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Inleiding - Weinigen willen het zijn, velen willen het 
worden: oud
Prof. dr. Greet Cardon & dr. Sanne Stegen, respectievelijk promotor en coördinator van GRAY

Veroudering is in de hedendaagse maatschappij een thema dat allen aanbelangt. Uit een grootschalige oproep in 2018 
bij de Vlaamse bevolking naar vragen waarover de wetenschap zich moet buigen, bleken vragen rond verouderen dan ook 
de kroon te spannen: Worden we binnenkort 120 jaar? Hoe kunnen we waardig, fit en gezond ouder worden? 

Eenentwintig percent van de Vlaamse populatie is mo-
menteel ouder dan 65 jaar en in 2050 zal het aandeel 
65-plussers stijgen naar 1 op 3. Veroudering gaat helaas 
gepaard met een sterke toename van gezondheidsproble-
men en een verminderde functionaliteit. Het overgrote deel 
van de 70-plussers heeft meerdere aandoeningen tegelijk 
en neemt daarvoor medicatie. 

De laatste decennia worden we ouder maar onze “ge-
zonde jaren” blijken minder toe te nemen dan onze 
“zieke jaren”. Veroudering en de daarmee gepaard gaan-
de zorgen en kosten komen dan ook op ons af en als maat-
schappij moeten we ons hier dringend op voorbereiden. 
Vooral blijven inzetten op zorg en behandeling zal in de 
toekomst niet langer haalbaar zijn. 

Het is hierbij belangrijk te stellen dat gezond verouderen 
veel meer is dan oud worden zonder ziek te zijn. Gezond 
verouderen omvat ook zo lang mogelijk die dingen 
kunnen doen waar we waarde aan hechten, en kun-
nen zijn wie we willen zijn. Dit is voor iedereen anders, 
verschilt cultureel en evolueert tevens doorheen de 
tijd.  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omschrijft 
gezond ouder worden als “het proces van het ontwikkelen 

en in stand houden van de functionele vermogens die wel-
zijn op oudere leeftijd mogelijk maken”.  Functionele ver-
mogens verwijzen naar de capaciteiten die mensen in staat 
stellen te zijn wie ze willen zijn en te doen wat zij belang-
rijk vinden, zoals in de basisbehoeften voorzien; maar ook 
leren, groeien en beslissingen nemen; mobiel zijn; relaties 
opbouwen en onderhouden; en bijdragen aan de samen-
leving.  

De WHO heeft in 2020 ‘the decade of healthy aging’ gelan-
ceerd om de komende 10 jaar een versnelling in te bouwen 
om ons wereldwijd voor te bereiden op een verouderende 
populatie, in al haar opportuniteiten maar ook in haar uit-
dagingen. Het richt zich op vier actiedomeinen op meerde-
re niveaus en in verschillende sectoren om de gezondheid 
te bevorderen, ziekte te voorkomen, intrinsieke capaci-
teiten te behouden en om ervoor te zorgen dat iedereen 
functioneel blijft meedraaien (zie hierboven).  De vier ac-
tiedomeinen hebben voornamelijk betrekking op 1) hoe we 
denken, voelen en handelen ten aanzien van leeftijd en 
ouder worden; 2) ervoor zorgen dat gemeenschappen de 
capaciteiten van ouderen waarderen; 3) persoonsgerichte 
geïntegreerde zorg en gezondheidsdiensten die zijn afge-
stemd op ouderen; en ten slotte 4) zorgen voor toegang tot 
langdurige zorg voor ouderen. 

Eenentwintig percent van de 
Vlaamse populatie is momenteel 
ouder dan 65 jaar en in 2050 zal 
het aandeel 65-plussers stijgen 
naar 1 op 3.

“

”
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Met deze White Paper stippen we eerst en vooral het derde 
actiedomein aan. De eerste wetenschapper en geriater aan 
het woord (Prof. dr. Nele Van Den Noortgate) pleit voor het 
vroegtijdig screenen op cognitieve en fysieke kwetsbaar-
heid. De tweede wetenschapper en geriater (Prof. dr. Mirko 
Petrovic) motiveert vooral waarom sensibilisering over het 
oordeelkundig voorschrijven van medicatie bij ouderen zo 
belangrijk zal worden. Daarnaast brengen we graag het 
onderzoek over het effect van de zogenaamde geroprotec-
tors op het verouderingsproces onder de aandacht (dr. Sven 
Bulterijs, derde wetenschapper aan het woord). Zullen we 
in de toekomst kunnen rekenen op steeds betere medica-
tie, die ons langer en gezonder laat leven? Medicatie die 
veroudering tegen gaat is immers geen fictie meer.

Ten slotte staat het boosten van gezond gedrag met stip 
op de GRAY agenda, waarbij de omgeving een uiterst 
belangrijke rol speelt en waarbij het empoweren van 
mensen alsmaar belangrijker wordt (culpabiliseren 
heeft dus weinig zin). Met gezondheidsadvies en -coa-
ching op voorschrift zijn we nog niet klaar om te wegen te-
gen de krachtige interventionele farmacologische studies, 
maar bewijs is onderweg (Prof. dr. Ernst Rietzschel, vierde 
wetenschapper en cardioloog aan het woord). Binnen alle 
aspecten van een gezondere levensstijl, is een bijzondere 
rol weggelegd voor lichaamsbeweging, die sterk inspeelt 
op de fysieke, mentale en cognitieve gezondheid (Prof. dr. 
Greet Cardon, vijfde wetenschapper aan het woord). 

Veel leesplezier, 

Prof. dr. Greet Cardon  dr. Sanne Stegen

Gezond verouderen beter begrijpen en ondersteunen is een zeer interdisciplinair 
gegeven, waarop heel wat onderzoekers van Universiteit Gent reeds jaren werken. 
Maar de verschillende onderzoekers hadden vaak te weinig weet van elkaar en misten 
samenwerkingskansen. Het mogen oprichten van een interdisciplinair consortium om deze 
expertise en interesse te verbinden en naar buiten te brengen was een unieke kans om 
vanuit UGent sterker bij te dragen aan gezond verouderen.

– Prof. dr. Greet Cardon, oprichter en promotor van GRAY

De WHO heeft in 2020 ‘the decade of healthy aging’ gelanceerd om de komende 10 jaar 
een versnelling in te bouwen om ons wereldwijd voor te bereiden op een verouderende 
populatie, in al haar uitdagingen maar ook in haar opportuniteiten. Daar dragen we met 
GRAY graag aan bij.

– dr. Sanne Stegen, coördinator en aanspreekpunt van GRAY

“

”

”
“

Wetenschappers van GRAY (Ghent University Research for Aging Young) bundelen hun krachten om gezond ver-
ouderen beter te begrijpen en te boosten/ondersteunen. Dit interdisciplinair consortium van Universiteit Gent brengt 
expertise samen over de biologie van veroudering, gezondheidsbevordering, gezond gedrag (bewegen, voeding, mentaal 
welzijn en cognitief gedrag), geriatrie, omgevingen die aanzetten tot gezond verouderen en het gebruik van adaptieve 
technologieën binnen het domein van ouder worden.

https://gray.be/
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Inzetten op meer en eerder screenen op kwetsbaarheid 
bij ouderen - Prof. dr. Nele Van Den Noortgate

Definiëring kwetsbaarheid

Het begrip ‘frailty’, kan het best omschreven worden als 
een toestand van kwetsbaarheid leidend tot toenemende 
afhankelijkheid en overlijden. ‘Frailty’ is een continuum 
van beginnend over matig naar ernstig kwetsbaar en kent 
dus verschillende gradaties en stadia (bv Rockwood frailty 
schaal – figuur 1). ‘Frail’ of kwetsbare ouderen hebben fre-
quenter problemen als toenemende zorgbehoevendheid, 
recidiverend vallen met eventueel verwondingen, een ver-
hoogde vatbaarheid voor acute aandoeningen en een ver-
minderde mogelijkheid tot recuperatie in geval van ernsti-
ge stresssituaties. ‘Frailty’ zal dus leiden tot een verhoogd 
risico op geriatrische syndromen. In deze tekst gebruiken 
we verder het woord ‘kwetsbaarheid’, waarbij we duiden 
op ‘frailty’ als aandoening. 

