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•  Every man desires to live long, but no man would be old. 
Jonathan Swift, Thoughts on Various Subjects 1711 

•  Het is mooi om oud te worden maar niet om oud te zijn.  



  Frailty 



•  Bewegen kan een belangrijke rol spelen in 
het tegengaan van verdere achteruitgang. 

•  Is het goedkoopste medicijn, zonder 
gevaarlijke bijwerkingen !! 







• The	  Magic	  of	  Exercise	  Morley	  2008	  

•  Spierkracht	  beter	  
•  Minder	  sarcopenie	  
•  Betere	  balans	  
•  Minder	  vallen	  
•  Minder	  botverlies	  
•  Minder	  pijn	  
•  Minder	  constipatie	  
•  Minder	  incontinentie	  
•  Beter	  slapen	  
•  Beter	  controle	  bloedglucose	  	  
•  Verbetering	  stemming	  
•  Betere	  kwaliteit	  van	  leven	  
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•  Welk effect heeft  
   bewegen op het lichaam 



•  Effecten op spieren 
•  Effecten op cardiorespiratoire fitheid 
•  Effecten op cognitie 





“myokine” pathway 



Beyer ea Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 2012; 15: 12-22 



Mogelijke effecten van fysieke activiteit 
op hersenen Rolland 2008, van Praag 2009 

• Verbeteren	  algemene	  risicofactoren	  
• Verbeteren	  cytoarchitecture	  hersenen	  

(neurogenese,	  angiogenese)	  
• Verbeteren	  electrofysiologische	  eigenschappen	  

(neurotransmitters)	  
•  Toename	  hersen	  groeifactoren	  (o.a.	  BDNF)	  
•  Terugbrengen	  amyloid	  ‘last’	  	  
• Andere	  mechanismen	  (enzymen,	  gene-‐expression)	  
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Beweeg normen 

Beweegt u genoeg ? 

NISB 2013 



Nederlandse norm gezond 
bewegen 55 plus 

•  Matig intensieve lichaamsbeweging  
•  Tenminste vijf dagen per week  
•  30 minuten (totaal 30 minuten of in blokjes 

van minimaal 10 minuten) 



•  Matig intensief betekent voor 55-plussers 
bijvoorbeeld wandelen in een tempo van 4 
km per uur of fietsen met een snelheid van 
10 km per uur 

•  Voor niet-actieven, zonder of met 
beperkingen, is elke extra hoeveelheid 
lichaamsbeweging zinvol onafhankelijk 
van intensiteit, duur, frequentie en type 



Fitnorm 

•  Ter bevordering gezond- en fitheid 
•  Intensief trainen (sporten) 
•  3x /week 20 minuten 



Kracht norm 65 + 

•  2x week 
•  8 – 10 oef. 



•  Aanbeveling voor instelling: elke dag 
15-30 min. verspreid over de dag matig 
intensief bewegen. 

•   Jans MP, de Vreede P, Tak ECPM, van Meeteren NLU. Ontwikkeling van een beweegnorm voor 
ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. . september 2008. 



•  Doel overheid= tenminste voldoen aan 
Beweegnorm EN/OF Fitnorm 



•  Ouderen van 75 + zitten / liggen (exclusief 
slaaptijd) op een gemiddelde dag ruim 300 
minuten. (=1/3 van de tijd !!) 

    

 Katzmarzyk, P.T. et al. Sitting time and mortality from all causes, cardiovascular   
 disease, and cancer. Medicine & Science in Sports & Exercise 2009 nr. 41, p. 998-   
  1005 

 Keeton, V.F. et al.Update on physical activity including special needs population.   
 Current Opinion in Pediatrics 2009, nr. 21, p. 262-268. 



•  Uit een pilotonderzoek (TNO) bleek dat de bewoners in 
een verpleeghuis  (n=19) volgens een objectieve 
bewegingsmeter gemiddeld slechts 5 minuten per dag  

    licht intensief bewegen.  
•  Daarnaast bleek uit een vragenlijst dat de bewoners zelf 

aangeven gemiddeld drie minuten per dag matig 
intensief en elf minuten per dag licht intensief te 
bewegen (De Ligny, 2007).  





Fysiotherapie en dementie  05-11-2014 25 



Figure 2. Probability of death within 5 years by number of deficits at baseline with participants 
grouped by age (&lt;75 years, ≥75 years) and exercise status (high exercise: three or more times 

per week, at least as intense as walking or low/no exercise: all other exercisers and non 
exercisers). 

Hubbard RE, Fallah N, Searle SD, Mitnitski A, et al. (2009) Impact of Exercise in Community-Dwelling Older Adults. PLoS ONE 4(7): e6174. doi:10.1371/journal.pone.0006174 
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0006174 







Weening-Dijksterhuis ea. Am J Phys Med Rehabil 2011;90:156-168 

Evidence-Based richtlijn 
Weening-Dijksterhuis et al 2011 

 kracht en uithoudingsvermogen 



Evidence-Based richtlijn 
Weening-Dijksterhuis et al 2011 

•  Maatwerk is noodzakelijk !  
•  Groepstherapie werkt niet ! 



•  Opstaan en zitten activiteit invoegen in dagelijkse zorg 
•  Verzorgende moedigt bewoner aan om langzaam op te 

gaan staan en weer te gaan zitten 
•  Zo vaak als mogelijk is 
•  Twee keer per dag, bij ochtendzorg en avonddienst 
•  Als onderdeel van de gebruikelijke dagelijkse activiteiten 

zoals naar het toilet gaan of aankleden. 
•  Interdisciplinaire analyse van mogelijkheden (Fysio-

verzorgende-ergo +…) 



Intensiteit en frequentie Rolland 2008 

•  Lage	  intensiteit	  en	  hoge	  frequentie.	  
•  In	  verpleeghuissetting	  alles	  meer	  dan	  dagelijkse	  

beweging	  is	  al	  van	  belang.	  

•  Liefst	  verschillende	  activiteiten	  in	  sociale	  context	  

• Meer	  wetenschappelijk	  onderzoek	  is	  van	  belang	  !	  
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Fried et al 2001 





Bewegen werkt ! 

• Langer leven 
• Vermindering van beperkingen 

–  Later beperkingen 
–  Minder jaren met beperkingen voor de dood 
–  Minder vallen 

• Verbeterde mentale gezondheid 
–  Positief effect op depressieve symptomen en sociale 

contacten 
–  Uitstel van cognitief verval 

• Lagere kosten gezondheidszorg 





bedankt	  voor	  uw	  aandacht	  !	  

j.s.m.hobbelen@pl.hanze.nl	  


