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Samenvatting 

  





Veroudering gaat samen met verlies van spiermassa en spierkracht, ook wel sarcope-
nie genaamd. Dit verlies in spiermassa en spierkracht zorgt in het dagelijkse leven voor 
fysieke beperkingen en een verlies van functionele capaciteit. Sarcopenie leidt daar-
door uiteindelijk tot een verminderde zelfredzaamheid. Om de afname van spiermassa 
en spierkracht tegen te gaan en functionele capaciteit te behouden of zelfs te verbete-
ren, zijn er verschillende interventies mogelijk. In dit proefschrift richten we ons voor-
namelijk op de positieve effecten van krachttraining en kijken we daarnaast naar de 
mogelijk ondersteunde rol van eiwit suppletie om spiermassa, spierkracht en functio-
nele capaciteit bij ouderen te verbeteren. 
 In hoofdstuk 2 beschrijven we uitgebreid de rol die is weg gelegd voor het amino-
zuur leucine. Uit eerder onderzoek blijkt dat aminozuren een cruciale rol spelen bij het 
verhogen van de eiwitsynthese in de spieren. Met name voor leucine, welke samen 
met isoleucine en valine de vertakte keten aminozuren vormen, is aangetoond dat het 
de spiereiwitsynthese (en daarmee dus de aanmaak/opbouw van spieren) extra kan 
stimuleren. Bovendien stimuleert leucine ook sterk de afgifte van insuline in het li-
chaam wanneer het gelijktijdig wordt ingenomen met (andere) eiwitten of koolhydra-
ten. Op basis van de gereviewde literatuur, concluderen we in dit hoofdstuk dat leuci-
ne mogelijk een pharmaceutische waarde heeft in de preventie en behandeling van 
sarcopenie en type 2 diabetes. 
 Gebaseerd op de bevindingen uit de leucine review (hoofdstuk 2), beschrijven we in 
hoofdstuk 3 de eerste interventiestudie uit dit proefschrift. In deze studie zijn de effec-
ten van 6 maanden leucine suppletie op spiermassa, spierkracht en glycemische contro-
le van 60 oudere mannen met type 2 diabetes onderzocht. De deelnemers namen gedu-
rende 6 maanden een supplement van 2,5 gram leucine of een placebo supplement bij 
elke maaltijd. Na 6 maanden bleek de hoeveelheid spiermassa in beide groepen gelijk te 
zijn gebleven. Ook spierkracht en glycemische controle (zoals HbA1c en orale glucose 
tolerantie) veranderden niet in beide groepen. Deze studie toont duidelijk aan dat sim-
pelweg het innemen van extra leucine voor een periode van 6 maanden (7,5 g/dag) 
geen effect heeft op spiermassa, spierkracht en glycemische controle in oudere mannen 
met type 2 diabetes die dagelijks al voldoende eiwit consumeren. 
 In hoofdstuk 4 onderzochten we de invloed van type 2 diabetes op spiermassa, 
spierkracht en fysiek functioneren in een oudere populatie. Hiervoor hebben we 60 
oudere mannen met type 2 diabetes vergeleken met 32 gezonde oudere mannen, met 
betrekking tot spiermassa (zowel op heel lichaamsniveau als op spierniveau), spier-
kracht, fysiek functioneren (snel opstaan uit een stoel en handknijp kracht) en reactie-
tijd (met behulp van een computertaak). We zagen dat de mannen met type 2 diabetes 
minder spiermassa in de benen hadden, en minder spierkracht en een verminderd 
fysiek functioneren in vergelijking met de gezonde mannen. Voor de grootte van de 
spiervezels en voor reactietijd werden geen verschillen gevonden tussen beide groe-
pen. Trainingsprogramma’s voor ouderen zijn erop gericht om verminderde spiermas-
sa en spierfunctie te vergroten. Gezien de slechtere fysieke conditie in oudere type 2 
diabetes patiënten, is het voor deze populatie nog belangrijker om effectieve interven-
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tieprogramma’s in een vroeg stadium te implementeren zodat de verminderde spier-
massa en spierkracht worden aangepakt en het fysiek functioneren verbetert.  