Ondanks het feit dat kwetsbaarheid vaak gepaard gaat 
met multipele chronische aandoeningen en verschillende 
beperkingen is er toenemende evidentie dat kwetsbaar-
heid gekenmerkt wordt door een biologisch proces dat 
leeftijdsgebonden is en onafhankelijk van chronische aan-
doeningen kan optreden en leiden tot een verhoogd risico 
op mortaliteit (figuur 2). 

Binnen de huidige wetenschappelijke literatuur worden 
voornamelijk twee definities van kwetsbaarheid gehan-
teerd. Een eerste groep ziet kwetsbaarheid voornamelijk 
als een fysiek fenomeen (school van Fried en collega’s). Zij 
meten kwetsbaarheid aan de hand van een vijftal fysieke 
parameters: grijpkracht, wandelsnelheid, vermoeidheid en 
uitputting, gewichtsverlies van meer dan 4.5 kg over het 
laatste jaar en verminderde fysieke activiteit. Indien er 3 of 
meer factoren positief zijn, spreken zij van kwetsbaarheid; 
zo er meer dan 1 of 2 factoren positief zijn van pre-kwets-
baarheid. 

Een tweede groep van wetenschappers (Rockwood en 
Bergman) gebruiken een globaler concept van kwetsbaar-
heid. De belangrijkste reden hiervoor is de holistische visie 
waarbij men ervan uitgaat dat ook cognitieve, affectieve 
en socio-economische factoren de reservecapaciteit van 
ouderen kunnen aantasten.  

Prof. Nele Van Den Noortgate, MD (1990), PhD (2003) is geriater en palliatief arts. Zij is hoofd van 
het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt en de palliatieve zorg van het Universitair Ziekenhuis 
Gent. Tevens is zij deeltijds hoogleraar aan de Universiteit Gent. In deze functie doceert zij geronto-
logie en geriatrie aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Als voorzitter van 
de European Academy for Medicine of Ageing coacht zij Europese geriaters om een leidinggevende 
functie op te nemen op zowel klinisch, wetenschappelijk, educatief als maatschappelijk vlak.
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Prevalentie van kwetsbaarheid

De prevalentie van kwetsbaarheid is sterk schommelend 
(van 4% tot 59.1%) afhankelijk van de gebruikte definitie en 
de bestudeerde populatie. Studies tonen aan dat de preva-
lentie geslachts- (vrouwen meer dan mannen) en leeftijds-
afhankelijk is. Gebruik makend van de Fried-criteria zien 
we dat de prevalentie toeneemt met de leeftijd van 4% in 
de groep 65- 69 jaar, naar 9% bij ouderen 75-79 jaar tot 
meer dan 26% bij de personen ouder dan 85 jaar. Deze pre-

valentie is duidelijk hoger in de groep van ouderen met on-
derliggende chronische aandoeningen zoals bijvoorbeeld 
chronisch nierlijden (GFR<15ml/min). Ongeveer 20% van de 
65plussers met chronisch nierlijden is frail ; bij de hemodi-
alyse populatie van 65 jaar en ouder is ongeveer 50% frail. 

Matig frail – Deze personen hebben hulp nodig bij 
alle activiteiten buitenshuis en met huishoudelijke 
taken. Binnenshuis, hebben ze vaak problemen met 
trappen, en hebben ze hulp nodig bij het zich was-
sen, en hebben ze minimale begeleiding nodig bij 
het zich kleden (toezicht, aanwijzingen geven). (ADL 
gedeeltelijk afhankelijk).

Zeer ernstig frail – Volledig afhankelijk en naderen 
het einde van het leven. Deze personen kunnen vaak 
niet herstellen van een mineure ziekte zoals een 
verkoudheid.

6

8

7

9

Ernstig frail – Personen bij wie medische proble-
men goed onder controle zijn, maar die niet op re-
gelmatige basis fysiek actief zijn op hun dagelijkse 
verplaatsingen na. 

Terminaal ziek– Deze categorie is van toepassing 
op personen die het einde van hun leven naderen 
met een levensverwachting ≤ 6 maanden, die an-
ders niet duidelijk frail zijn.

Scoren van frailty bij personen met dementie 

De graad van frailty komt overeen met de ernst van de dementie. Vaak 
voorkomende symptomen bij milde dementie zijn: het vergeten van 
de details van een recente gebeurtenis, maar zich de gebeurtenis wel 
nog kunnen herinneren; dezelfde vraag/verhaal meermaals herhalen 
en het zich terugtrekken van het sociaal leven.

Bij matige dementie: het kortetermijngeheugen is sterk aangetast, 
hoewel men zich hun vroegere levensgebeurtenissen schijnbaar goed 
kan herinneren. Persoonlijke zorg lukt mits aansturing. 

Bij ernstige dementie: volledig afhankelijk van anderen voor per-
soonlijke zorg.

Figuur 1: Rockwood Clinical Frailty Scale

Erg fit – Personen die krachtig, actief, energiek en 
gemotiveerd zijn. Deze ouderen doen regelmatig 
aan sport. Ze behoren tot de fitste voor hun leeftijd.

Fit – Personen die geen actieve ziektesymptomen 
vertonen, maar minder fit zijn dan in categorie 1. Ze 
doen vaak aan sport of zijn occasioneel fysiek zeer 
actief, bijvoorbeeld seizoensgebonden. 

Gezond – Personen bij wie medische problemen 
goed onder controle zijn, maar die niet op regelma-
tige basis fysiek actief zijn op hun dagelijkse ver-
plaatsingen na. 

Pre-frail – Personen die niet afhankelijk zijn van 
anderen voor dagelijkse activiteiten; maar bij wie 
symptomen vaak hun activiteiten beperken. Een 
vaak gehoorde klacht is langzamer zijn en/of ver-
moeidheid doorheen de dag. 

Mild frail – Deze personen zijn zichtbaar trager in 
hun activiteiten en hebben hulp nodig in de com-
plexere iADL-taken (regelen van de financiën, trans-
port, zware huishoudelijke taken, medicatie-beheer). 
(ADL onafhankelijk).

De milde frailty zal geleidelijk aan volgende activi-
teiten belemmeren: alleen boodschappen doen en 
zich alleen buitenshuis verplaatsen, maaltijd berei-
den en het uitvoeren van huishoudelijke taken.   

1

Rockwood Clinical Frailty 
Scale

2

3

4
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Gevolgen van kwetsbaarheid in de dagelijkse praktijk

De belangrijkste klinische symptomen van een ‘frail’ oude-
re persoon zijn: sarcopenie, gewichtsverlies, vermoeidheid, 
vertraagd functioneren, laag initiatief niveau en lage acti-
viteitsgraad. 

Kwetsbaarheid op zich is gerelateerd met een verhoogde 
incidentie van morbiditeit, institutionalisering en morta-
liteit. Reeds in 1999 publiceerde Rockwood in de Lancet 
de gevolgen van kwetsbaarheid op institutionalisering en 
mortaliteit. Latere grootschalige studies bevestigen de ge-

volgen van kwetsbaarheid op valincidenten (Hazard Ratio 
(HR) van 1.23- 2.44), verlies aan zelfredzaamheid (HR van 
1.79- 2.79), hospitalisatie (HR 1.27), opname in woonzorg-
centrum (HR 2.6 – 23.98) en mortaliteit (HR 1.63- 6.03). 

Gezien de belangrijke gevolgen van dit fenomeen voor de 
oudere lijkt het belangrijk om als zorgverlener zowel actie 
te ondernemen in de (primaire) preventie als de aanpak 
(secundaire preventie) van dit syndroom.

Evidentie in de aanpak van kwetsbaarheid 

Eens kwetsbaarheid aanwezig is onder vorm van één 
(pre-kwetsbaarheid) of meerdere kenmerken (kwetsbaar-
heid) zijn er redenen om aan te nemen dat dit fenomeen 
deels reversibel is of afgeremd kan worden. Epidemiolo-
gisch onderzoek door Gill toont immers aan dat ongeveer 
15% van de personen van een prefrail of frail stadium na 

18 maanden als niet frail kunnen worden geclassificeerd 
en dat ongeveer 1 op 4 verschuift van prefrail naar frail en 
vice versa. Dus kwetsbaarheid lijkt niet noodzakelijk een 
onomkeerbaar proces en de preventie van functionele ach-
teruitgang en mortaliteit dient zo snel mogelijk te starten. 
Vandaar is het belangrijk om kwetsbaarheid en de facto-

WAT IS PRIMAIRE, SECUNDAIRE EN TERTIAIRE PREVENTIE? 

