ook een gevolg zijn van de 

ziekenhuisopname, resulterend in een vicieuze cirkel van achteruitgang. Sarcopenie wordt 

volgens de laatste Europese consensus gedefinieerd als een progressief verlies van 

spierkracht en spiermassa veroorzaakt door zowel veroudering zelf, als ook door de gevolgen 

van ziekten die gepaard gaan met inflammatie, inactiviteit en een inadequate eiwitinname. 

Sarcopenie is geassocieerd met een verhoogd risico op het ontstaan of de verergering van 

kwetsbaarheid, functieverlies, verlies van zelfredzaamheid, complicaties, afname van kwaliteit 

van leven en ook met een verhoogd risico op voortijdig overlijden. Voor een behandelend 

geriater is het belangrijk om alle potentieel behandelbare problemen in een zo vroeg mogelijk 

stadium vast te stellen en te plaatsen in de totale context van de geriatrische patiënt. Een 

tijdige herkenning van sarcopenie zou hierbij het startpunt kunnen vormen voor een gerichte 

behandeling ter preventie van de negatieve gevolgen ervan. Bij elke geriatrische patiënt die 

opgenomen wordt op een geriatrie afdeling van het ziekenhuis vindt een volledig geriatrisch 

onderzoek plaats, echter structureel onderzoek naar sarcopenie vormt hier (nog) geen 

onderdeel van. Derhalve is weinig bekend over het vóórkomen en de gevolgen van sarcopenie 

bij deze specifieke groep ouderen. Ondanks dat er verschillende manieren bestaan om 

sarcopenie vast te stellen, is er weinig bekend over de toepasbaarheid en betrouwbaarheid 

van deze methoden bij de acuut zieke geriatrische patiënt, opgenomen in het ziekenhuis. Dit 

proefschrift beschrijft naast het vóórkomen en de negatieve gevolgen van sarcopenie, enkele 

meetmethoden om sarcopenie vast te kunnen stellen bij de acuut zieke geriatrische patiënt die 

opgenomen wordt op een afdeling geriatrie in het ziekenhuis. 

 

Wereldwijd bestaat er (nog) geen consensus met betrekking tot de definitie en de exacte 

criteria  voor de diagnosestelling van sarcopenie. De meeste kennis aangaande het 

vóórkomen van sarcopenie komt uit epidemiologische studies bij veelal gezonde ouderen. De 

gehanteerde meetmethoden en afkapwaarden zijn hierdoor niet zonder meer toepasbaar bij in 

het ziekenhuis opgenomen acuut zieke geriatrische patiënten. In hoofdstuk 2 hebben we 

onderzocht wat de invloed is van verschillende diagnostische criteria op de prevalentie van 

sarcopenie bij geriatrische patiënten die opgenomen zijn op de afdeling geriatrie van een 
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ziekenhuis. Om sarcopenie vast te stellen hebben we loopsnelheid (4 meter looptest), 

handknijpkracht (Jamar handheld dynamometer en Martin Vigorimeter) en skeletspiermassa 

(bio-impedantie analyse, Maltron Bioscan-II) gemeten. De prevalentie van sarcopenie binnen 

de afdeling geriatrie was hoog, maar was sterk afhankelijk van de gehanteerde criteria voor 

sarcopenie en varieerde tussen de 26-75% bij vrouwen en tussen de 42-100% bij mannen. 

Ook was de prevalentie van sarcopenie sterk afhankelijk van de gehanteerde meetmethode 

en afkapwaarde, zoals bijvoorbeeld de gehanteerde formule (Janssen vs Maltron) om de 

skeletspiermassa te meten met behulp van bio-impedantie.  

 

In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht of er, net zoals in de algemene bevolking, een 

associatie bestaat tussen sarcopenie en negatieve uitkomsten bij de acuut zieke geriatrische 

patiënt, opgenomen op een afdeling geriatrie. We hebben onderzocht wat de relatie en het 

risico is tussen enerzijds verschillende consensus criteria voor sarcopenie en overige 

patiëntkenmerken en anderzijds het risico op overlijden binnen 1 en 2 jaar na de ziekenhuis 

opname. Aangetoond werd dat geriatrische patiënten met sarcopenie volgens de criteria van 

de European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) en de Foundation for 

the National Institutes of Health (FNIH) een sterk verhoogd risico hadden om binnen (1 en) 2 

jaar te overlijden vergeleken met geriatrische patiënten die geen sarcopenie hadden. 

Bovendien werd vastgesteld dat geriatrische patiënten met een hogere vetmassa index 

(vetmassa (kg)/ lengte2) en een hogere fasehoek (phase angle) gemeten met behulp van bio-

impedantie analyse een betere 2 jaars overleving hadden. 