 In hoofdstuk 5 vervolgen we met een tweede interventiestudie. In deze studie 
onderzochten we de invloed van 6 maanden krachttraining met of zonder eiwitsupple-
tie op spiermassa, spierkracht en fysiek functioneren van 31 gezonde oudere mannen 
en 29 gezonde oudere vrouwen. Gedurende 6 maanden lang kregen de deelnemers 
dagelijks bij het ontbijt een eiwitsupplement (15 g eiwit) of een placebo supplement. 
Alle deelnemers namen deel aan de krachttraining die 3 keer per week onder begelei-
ding plaatsvond. In beide groepen zagen we een significante stijging in spiermassa (op 
zowel heel lichaams- als spierniveau), spierkracht en fysiek functioneren. Er was echter 
geen verschil tussen de groep die het eiwitsupplement kreeg en de groep die het pla-
cebo kreeg. Op basis van deze bevindingen concluderen we dat langdurige krachttrai-
ning spiermassa, spierkracht en fysiek functioneren verbetert in gezonde ouderen, 
maar dat additionele eiwitsuppletie geen verdere verbetering teweeg brengt in gezon-
de ouderen die al voldoende eiwit consumeren. 
 In hoofdstuk 6 hebben we de data uit de trainingsstudie (hoofdstuk 5) nader ge-
analyseerd om te onderzoeken of geslacht een effect heeft op de trainingsrespons in 
gezonde ouderen. Uit ons onderzoek blijkt dat  vrouwen en mannen hetzelfde reage-
ren op 3x per week krachttraining. In beide groepen zagen we dat spiermassa, spier-
kracht en fysiek functioneren in gelijke mate toenamen tijdens 6 maanden krachttrai-
ning. Ook de positieve effecten op (cardio)metabole gezondheid waren hetzelfde voor 
mannen en vrouwen. Op basis van deze data kunnen we concluderen dat een stan-
daard krachttrainingsprogramma zowel bij vrouwen als bij mannen vergelijkbare resul-
taten heeft op spierkracht, spiermassa en op fysieke functioneren. 
 In het laatste hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten uit dit proefschrift nader 
bediscussieerd. De bevindingen van dit proefschrift tonen vooral het belang van 
krachttraining aan om spiermassa en spierfunctie te verbeteren in gezonde ouderen. 
Binnen onze interventiestudies hebben we geen (extra) effect gevonden van leucine of 
eiwitsuppletie, maar hierbij moet wel opgemerkt worden dat de gezonde ouderen in 
onze studies al (meer dan) voldoende eiwit innamen in hun dagelijkse voeding. Het is 
mogelijk dat we daarom geen additioneel effect konden oppikken in deze groep en 
verder onderzoek zou zich daarom moeten richten op de meer gecompromitteerde 
oudere (patiënt) populaties. Daarbij zou vooral aandacht besteed moeten worden aan 
de optimale hoeveelheid, het type, en de timing van (extra) eiwit inname om de adap-
tatie aan krachttraining verder te ondersteunen. Op basis van dit proefschrift blijkt 
echter dat krachttraining op zichzelf de meest effectieve strategie is om zowel spier-
massa, spierkracht, als het fysiek functioneren bij gezonde ouderen te verbeteren. 
Hieruit kunnen we concluderen dat met de juiste instelling en correcte begeleiding,  
krachttraining in gezonde ouderen een cruciale bijdrage kan leveren om sarcopenie 
tegen te gaan en misschien zelfs te voorkomen. Een actieve oudere populatie zal de 
gezondheidskosten verlagen, de mate van onafhankelijkheid vergroten en het algeme-
ne gevoel van welzijn verbeteren. Kortom, we moeten investeren in de ontwikkeling 
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van een structuur waarin ouderen gestimuleerd worden om actiever te zijn, om het 
gezond ouder worden van onze gemeenschap waar te kunnen maken. 
  