Primaire preventie: activiteiten die voorkomen dat gezonde mensen een bepaald gezondheidsprobleem, ziekte of on-
geval krijgen.

Secundaire preventie: vroege opsporing van ziekten of afwijkingen bij personen die ziek zijn, een verhoogd risico lopen 
of een bepaalde genetische aanleg hebben. De ziekte kan daardoor eerder worden behandeld, zodat deze eerder geneest 
of niet erger wordt.

Tertiaire preventie: voorkomen van complicaties en ziekteverergering bij patiënten. Ook het bevorderen van de zelfred-
zaamheid van patiënten valt hieronder.

Figuur 2: Het concept ‘kwetsbaarheid’ als een klinisch syndroom met een biologische basis

Oorzaak

Leeftijdsgerelateerde 
moleculaire  
veranderingen

Veranderde  
fysiologische functies

Zwakte/sarcopenie

Gewichtsverlies

Vermoeidheid

Vertraagd functioneren

Lage activiteitsgraad

Geriatrisch syndroom

Beperking

Afhankelijkheid 

OverlijdenAcute en chronische 
aandoeningen

Preklinische fase Klinische symptomen Klinische gevolgen
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ren die kwetsbaarheid veroorzaken tijdig op te sporen met 
daarvoor ontwikkelde screeningsinstrumenten. 

Alhoewel beperkt is er toch overtuigende evidentie dat 
achteruitgang van functionaliteit afgeremd kan worden. 
Deze evidentie is verschillend van setting tot setting. Voor 
de thuiswonende ouderen blijken multidimensionele inter-
venties (gericht op verschillende risicofactoren) te resulte-
ren in een geringere comorbiditeit, een verminderd risico 
op opname in woonzorgcentrum en minder valincidenten. 
De minst kwetsbare oudere heeft het grootste voordeel bij 
deze interventies. 

We weten dat bij de kwetsbare oudere hospitalisatie een 
zeer belangrijke risicofactor is voor verlies van functie en 
overlijden. Recente meta-analyses hebben bevestigd dat 
de systematische medische en psychosociale screening 
van ouderen, door middel van de ‘comprehensive geriatric 

assessment’ (CGA) en de hieraan gekoppelde aanpak door 
teams op specifieke geriatrische verpleegeenheden, gere-
lateerd is met een betere functionaliteit en een kleinere 
kans op opname in een woonzorgcentrum. Op mortaliteit 
kon geen meerwaarde van deze aanpak worden aange-
toond vermoedelijk door de reeds gevorderde kwetsbaar-
heid van de oudere gehospitaliseerd in deze afdelingen. 

Toekomstgerichte aanpak van kwetsbaarheid 

Een eerste voorwaarde om gerichte interventies (in secun-
daire preventie) te starten is het tijdig herkennen van de 
kwetsbare oudere. Hiervoor is screening door middel van 
gestandaardiseerde vragenlijsten en/of assessment tools 
aangewezen. 

Gezien het duidelijk is dat men het meest succes heeft op 
voorkomen van de gevolgen van kwetsbaarheid als men 
vroegtijdig start met interventies en dus kwetsbaarheid 
vroegtijdig detecteert is het belangrijk om na te denken 
over de wijze waarop zorg is georganiseerd om vroegde-

tectie mogelijk te maken. Dit is het domein van volksge-
zondheid en preventieve zorg binnen de eerste lijn. Een 
georganiseerde systematische screening van de oudere 
met advies rond preventie van geriatrische syndromen zo-
als vallen, cognitieve deterioratie, eenzaamheid, depressie, 
urinaire incontintie, advies en nazicht van vaccinatie enzo-
voort lijkt wenselijk. Systematische screening en preventie 
in volksgezondheid is binnen Vlaanderen enkel georga-
niseerd voor de pasgeborene (kind & gezin) en het jonge 
kind (CLB). Bij uitbreiding zou men kunnen denken aan een 
gelijkaardige structuur binnen de eerste lijn voor de scree-
ning op cognitieve en fysieke kwetsbaarheid bij de oudere. 

In de literatuur wordt in een eerste stap aanbevolen ge-
bruik te maken van één van volgende gestandaardiseerde 
vragenlijsten (self-assessment door de oudere) zoals de 
‘Groningen frailty indicator’ of de ‘Tilburg frailty indicator’, 
al dan niet aangevuld met een assessment tool (door een 
zorgverlener) zoals de wandelsnelheid (cut of < 1m/sec) of 
de 6 minuten wandeltest. Ook cognitieve kwetsbaarheid 
dient tot het domein van de screening te behoren bijvoor-
beeld door afname van een ‘Mini-cog’. 

Systematische screening en preventie 
in volksgezondheid is binnen 
Vlaanderen enkel georganiseerd voor 
de pasgeborene (kind & gezin) en 
het jonge kind (CLB). Bij uitbreiding 
zou men kunnen denken aan een 
gelijkaardige structuur binnen 
de eerste lijn voor de screening op 
cognitieve en fysieke kwetsbaarheid 
bij ouderen. 

“

”
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Eens kwetsbaarheid gedetecteerd dient een uitgebreid 
‘comprehensive geriatric assessment’ uitgevoerd te wor-
den waarbij de huidige geriatrische teams hun expertise 
zouden kunnen ter beschikking stellen via de geriatrische 
dagziekenhuizen of mobiele teams in de eerste lijn. Doel 
hiervan is een goed beeld te krijgen van de risico domei-
nen en op deze wijze gerichte interventies uit te voeren. 
Eén van de belangrijkste interventies is de oefentherapie 
al dan niet aangevuld met interventies zoals calorie- en 
eiwitverrijkte voeding.

Duidelijk is dat interventies moeten gericht zijn op deze 
domeinen die de functionaliteit van de ouderen in het ge-
drang brengen. Ze moeten de oudere motiveren en hoop 
brengen. Empowerment van de oudere en zijn zorgverlener 
zijn extreem belangrijk voor het slagen van de interventie. 
Daarom is een patiënt en familie gerichte benadering, die 
aansluit bij de noden en behoeften van de ouderen van es-
sentieel belang. Belangrijk is dat de zorg voor de kwetsba-
re oudere steeds multi- maar liefst interdisciplinair wordt 
aangepakt.
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Inzetten op sensibilisering over oordeelkundig 
voorschrijven bij ouderen - Prof. dr. Mirko Petrovic

Vergrijzing, multimorbiditeit en polyfarmacie 

In het kader van vergrijzing worden we bij een deel van 
de oudere populatie geconfronteerd met verhoogde kwets-
baarheid, verminderde functionaliteit alsook aanwezigheid 
van meerdere aandoeningen tegelijk (multimorbiditeit) en 
daarmee gepaard gaande polyfarmacie (gebruik van meer-
dere geneesmiddelen tezelfdertijd). 

Bijna 90% van de 70-plussers lijdt aan twee of meer chro-
nische aandoeningen tegelijk en neemt daarvoor medica-
tie. Naast die multimorbiditeit en polyfarmacie kunnen ook 
nog de volgende aspecten als belangrijkste risicofactoren 
voor geneesmiddelgerelateerde problemen beschouwd 
worden: leeftijdsgerelateerde wijzigingen in farmaco-
kinetiek en farmacodynamie, gewijzigde vaardigheden 
van de oudere persoon om de medicatie zelfstandig in te 
nemen, gewijzigde therapietrouw, het onoordeelkundig 
voorschrijven en de gebrekkige opvolging van het genees-
middelenvoorschrift. Het aantal geneesmiddelen dat een 

patiënt inneemt komt uit de literatuur naar voren als de 
belangrijkste risicofactor voor geneesmiddelgerelateerde 
problemen. 