 

Om de diagnose sarcopenie vast te stellen kan de spiermassa gemeten worden via bio-

impedantie analyse en de spierkracht door het bepalen van de handknijpkracht. Deze 

methoden zijn gekozen omdat deze praktisch toepasbaar zijn aan bed bij acuut zieke 

geriatrische patiënten. Deze metingen en de interpretatie daarvan kunnen echter bij acuut 

zieke geriatrische patiënten extra gecompliceerd zijn, omdat ze vaak fysiek en mentaal erg 

beperkt belastbaar zijn en de klinische toestand tijdens de opname verandert. Hierdoor kan de 

keuze van het meetmoment tijdens de opname van invloed zijn op het resultaat en de 

betrouwbaarheid hiervan. Zo kan de meting van de skeletspiermassa beïnvloed worden door 

een afwijkende en veranderende hydratietoestand als gevolg van de ziekte en toegepaste 

behandelingen. We hebben gebruik gemaakt van multipele frequentie bio-impedantie analyse 

(mf-BIA) omdat van deze methode is gesuggereerd dat deze onderscheid kan maken tussen 

intracellulair en extracellulair water. Hierdoor zou de meting van de spiermassa minder 

beïnvloed worden door aanwezigheid van extracellulair water, zoals bijvoorbeeld bij oedeem. 

Er is echter geen informatie beschikbaar met betrekking tot de reproduceerbaarheid en de 

invloed van een afwijkende hydratietoestand bij in het ziekenhuis opgenomen zieke 
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geriatrische patiënten. In hoofdstuk 4 hebben we daarom gekeken naar de 

reproduceerbaarheid van de meting van de skeletspiermassa middels mf-BIA in de eerste 

week van de ziekenhuisopname bij acuut zieke geriatrische patiënten. Tijdens de eerste week 

van de ziekenhuis opname werd op 3 dagen de skeletspiermassa gemeten (op dag 2±1, 3±1 

en 5±2 na opname). Hierbij werd vastgesteld dat de skeletspiermassa meting middels mf-BIA 

een betrouwbare en reproduceerbare methode is. Echter de betrouwbaarheid van de meting 

werd beïnvloed door een afwijkende hydratie toestand van de patiënt. Op basis van deze 

bevindingen wordt geadviseerd om de spiermassa pas te meten wanneer de patiënt een 

normale hydratietoestand heeft bereikt. 

 

De meting van de handknijpkracht wordt meestal gedaan met de Jamar handheld 

dynamometer, omdat deze wordt gezien als gouden standaard. Het gebruik van de Jamar 

handheld dynamometer kan echter bij acuut zieke geriatrische patiënten moeilijk zijn door de 

aanwezige fysieke beperkingen. De Martin Vigorimeter zou een goed alternatief kunnen zijn 

omdat deze speciaal ontwikkeld is voor patiënten met fysieke beperkingen. In hoofdstuk 5 

hebben we de toepasbaarheid en de test-hertest betrouwbaarheid onderzocht van zowel de 

Jamar handheld dynamometer als de Martin Vigorimeter bij acuut zieke geriatrische patiënten, 

die opgenomen zijn op een afdeling geriatrie van het ziekenhuis. De test-hertest 

betrouwbaarheid bleek voor beide instrumenten vergelijkbaar goed. Bovendien was er een 

sterke correlatie tussen beide meetmethoden. Echter, de handknijpkrachtmeting met behulp 

van de Martin Vigorimeter bleek een meer praktische methode, doordat mobilisatie van bed 

naar een stoel, meestal met behulp van een verpleegkundige, niet noodzakelijk was.  

 

De algehele discussie en praktische toepassing van de resultaten uit de studies van dit 

proefschrift worden beschreven in hoofdstuk 6. We concluderen dat sarcopenie een 

aandoening is die vaak voorkomt bij acuut zieke geriatrische patiënten opgenomen in het 

ziekenhuis. We hebben aangetoond dat de aanwezigheid van sarcopenie bij deze acuut zieke 

kwetsbare patiënten met nogal wat co-morbiditeit en beperkingen een onafhankelijke 

risicofactor vormt voor een slechte uitkomst, zoals voortijdig overlijden. In verband met de 

hoge prevalentie en de prognostische betekenis van sarcopenie wordt derhalve voor de 

dagelijkse praktijk aanbevolen om bij opname, bij het uitvoeren van het volledig geriatrisch 

onderzoek, ook vast te stellen of er sprake is van sarcopenie. Gelet op de specifieke 

kenmerken van de geriatrische patiënt wordt een diagnostisch algoritme voorgesteld, dat 

onder andere rekening houdt met de heterogeniteit van de acuut zieke geriatrische populatie, 

de frequente aanwezigheid van hydratieproblemen en de vaak beperkte fysieke vermogens. 

Voorgesteld wordt om dit diagnostisch algoritme te implementeren op alle geriatrische 

afdelingen in Nederland.  Op deze manier kan een database gegenereerd worden waarmee 
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de bewijskracht wordt versterkt dat dit diagnostisch algoritme een valide instrument kan 

vormen met goede predictieve eigenschappen. Met een klinisch toepasbaar valide 

diagnostisch algoritme kunnen bewegings- en voedingsinterventies op maat getoetst worden 

op toepasbaarheid en effectiviteit. Deze stappen kunnen een bijdrage leveren aan een beter 

fysiek functioneren en betere kwaliteit van leven van de zieke geriatrische patiënt opgenomen 

op een geriatrische afdeling van het ziekenhuis. 

  


