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Veroudering gaat gepaard met een progressief verlies van spiermassa en 

spierkracht, ook wel sarcopenie genoemd. Dit leidt tot functionele 

beperkingen in het dagelijkse leven, verminderde zelfredzaamheid, een 

verhoogde kans op de ontwikkeling van chronisch metabole ziekten, en een 

afname in de kwaliteit van leven. Satellietcellen (de zogenaamde 

“spierstamcellen”) zijn van essentieel belang voor het onderhoud en de 

regeneratieprocessen van skeletspierweefsel. Een daling in het aantal 

satellietcellen en/of een afname in hun functioneren zou een belangrijke 

factor kunnen zijn in de ontstaansgeschiedenis van sarcopenie. In dit 

proefschrift richten we ons op leeftijdsgerelateerde veranderingen in 

spiermassa, spierkracht, en spiervezelkarakteristieken. Speciale aandacht 

wordt besteed aan de spiervezelspecifieke veranderingen in het aantal 

satellietcellen in relatie tot veroudering en de effecten van krachttraining in 

oudere mensen. 

In hoofdstuk 2 bepalen we de validiteit van 1-RM (“one-repetition 

maximum”) testen voor het meten van spierkracht, door deze te vergelijken 

met dynamometrie als de gouden standaard. Dit doen we in een groep van 55 

gezonde mannen en vrouwen (19-84 jaar). Zowel de 1RM resultaten van de 

“leg press” als de “leg extension” fitness toestellen correleren goed met de 

dynamometer resultaten (0,72≤r≤0,88), en dit geldt eveneens voor aparte 

subgroepen (man versus vrouw als ook jong versus oud). Het gebruik van 

1RM testen blijkt een valide manier om spierkracht te meten in zowel jonge 

als oudere mannen en vrouwen. Daarom werden 1RM testen in de overige 

studies gebruikt om leeftijdsgerelateerde veranderingen in spierkracht te 

onderzoeken en om de toename in spierkracht na krachttraining in oudere 

mensen te bepalen. Hoofdstuk 3 laat zien dat de 1RM kracht in de benen 25-

30% lager is in gezonde oudere mannen in vergelijking met gezonde jonge 

mannen. Histochemische analyses van spierbiopten tonen aan dat dit gepaard 

gaat met een lager percentage type II spiervezels en specifieke atrofie 

(afname in grootte) van de type II spiervezels in oudere mannen. Bovendien 

is het aantal satellietcellen in type II spiervezels aanmerkelijk lager in de 

ouderen dan in de jongeren. De afname van het aantal satellietcellen in type 

II spiervezels met veroudering zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het 

ontstaan van sarcopenie. In hoofdstuk 4 tonen we bij 41 gezonde oudere 

mannen aan dat voor zowel de type I als de type II spiervezels het aantal 

kernen en satellietcellen per spiervezel positief correleert met 

spiervezelgrootte (0,50≤r≤0,56). Spiervezelgrootte correleert daarnaast 

positief met de grootte van de quadriceps spier (gemeten met CT scans). 

Spiervezelgrootte, quadriceps grootte en totale beenspiermassa (gemeten 

met DXA scans) zijn bovendien sterk gecorreleerd met spierkracht. Deze 

resultaten ondersteunen de gedachte dat spiervezelspecifieke veranderingen 

in het aantal satellietcellen, het aantal kernen, en de spiervezelgrootte 

geassocieerd zijn met verlies van spiermassa en spierkracht bij veroudering. 



Hoewel krachttraining het verlies van spiermassa en spierkracht met 

veroudering tegen kan gaan, zijn de onderliggende mechanismen van de 

positieve effecten van lichamelijk inspanning nog grotendeels onduidelijk. 

Daarom onderzoeken we in hoofdstuk 5 de rol die satellietcellen zouden 

kunnen spelen in de respons op inspanning bij ouderen. Na drie maanden 

krachttraining wordt een 6% toename in spiermassa in het been, een 9% 

toename in de grootte van de quadriceps spier, en een 25-30% toename in 

spierkracht waargenomen. Er wordt een substantiële toename in type II 

spiervezelgrootte aangetoond, die bovendien gepaard gaat met een 70% 

toename in het aantal satellietcellen per type II spiervezel. Er worden geen 

veranderingen aangetoond in de spiervezeloppervlakte per kern. Ook worden 

er geen veranderingen aangetoond in de spiervezelgrootte en/of het aantal 

satellietcellen per type I spiervezel. Deze bevindingen geven aan dat 

skeletspierweefsel in oudere mensen nog steeds in staat is om activatie, 

proliferatie en differentiatie van satellietcellen te induceren en nieuwe 

kernen te laten fuseren met bestaande spiervezels, wat uiteindelijk bijdraagt 

aan hypertrofie (toename in grootte) van de type II spiervezels. 

Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat de inname van eiwitsupplementen 

de effecten van inspanningsinterventie bij oudere mensen verder zou kunnen 

verhogen. In hoofdstuk 6 onderzoeken we daarom de additionele effecten 

van eiwitsuppletie in combinatie met langdurige krachttraining. De toename 

in spiermassa en spierkracht na een krachttrainingsprogramma bij gezonde 

oudere mannen blijkt onafhankelijk te zijn van het al dan niet innemen van 

een eiwitsupplement direct voor en na iedere trainingssessie. Ook voor 

hypertrofie van de type I (~10%) en type II spiervezels (~28%) worden geen 

verschillen aangetoond tussen de eiwit- en placebogroep. De gemiddelde 

dagelijkse eiwitinname in deze gezonde oudere mannen blijkt met een 

inname van 1,1 g eiwit per kg lichaamsgewicht per dag ruim boven de 

geldende richtlijn te liggen. Deze studie toont aan dat eiwitsuppletie voor en 

onmiddellijk na elke training geen additioneel effect heeft op de toename in 

spiermassa en spierkracht gedurende een krachttrainingsprogramma in 

gezonde oudere mannen met voldoende eiwitinname. 

In het laatste hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten uit dit proefschrift 

nader bediscussieerd en worden specifieke doelen voor toekomstig 

onderzoek gedefinieerd. Dit proefschrift toont aan dat veroudering gepaard 

gaat met een specifieke afname van het aantal satellietcellen in de type II 

spiervezels. Krachttraining kan het verlies van spiermassa en spierkracht 

(deels) tegengaan. Dit laatste gaat gepaard met een toename van type II 

spiervezelgrootte en het aantal satellietcellen. Op basis van onze 

bevindingen suggereren wij dat satellietcellen een primaire rol spelen bij het 

verlies van spiermassa tijdens veroudering en bij de adaptieve respons van 

de skeletspieren op krachttraining in ouderen. 

 