De belangrijkste vragen bij personen met multimorbidi-
teit en polyfarmacie blijven de definitie van oordeelkundig 
voorschrijven/voorschrijven op maat, het in kaart brengen 
van oudere personen die risico lopen op bijwerkingen en 
andere geneesmiddelgerelateerde problemen, de beoor-
deling van de kwaliteit van voorschrijven en ten slotte 
het gebruik van de tools om het onoordeelkundig voor-
schrijven in kaart te brengen. Oordeelkundig voorschrijven 
wordt gedefinieerd als ‘voorschrijven dat doeltreffendheid 
en veiligheid van farmacotherapie maximaliseert, de kos-
ten tot het minimum beperkt en de wensen van de patiënt 
respecteert’. Verder is het belangrijk om een onderscheid 
te maken tussen oordeelkundige en onoordeelkundige po-
lyfarmacie. 

Ondanks het feit dat de prevalentie van polyfarmacie met 
toenemende leeftijd ook stijgt, is er nog altijd geen univer-
sele definitie van. Recente cohortstudies hebben de stelling 

Prof. dr. Mirko Petrovic - Geriater en klinisch farmacoloog, als voltijds gewoon hoogleraar verbonden aan 
de vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie van de Universiteit Gent. Zijn onderzoek focust voornamelijk 
op het in kaart brengen van het patroon en de kwaliteit van het geneesmiddelengebruik bij ouderen in 
verschillende zorgsettingen. Hij doceert gerontologie en geriatrie aan de faculteit geneeskunde en ge-
zondheidswetenschappen.

Bijna 90% van de 70-plussers lijdt 
aan twee of meer chronische 
aandoeningen tegelijk en neemt 
daarvoor medicatie.
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enigszins genuanceerd dat polyfarmacie altijd een nega-
tieve connotatie heeft en hebben het belang benadrukt van 
de klinische context waarin polyfarmacie plaatsvindt. Het 
concept van ‘oordeelkundige polyfarmacie’ erkent dat 
de oudere patiënt ook een voordeel van polyfarmacie kan 
hebben op voorwaarde dat het voorschrijven op evidentie 
gebaseerd is, de medische toestand van de patiënt en de 
zinvolheid van farmacotherapie voldoende reflecteert en 

rekening houdt met potentiële geneesmiddelinteracties. 
Onoordeelkundige polyfarmacie daarentegen vooron-
derstelt de afwezige indicatie, ontdubbelde medicatie van 
dezelfde klasse, onderling interagerende of gecontra-indi-
ceerde medicatie, onjuiste dosering, behandeling van bij-
werkingen van andere medicatie (zgn. voorschrijfcascade) 
en een duidelijke verbetering na onderbreking van de be-
trokken medicatie. 

De link tussen polyfarmacie en kwetsbaarheid 

Een systematische review en meta-analyse van 37 studies 
heeft aangetoond dat polyfarmacie vaak gepaard gaat zo-
wel met pre-kwetsbaarheid als met kwetsbaarheid. Een 
significant hogere kans op het ontwikkelen van pre-kwets-
baarheid werd gevonden bij ouderen met polyfarmacie. Po-
lyfarmacie komt vaak voor bij pre-kwetsbare en kwetsbare 
personen, waardoor die personen dan ook meer kans heb-
ben op extreme medicijnregimes, d.w.z. hyperpolyfarmacie, 
dan robuuste oudere personen. Meer onderzoek is nodig 
om het oorzakelijk verband tussen polyfarmacie en kwets-
baarheid na te gaan. In een prospectieve longitudinale 
studie die ouderen met polyfarmacie volgde, werd aange-
toond dat polyfarmacie geassocieerd is met een hogere in-
cidentie van kwetsbaarheid gedurende een follow-upperi-
ode van 8 jaar. Aanvullend suggereerde die studie ook een 
dosis-responsrelatie. 

Een systematische review van gerandomiseerde gecon-
troleerde trials ging de effecten na van farmacologische 
interventies of medicatie-optimalisatie bij oudere kwets-
bare volwassenen op uitgebreide kwetsbaarheidsscores of 
gedeeltelijke aspecten van kwetsbaarheid. Die systemati-
sche review includeerde 25 studies, 4 over alomvattende 
kwetsbaarheidsscores en 21 over aspecten van kwetsbaar-

heid: 2 trials over alomvattende kwetsbaarheidsscores 
toonden positieve resultaten op kwetsbaarheid, hoewel de 
bijdrage van medicatiebeoordeling in een multidimensio-
nele aanpak onduidelijk was. In de studies naar aspecten 
van kwetsbaarheid lieten 10 individuele medicamenteuze 
interventies verbetering zien in fysieke prestaties, spier-
kracht of lichaamssamenstelling door respectievelijk ge-
bruik te maken van alfacalcidol, teriparatide, piroxicam, 
testosteron, recombinant humaan choriongonadotrofine, 
of capromorelin. Er waren geen studies die de negatieve 
effecten van geneesmiddelen op kwetsbaarheid onder-
zochten.

Wat kan farmacotherapie in de positieve zin doen bij mensen die kwetsbaar zijn en aan sarcopenie 
lijden?

Hoewel sarcopenie (verlies van spiermassa en spierfunc-
tie) tot de ontwikkeling van fysieke kwetsbaarheid bij-
draagt, vertegenwoordigt het syndroom van kwetsbaar-
heid een veel ruimer concept. Een overzicht/een umbrella 
review van systematische reviews en meta-analyses ging 

de evidentie na betreffende mogelijke farmacologische in-
terventies voor sarcopenie met een focus op interventies 
die al in systematische reviews of meta-analyses onder-
zocht zijn. Die review concludeerde dat alleen vitamine D, 
vooral bij oudere vrouwen, en testosteron bij oudere man-
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nen met klinische spierzwakte en lage serumspiegels van 
testosteron in de dagelijkse klinische praktijk gerechtvaar-

digd kunnen zijn om spiermassa, spierkracht en/of fysieke 
prestaties te verbeteren.

Hoe pakt men het probleem in de praktijk het best aan? 

Een systematische, gestructureerde aanpak van polyfarma-
cie kan een oplossing bieden. Die aanpak omvat de volgen-
de stappen: identificatie van ouderen die risico lopen op 
geneesmiddelgerelateerde problemen, systematisch me-
dicatienazicht met analyse van de kwaliteit en zinvolheid 
van farmacotherapie en dit bij voorkeur in de schoot van 
een uitgebreide geriatrische beoordeling (het zogenaamde 
‘comprehensive geriatric assessment’) waarbij de aanpak 
op maat de voorrang krijgt. Bij die aanpak op maat krijgt 
de oudere patiënt zelf ook inspraak en een actieve rol toe-

gemeten. De eerste stap is het definiëren van de klinische 
context en doelstellingen van de therapie, gevolgd door 
identificatie van potentieel onoordeelkundig voorschrijven, 
voor- en nadelen in de context van de individuele patiënt, 
bespreking van de mogelijke acties die het stoppen van een 
geneesmiddel, het verminderen van de dosis, het voortzet-
ten of het opstarten van een geneesmiddel kunnen om-
vatten, het communiceren over de geplande actie en ten 
slotte het monitoren van de patiënt nadat de besproken 
actie ondernomen is.
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Het acroniem DRUGS vormt de synthese van het algoritme dat farmacotherapie op maat van de 
oudere patiënt nastreeft.

D-discuss: bespreek de doelstellingen van de therapie 
en wat voor de patiënt zelf het meest telt

R-review: kijk de medicatie grondig na

U-use: gebruik tools en kaders voor oordeelkundig voor-
schrijven

G-geriatric medicine approach: pas de principes 
van uitgebreide geriatrische beoordeling toe

S-stop: verminder of stop met voorschrijven van onoor-
deelkundige medicatie indien de voordelen van farmaco-
therapie niet opwegen t.o.v. de nadelen (12).
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Langer gezond door medicatie: fictie of realiteit - dr. 
Sven Bulterijs

Het verouderingsproces is de drijvende kracht achter vele chronische ziekten

De incidentie van veel chronische ziekten stijgt met toe-
nemende leeftijd en het causaal verband tussen het ver-
ouderingsproces en pathofysiologische processen die deze 
chronische ziekten veroorzaken werd reeds aangetoond. 
Daarnaast verkleint de functionele reserve, d.i. reserve-
capaciteit van weefsels en organen boven wat minimaal 
nodig is om in leven te blijven, en bijgevolg hebben oudere 
personen een hogere kans op mortaliteit (vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten) en morbiditeit (sterftecijfer) ten gevolge 
van infectieziekten of trauma. Dat ongeveer de helft van de 

COVID-19 doden in België ouder dan 84 jaar was en slechts 
5-10% jonger was dan 65 jaar is hier een voorbeeld van.  

Extrinsieke factoren zoals levensstijl (dieet, lichaamsbewe-
ging,…), stress, blootstelling aan toxische stoffen (roken, al-
cohol,…), en socio-economische factoren dragen ook bij aan 
het risico voor chronische zieken. Maar zelfs in de afwe-
zigheid van deze extrinsieke risicofactoren stijgt het risico 
op de ontwikkeling van chronische ziekten met het ouder 
worden aangezien veroudering zelf een risicofactor is.

De gerowetenschapshypothese 

De centrale hypothese van de gerowetenschap is dat ver-
oudering aan de basis ligt van alle ouderdomsgerelateerde 
ziekten en dat door in te grijpen in het verouderingsproces 
we mogelijks alle ouderdomsgerelateerde ziekten simul-
taan zullen kunnen voorkomen of hun impact zullen kun-
nen verminderen.

De voordelen van deze aanpak ten opzichte van de tradi-
tionele aanpak, die georiënteerd is op specifieke veroude-
ringsziekten, zijn legio. Vooreerst zijn er wellicht minder 

oorzakelijke mechanismen van veroudering dan er ou-
derdomsgerelateerde ziekten zijn. Ten tweede bestaan er 
synergiën tussen ziekten die ervoor zorgen dat één ziekte 
het ontstaan of de ernst van een andere ziekte kan stimu-
leren (bijvoorbeeld de verhoging van de kans op hart-en 
vaatziekten of kanker door onderliggende type 2 diabetes). 
Tenslotte blijkt uit een recente studie dat de verwachte 
economische winst voor de maatschappij veel groter is bij 
een scenario waarin veroudering vertraagd wordt in verge-
lijking met de behandeling van individuele ziekten.  

dr. Sven Bulterijs is doctoraatsstudent aan de vakgroep Biologie van de Universiteit Gent. Zijn onderzoek 
richt zich op het gebruik van bestaande medicatie om de gezondheidsduur te verlengen.

Het verouderingsproces is de drijvende kracht achter vele chronische ziekten. Het verkleint de functionele reserve, 
d.i. reservecapaciteit van weefsels en organen boven wat minimaal nodig is om in leven te blijven, en bijgevolg 
hebben oudere personen een hogere kans op mortaliteit en morbiditeit ten gevolge van infectieziekten of trauma.
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Verlenging van de gezondheidsduur

Er is nog steeds geen universele consensus over het begrip 
‘gezondheidsduur’ maar een veelgebruikte definitie is ‘de 
periode vóór het ontstaan van leeftijds-gerelateerde chro-
nische ziekten’. De hoofddoelstelling van de geroweten-
schap is het verkrijgen van een algemene verlenging van 
de gezondheidsduur. 

Behandelingen die een leeftijdsgerelateerd ziekteproces 
afremmen, maar niet genezen, verlengen in principe de 
periode dat iemand in slechte gezondheid verkeert (de 
‘sickspan’ of ‘periode in ziekte’). Deze behandelingen zijn 
zeker waardevol aangezien ze de algemene levenskwa-
liteit van de patiënt verbeteren.  Interventies die echter 
de gezondheidsduur verlengen, en dus het ontstaan van 

leeftijdsgerelateerde chronische ziekten uitstellen, hebben 
een nog veel grotere positieve impact op de levenskwa-
liteit. Dit wordt mooi samengevat door het spreekwoord: 
“beter voorkomen dan genezen”. 

Het verouderingsproces is plastisch 

De levensduur varieert met bijna vijf grootteordes binnen 
het dierenrijk. Eendagsvliegen leven, zoals de naam im-
pliceert, slechts enkele uren tot enkele dagen terwijl de 
Groenlandse haai eeuwen oud kan worden. Ook binnen een 
soort kan de levensduur aanzienlijk verschillen. Zo is de ko-
ningin bij eusociale insecten (zoals bijen en mieren) vaak 
langlevend terwijl de werksters veel korter leven ondanks 
het feit dat er geen genetische verschillen zijn tussen de 
koningin en de rest van de kolonie. Meer nog, wanneer 
een koningin verwijderd wordt kunnen werksters pseu-
dokoninginnen worden en net als koninginnen lang leven. 
Verder is ook experimenteel aangetoond dat de levensduur 
van verschillende soorten, waaronder de rondworm Cae-
norhabditis elegans, en de muis aanzienlijk verlengd kan 

worden via farmacologische, genetische, of diëtaire inter-
venties. Hoe plastisch het verouderingsproces in de mens 
precies is blijft voorlopig een onbeantwoorde vraag. De 
observatie dat sommige zeer oude mensen nog in een zeer 
goede gezondheid verkeren en soms nog zelfstandig wo-
nen of werken toont aan dat veroudering in deze mensen 
trager moet verlopen. Bijvoorbeeld, Irving Khan bleef tot 
kort voor zijn overlijden op 109-jarige leeftijd actief bin-
nen het investeringsbedrijf dat hij mee heeft opgericht. 
Tenslotte kunnen verschillende eigenschappen in een cul-
tuur van oude menselijke cellen hersteld worden naar deze 
van een jong individu door middel van partiële of volledige 
herprogrammatie.  

Geroprotectieve geneesmiddelen

Geneesmiddelen die ingrijpen in het verouderingsproces 
worden geroprotectieve geneesmiddelen genoemd. Reeds 
honderden van zulke geneesmiddelen zijn ontdekt die de 
levensduur van modelorganismen verlengen. De meest be-
kende hieronder zijn metformine en rapamycine. Metfor-
mine is een geneesmiddel voor de behandeling van type 2 
diabetes mellitus en studies tonen aan dat het de levens-
duur van verschillende modelorganismen verlengt. Het is 

Geneesmiddelen die ingrijpen in 
het verouderingsproces worden 
geroprotectieve geneesmiddelen 
genoemd. Voorlopig is er nog een 
gebrek aan lange-termijnstudies 
in gezonde mensen om het 
effect van geroprotectors op het 
verouderingsproces te evalueren.  

“

”
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opmerkelijk dat de mortaliteit van type 2 diabetes mellitus 
patiënten behandeld met metformine lager ligt dan die 
van gezonde controles. Rapamycine is een geneesmiddel 
dat gebruikt wordt om het afstoten van getransplanteerde 
nieren te voorkomen. In rigoureuze studies van het ‘Natio-
nal Institute on Aging (NIA)’ is aangetoond dat rapamycine 
de levensduur van muizen consistent kan verlengen. Uit 
een proof-of-principle studie blijkt ook dat rapamycine de 
hartfunctie van oude honden verbetert. Er is voorlopig een 
gebrek aan lange-termijnstudies in gezonde mensen om 

het effect van geroprotectors op het verouderingsproces 
te evalueren. Korte-termijnstudies die kijken naar verou-
deringsmerkers zoals het fysieke uithoudingsvermogen 
en epigenetische klokken zijn wel reeds uitgevoerd met 
positieve resultaten. Ook zal binnenkort de langverwachte 
‘TAME trial’ starten waarin gezonde oudere mensen voor 
verschillende jaren met metformin zullen behandeld wor-
den met als doel het voorkomen van chronische ziekten te 
bestuderen. 
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De grootste bedreiging voor ons gezondheidssysteem 
is te veel focussen op de mensen die reeds ziek zijn  
- Prof. dr. Ernst Rietzschel

Inleiding

Hart- en vaatziekten zijn verantwoordelijk voor 43% van 
de sterfte bij Europese mannen, 55% van de sterfte bij de 
Europese vrouw. Het is dus een prevalent ziektebeeld, doch 
grotendeels te voorkomen. In een grootschalige longitudi-
nale studie van Stampfer en collega’s volgenden de onder-
zoekers 84.129 Amerikaanse vrouwen op gedurende 14 jaar, 
en blijkt dat 82% van alle hart- en vaatziekten vermijdbaar 
is door een gezonde levensstijl. Een gezonde levensstijl 
werd hierbij omschreven als: niet roken, gezonde BMI, sport 
> 30 min/dag, matige alcohol intake en hartvriendelijke 
voeding. Een kleine kanttekening, slechts 3% van alle deel-

nemers tekende de “beste” levensstijl op volgens de crite-
ria hierboven. Ook in Vlaanderen zijn de cijfers gelijkaardig. 
De Asklepios studie volgt sinds de jaren 2000 een 2524 
‘gezonde’ 35 tot 55-jarige vrijwilligers op, vrij van duidelij-
ke aanwezige cardiovasculaire ziekten. Ook in deze studie 
tekende het merendeel van de deelnemers een metabool 
ongunstig profiel op (verstoord lipiden- of suikerprofiel in 
het bloed, overgewicht of een te hoge bloeddruk), met een 
daarbij horende ongezonde levensstijl (<4% van de bevol-
king gaf aan een gezonde levensstijl te volgen). 

De grootste bedreiging voor ons gezondheidssysteem is te veel focussen op de mensen die reeds ziek 
zijn. 

Preventieprogramma’s voor de hele bevolking boeken 
meer resultaat dan acties die zijn gericht op mensen met 
een hoog risico. Zo liet de invloedrijke Britse epidemio-
loog Geoffrey Rose zien dat het rendement van effectieve 
preventieve maatregelen voor een individu vaak gering 
is, maar voor de samenleving als geheel behoorlijk groot. 
Rose noemt dat de preventieparadox. Hij becijfert dat een 
groot aantal mensen met een betrekkelijk klein risico uit-

eindelijk meer ziektegevallen zal opleveren, dan een klein 
aantal gevallen met een groot risico. En daarom moet je je 
richten op dat grote aantal mensen.

Neem nu het voorbeeld van bloeddruk, en de impact op de 
wereldwijde last van ziekten. Wereldwijd zijn mensen met 
een bloeddruk van 135 mmHg verantwoordelijk voor 5 mil-
joen verloren kwaliteitsvolle levensjaren, en mensen met 

Prof. dr. Ernst Rietzschel - Cardioloog verbonden aan het UZ Gent en onderzoeker verbonden 
aan de Universiteit Gent. Specialisaties zijn arteriële hypertensie, preventieve cardiologie, perifere 
vaatziekten, complexe lipidenstoornissen. Kreeg van The Lancet de opdracht om, samen met an-
dere hartspecialisten van over de hele wereld, een visietekst te maken over hoe we hypertensie 
globaal kunnen aanpakken. Al snel bleek dat nieuwe geneesmiddelen voor hoge bloeddruk geen 
prioriteit waren. Wel staan opsporing, preventie en empowerment centraal (levenslange bena-
dering). Rietzschel is tevens oprichter van een longitudinaal bevolkingsonderzoek, de Asklepios 
studie (zie inleiding).
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een bloeddruk van 180 mmHg slechts verantwoordelijk 
voor 0.5 miljoen verloren kwaliteitsvolle jaren. We hebben 
dus een dubbele uitdaging. Enerzijds moeten personen met 
een hoog risico toegang krijgen tot de meest kwaliteitsvol-
le en best betaalbare gezondheidszorg en medicatie (hoge 
kost per persoon, doch een relatief klein aantal personen), 
en anderzijds is een bevolkings-strategie in het verlagen 
van risicofactoren cruciaal. Dit laatste is een heel ander 
pakket aan maatregelen, denk maar aan omgevingsaan-
passingen die ervoor zorgen dat mensen sneller de fiets 
ipv de auto nemen, gezonde voeding betaalbaar houden, 
gezondheidsgeletterdheid meekrijgen op de schoolbanken, 
… Dit is een kleine kost per persoon, doch voor een hele be-
volking. We moeten in de toekomst dus een brug proberen 
te slaan tussen initiatieven ter bevordering van de volks-
gezondheid en de individuele strategieën.  Enerzijds weten 
we allemaal dat preventie beter is dan genezen, maar an-

derzijds hebben we ook de realiteit dat iemands levensstijl 
aanpassen/veranderen zeer moeilijk is.

Waarom gezondheidsadvies op voorschrift zo moeilijk is 

In de medische sector, en vooral binnen cardiovasculaire 
ziekten, zijn we verwend met topevidentie. Grote dubbel-
blinde, gerandomiseerde en placebo-gecontroleerde stu-
dies, met duidelijke en grote effecten. Bij levensstijl is dit 
moeilijker. De meeste studies zijn epidemiologische stu-
dies en zijn dus observationeel van aard, dat wil zeggen 
dat mensen bevraagd worden naar hun levensstijl waarna 
deze levensstijlaspecten gelinkt worden met risicofacto-
ren/ziekten. De interventionele studies die een verande-
ring in levensstijl beogen zijn meestal veel kleinschaliger, 
niet geblindeerd én er is een grote drop-out. Er zijn wel 
significante effecten op risicofactoren (zoals bijvoorbeeld 
op LDL-C, of ook wel de slechte cholesterol genoemd) maar 
veel kleiner dan bij farmacologische studies. 

Zo toont ook het Look-AHEAD onderzoek waarbij 5145 dia-
betes type 2 patiënten en mensen met overgewicht inten-
sief werden begeleid gedurende 13 jaar aan de hand van 
gezondheidsadvies en -coaching met wekelijkse begelei-
dingssessies. Het primaire eindresultaat was sterfte aan 
cardiovasculaire incidenten, hartstilstand, niet-fatale be-
roerte of hospitalisatie voor angina. De studie werd gestopt 
na 9.6 jaar omdat de effecten op de primaire eindresulta-
ten te klein waren. De duidelijkste effecten op gewicht, fy-

sieke fitheid, buikomtrek en HbA1c konden waargenomen 
worden na 1 jaar, maar dit nam nadien stelselmatig af, en 
zonder resultaat op de primaire outcome. 

Wil dat zeggen dat levensstijl geen effect meer had? Of 
waren de mensen na 10 jaar niet meer gemotiveerd om 
er een gezonde levensstijl op na te houden? Of misschien 
waren de levensstijl programma’s ondermaats, zowel qua 
gedragsveranderingsmotivatie-technieken als inzicht in de 
technische adviezen om zoveel mogelijk effect te hebben 
(te weinig kennis over gepersonaliseerde levensstijladvie-
zen). 

Naast het feit dat de meeste clinici beperkt opgeleid zijn 
om gezondheidsadvies te geven, bestaat er een kans dat 
ze blijven hangen in de ‘kloof’ tussen enerzijds het feit dat 
epidemiologische data overweldigend positieve effecten 
tonen mbt kans op ziekte, en anderzijds de kleine effecten 
van ‘levensstijl-advies’. 

De vraag die zich opdringt is in hoeverre die kleine effec-
ten van levensstijlveranderingen een grote impact kunnen 
achterlaten op lange termijn. Hierbij kan genetica alvast 
een eerste inzicht geven. Genetica laat toe om kleine ef-

We hebben een dubbele uitdaging. 
Enerzijds moeten personen met een 
hoog risico toegang krijgen tot de meest 
kwaliteitsvolle en best betaalbare 
gezondheidszorg en medicatie (hoge 
kost per persoon, doch een relatief 
klein aantal personen), en anderzijds 
is een bevolkings-strategie in het 
verlagen van risicofactoren cruciaal. We 
moeten in de toekomst dus een brug 
proberen te slaan tussen initiatieven ter 
bevordering van de volksgezondheid en 
de individuele strategieën.
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fecten te bekijken, die levenslang aanwezig zijn, perfect 
geblindeerd (want je kent je genetica niet) en met een per-
fecte followup (aangezien je uw genetisch profiel niet kan 
veranderen).  

Zo kunnen innovatieve studies opgezet worden waarbij het 
effect van medicatie (bv statines) op de slechte cholesterol 
(LDL-C) vergeleken wordt met het effect van het hebben 
van een genetisch lagere LDL-C. De onderzoeksgroep van 
Brian Ference en collega’s toont aan dat levensslang een 
licht lagere LDL-C hebben, een grotere daling geeft in het 
risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire (CVZ) ziekten 
(69.5% reductie in CVZ risico voor elke 1 mmol/L of 38.6 mg/
dL lagere LDL-C), tov het farmacologisch doen dalen van de 
slechte cholesterol (slechts ~20% reductie in CVZ risico voor 
elke 1 mmol/L of 38.6 mg/dL lagere LDL-C). Het klinische 

voordeel van een lagere LDL-C wordt dus bepaald door de 
duur en absolute blootstelling om LDL-C te verlagen. 

Diezelfde onderzoeksgroep keek eveneens naar genetische 
variaties in cholesterol (LDL-c) en bloeddruk (systolische 
bloeddruk), waarbij een lichte daling in LDL-c (-12mg/dL) 
en een lichte daling in bloeddruk (-3 mmHg SBD) verant-
woordelijk waren voor 45% minder hart- en vaatziekten. 
Interessant is dat zo een kleine daling in bloeddruk en 
cholesterol dus redelijk eenvoudig te bereiken is via le-
vensstijlaanpassingen. 

Dus, preventie vroeg genoeg starten en lang genoeg vol-
houden is de boodschap. “That 1 apple a day doesn’t keep 
the doctor away, but those 15.000 apples that you ate for 
the last 40 years probably did.” – Ernst Rietzschel. 

Referenties: 

• Ference BA, et al. (2015). Effect of Naturally Random Allocation to Lower Low-Density Lipoprotein Cholesterol on the 
Risk of Coronary Heart Disease Mediated by Polymorphisms in NPC1L1, HMGCR, or Both: A 2 × 2 Factorial Mendelian 
Randomization Study. J Am Coll Cardiol. 65 (21); 1552-1561. 

• Ference BA et al. (2016). A naturally randomized trial comparing the effect of long-term exposure to lower LDL-C, 
lower SBP, or both on the risk of cardiovascular disease. ESC Congress 2016. 

• Forouzanfar MH, Liu P; Roth GA, et al. (2017). Global Burden of Hypertension and Systolic Blood Pressure of at Least 
110 to 115 mm Hg, 1990-2015. JAMA 317(2):165-182.

• Look AHEAD Research Group (2013). Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. N Engl 
J Med. Jul 11;369(2):145-54. 

• Stampfer MJ, Hu FB, Manson JE, Rimm EB, Willett WC (2000).  Primary prevention of coronary heart disease in women 
through diet and lifestyle. N Engl J Med. Jul 6;343(1):16-22.
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Inzetten op meer beweging bij ouderen - Prof. dr. Greet 
Cardon

Fysiek actief blijven is van bijzonder belang voor oudere 
volwassenen om de mentale en functionele capaciteit, en 
dus ook onafhankelijkheid te behouden. Aangezien binnen 
en buiten Europa de meeste samenlevingen vergrijzen, zal 
dit steeds belangrijker worden. Gemeenschapsinterventies 
ter bevordering van lichaamsbeweging van oudere vol-
wassenen dienen te bestaan uit een ruim en aantrekkelijk 
aanbod van bewegingsprogramma’s voor de doelgroep, 
investeringen in geschikte vrijetijdsinfrastructuur en open-
bare ruimte (bvb veilige voetpaden, bewegingsvriendelij-
ke parken) en verbetering van de toegang tot bestaande 
infrastructuur (waaronder openbaar vervoer). Ook zieken-
fondsen, privé levensstijlorganisaties en instellingen zoals 
woonzorgcentra, zullen hier een steeds grotere rol spelen.  

Uit recente WHO-analyses blijkt een curvilineair dosis-res-
pons verband tussen het volume van lichaamsbeweging 
en een aantal gezondheidsuitkomsten, zoals all-cause 
en hart- en vaatziekten gerelateerde sterfte, incidentiële 
kankers en diabetes. Bij ouderen is meer beweging ook ge-
linkt aan: 1) minder kans op valincidenten; 2) minder val-
gerelateerds letsels; 3) beter lichamelijk functioneren; 4) 
minder kwetsbaarheid en 5) minder kans op osteoporose. 
Evenwichts- en functionele oefeningen (combinaties van 
evenwichts-, kracht-, uithoudings-, loop- en fysieke func-
tietraining) verminderen het aantal valincidenten en het 
beoefenen van verschillende soorten lichaamsbeweging 
draagt bij tot de verbetering van een breed scala van licha-
melijk, cognitief en mentaal functioneren. 

Prof. Greet Cardon – gewoon Hoogleraar, voorzitter van de Vakgroep Bewegings- en Sportweten-
schappen en hoofd van de onderzoeksgroep Fysieke activiteit en Gezondheid. Haar onderzoeksteam 
richt zich voornamelijk op beter begrijpen en verbeteren van het beweeg- en zitgedrag van verschil-
lende doelgroepen en heeft een sterke onderzoekslijn uitgebouwd rond gezondheidspromotie bij ou-
deren. Zo wordt onder andere onderzocht hoe beweging optimaal kan ingezet en gepromoot worden 
om zowel lichamelijke als cognitieve achteruitgang tegen te gaan. Promotor van GRAY.

Op basis van wetenschappelijke evidentie geven de WHO richtlijnen van 2020 volgende aanbevelingen voor 
ouderen: 

• Doorheen de dag geregeld fysiek actief zijn en de hoe-
veelheid zitten beperken.

• Minstens 150–300 min matig intensieve aerobe fysieke 
activiteit OF minstens 75–150 min hoog intensieve aero-
be fysieke activiteit, OF een equivalente combinatie van 
fysieke activiteit aan matige en hoge intensiteit 
overheen de week.

• Spierversterking aan matige of hoge intensiteit, waarbij 
alle grote spiergroepen aan bod komen op 2 of meer da-
gen per week, geeft bijkomende gezondheidsvoordelen.

• Als onderdeel van de wekelijkse fysieke activiteit veel-
zijdige beweging, met nadruk op functioneel evenwicht
en krachttraining aan matige of hoge intensiteit op 3 of
meer dagen per week, om de functionele capaciteit te
verbeteren en het vallen te voorkomen.

• Meer dan 300 min matige intensieve aerobe fysieke ac-
tiviteit per week of meer dan 150 min hoog intensieve
aerobe fysieke activiteit of een equivalente combinatie
van beide overheen de week, geeft bijkomende gezond-
heidsvoordelen (tenzij deze gecontraïndiceerd zijn bij
chronische aandoeningen).
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Onderzoek toont tevens aan dat fysieke activiteit ook het 
risico op het ontwikkelen van dementie kan verlagen en 
het cognitief functioneren kan verbeteren door neuroplas-
ticiteit, zelfs op oudere leeftijd. Erickson en collega’s (2011) 
toonden bijvoorbeeld aan dat fysieke activiteit de natuur-
lijke leeftijdsgebonden afname van het hippocampusvo-
lume kan omkeren door deelname aan een 1 jaar durend 
wandelprogramma: de wandelgroep vertoonde een sig-
nificante toename in anterieur hippocampaal volume en 
geheugenprestaties, terwijl de controlegroep een afname 
vertoonde over dezelfde periode van 1 jaar. 

In het algemeen concluderen meta-analyses dat winst in 
cognitieve functie kan worden verwacht na bewegingsin-
terventies bij oudere volwassenen; maar dat deze cogni-
tieve winst, geïnduceerd door bewegingsprogramma’s al-
leen, bescheiden zijn en selectief voor specifieke cognitieve 
functies (met name executieve functies). Zo kan grotere 
cognitieve winst worden behaald met interventieprogram-
ma’s, die fysieke taken verrijken met cognitieve taken in 
vergelijking met bewegingsprogramma’s zonder cognitie-
ve verrijking. Onderzochte voorbeelden hiervan zijn exer-
games en dansen. Er wordt gedacht dat gecombineerde 

fysieke activiteit en cognitieve activiteit een synergetisch 
effect hebben op de hersenplasticiteit. Ook blijken voor-
al aerobe activiteit (bvb.  stevig wandelen en fietsen) en 
krachttraining effect te hebben op cognitie. Om cognitieve 
activiteit te verhogen tijdens het wandelen werden recent 
zogenaamde denkwandelingen ontwikkeld door onze on-
derzoeksgroep. 

Hoe ouder we worden, hoe minder we gaan bewegen 

Ondanks de vele voordelen van fysieke activiteit op gezond 
verouderen wordt minder bewogen naarmate men ouder 
wordt. Wordt er minder bewogen omdat men veroudert? 
Of veroudert men sterker door minder te bewegen? Beide 
richtingen kunnen bevestigd worden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceert jaar-
lijks de fysieke activiteitsniveaus van de 27 EU-lidstaten, 
en dit over leeftijdsgroepen heen. De generieke trend over-
heen de landen, is dat we minder fysiek actief zijn naar-
mate we ouder worden.  Bij 65- tot 74-jarigen in Vlaande-
ren beweegt 63,7 procent minstens 150 minuten per week 
matig tot hoog intensief volgens de Gezondheidsenquête 
van 2018. Wat ongeveer hetzelfde getal optekent in ver-
gelijking met de leeftijdsgroep 18- tot 64-jarigen (64.1%). 
Bij 75-plussers daalt dat tot 40 procent, terwijl we op die 
leeftijd juist meer beweging nodig hebben om versnelde 
kwetsbaarheid terug te dringen. 

Heel wat ouderen zijn zich bewust van het belang van li-
chaamsbeweging voor gezond verouderen maar hebben 
er ook nog vragen bij. De pluralistische seniorenvereniging 
S-Plus stelde een vragenlijst op die ingaat op de leefwereld 
van senioren, maar ook polst naar hun dromen, verwach-
tingen en angsten. De vragenlijst werd zowel digitaal als 
manueel aangeboden tijdens het voorjaar van 2021. In to-
taal namen er 1255 personen deel. Bij de vraag rond ‘Rond 
welke thema’s omtrent geestelijke gezondheid en sociaal 
welzijn zou je graag meer te weten komen? (921 personen 
hebben geantwoord) waren volgende antwoorden de top 
5: Internet /digitale wereld (35,5%), Voldoende bewegen 
(27,6%), Piekeren (22,1%), Cognitief functioneren (22,1%) en 
Leven met een (chronsiche) aandoening 19,1%.

Gemeenschapsinterventies ter 
bevordering van lichaamsbeweging 
van oudere volwassenen dienen te 
bestaan uit een ruim en aantrekkelijk 
aanbod van bewegingsprogramma’s 
voor de doelgroep, investeringen in 
geschikte vrijetijdsinfrastructuur 
en openbare ruimte (bvb veilige 
voetpaden, bewegingsvriendelijke parken) 
en verbetering van de toegang tot 
bestaande infrastructuur (waaronder 
openbaar vervoer). Ook ziekenfondsen, 
privé levensstijlorganisaties en 
instellingen zoals woonzorgcentra, 
zullen hier een steeds grotere rol spelen.
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Onze spiermassa en -kwaliteit daalt met veroudering

Elk orgaan in het lichaam verliest zijn fysiologische in-
tegriteit door veroudering, en dus ook de skeletspieren. 
Spiermassa vormt ongeveer 42% van de lichaamsmassa 
bij volwassenen onder de 65 jaar, maar deze neemt af tot 
ongeveer 27% bij ouderen. Dit verlies start al rond het 30ste 
levensjaar, maar wordt pas duidelijk merkbaar na het be-
reiken van de leeftijd van 50 jaar. Naast een daling van de 
spiermassa, verandert ook de samenstelling van de spie-
ren. Zo zijn het onder andere de krachtige spiervezels (type 
2 spiervezels) die afsterven en waarvan de doorsnede 
kleiner wordt met ouderdom. We boeten dus vooral in op 
kracht naarmate we ouder worden. 

Op een bepaald moment in het leven kan zowel het ver-
lies van spiermassa als spierkracht en spierkwaliteit een 
“klinische” grens overschrijden, wat leidt tot lichamelijke 
invaliditeit. Deze aandoening wordt sarcopenie genoemd 
(het Griekse Sarx, “vlees” en Penia “armoede’). De voor-
naamste oorzaak van sarcopenie is veroudering (primaire 
sarcopenie), gevolgd door ziekte, malnutritie en fysieke in-
activiteit (secundaire sarcopenie). 

Door verschillende definities van sarcopenie is er een grote 
variatie in gerapporteerde prevalentie. Opvallend is echter 
wel dat sarcopenie significant meer voorkomt bij ouderen 
in woonzorgcentra (59%) dan bij ouderen die thuiszorg 
ontvangen (42%) of zelfstandig wonen zonder zorg (12%). 
De gevolgen van sarcopenie bij ouderen zijn ernstig en 
levens- veranderend: gevolgen voor de kosten van de ge-
zondheidszorg, verhoogde morbiditeit (vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten) en mortaliteit (sterftecijfer). In een re-
cente update van de Europese werkgroep voor sarcopenie 
bij ouderen wordt gewezen op de hoge lasten op persoon-
lijk, sociaal en economisch vlak. Sarcopenie verhoogt het 
risico op vallen en fracturen; tast het vermogen aan om 
activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren; wordt in 
verband gebracht met hartziekten; ademhalingsziekten 
en cognitieve stoornissen; leidt tot mobiliteitsstoornissen; 
en draagt bij tot een verminderde levenskwaliteit, verlies 
van levensvreugde en een verminderde levensverwachting, 
verlies van onafhankelijkheid of behoefte aan langdurige 
zorg, en overlijden. 

Ook op oudere leeftijd reageren de spieren op ‘trainingsprikkels’

Hoewel intrinsieke capaciteit best wordt opgebouwd tij-
dens de jeugd of jong volwassenheid (figuur 1), blijft li-
chaamsbeweging en de juiste voedingsondersteuning de 

enige manier om de progressie van sarcopenie te voorko-
men en te vertragen, en dit tot in de laatste levensjaren.
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Figuur 1: Spierkracht doorheen de levensloop. Om de ontwikkeling van sarcopenie te voorkomen of uit te stellen, moet de capaciteit van de 
spieren in de jeugd en de jong volwassenheid gemaximaliseerd worden, op middelbare leeftijd op peil gehouden worden en het verlies op 
oudere leeftijd tegengegaan worden (volgens de onderzoekers Cruz-Jentoft AJ en collega’s).
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Besluit

We zitten volop in de zogenaamde “decade of healthy 
aging” en moeten ons als maatschappij voorbereiden op 
een demografie met een derde 65-plussers tegen 2050.
Hoewel gezond verouderen voor een groot deel bepaald 
wordt door het nest waarin je geboren wordt, waarbij dus 
voornamelijk verwezen wordt naar de fysieke, financiële, 
sociale en zelfs technologische omgeving, richt de “de-
cade” zich op wat kan worden gedaan voor mensen in de 
tweede helft van hun leven. Hoe we zullen omgaan met 
medicatie, zowel op vlak van oordeelkundig voorschrijven 
van klassieke medicatie bij ouderen, als op vlak van nieuwe 
opkomende types van medicatie die inspelen op het verou-
deringsproces, moet meer onder de aandacht komen. 

Naast het inzetten op het screenen voor fysieke en cogni-
tieve kwetsbaarheid bij het ouder worden, zullen we met 
GRAY het boosten van een gezonde levensstijl bovenaan de 
onderzoeksagenda plaatsen. Hierbij zullen we zowel inzet-
ten op projecten rond uitnodigende gezonde omgevingen 
maar ook op de ontwikkeling van innovatieve gezond-
heidsinterventies voor 50-plussers. 

Om af te sluiten, zien we vooral de goesting van oudere 
volwassenen zelf om het initiatief in handen te nemen en 
te bouwen aan meer en betere diensten voor oudere vol-
wassenen. Het ‘Durf Denken’-label van de Universiteit Gent 
zetten we met GRAY dan graag ook door in ‘durf positief te 
denken over verouderen’. 

www.gray.be @GrayUgent gray.ugent sanne.stegen@ugent.be
gray@ugent.be

Blijf op de hoogte van GRAY

Naast het inzetten op het 
screenen voor fysieke en 
cognitieve kwetsbaarheid bij 
het ouder worden, zullen we 
met GRAY het boosten van een 
gezonde levensstijl bovenaan de 
onderzoeksagenda plaatsen.

– dr. Sanne Stegen, coördinator van GRAY

“

”
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