
 

EXAMENVRAGEN GERIATRIE DEEL 

 

1. Geef een algemene biologische definitie van het verouderingsproces en bespreek de 

evolutionaire verouderingstechnieken.

 

Definitie van het verouderingsproces
 

Verouderen is 

- Progressief 

- Algemeen 

� Geen enkel orgaan of functie ontsnapt er aan

- Intrinsiek 

� Gestuurd door 1 of meerdere interne klokken waarvan de informatie genetisch opgeslagen is

- Onomkeerbaar 

 

Het verouderingsproces bestaat uit 2 componenten:

- Primaire of endogene component

� Genetisch (vb. grijs haar, ouderdomsdoofheid, ouderdomsverziendheid, …)

� Niet te beïnvloeden

 

- Secundaire of exogene component

� Belang van life style en omgevingsfactoren! (roken, overvoeding, sedentair, 

� Ouderdomsziekten

� Gedeeltelijk beïnvloedbaar

 

 

 

 

 

 

 

EEL 1 OPGELOST 

Geef een algemene biologische definitie van het verouderingsproces en bespreek de 

evolutionaire verouderingstechnieken. 

 

Mensen worden geboren met een 

‘gemiddelde functie’ die tot een zekere 

leeftijd (25-35 jaar?)

development fase)

Na een plateaufase is er een 

progressieve daling van deze functie 

(= post development fase)

een bepaalde grens.

 

Onder deze grens is adequaat 

functioneren niet meer mogelijk, want 

door de dalende homeostase vergroot 

de kans op ziektes en sterfte.

 

initie van het verouderingsproces 

Geen enkel orgaan of functie ontsnapt er aan 

Gestuurd door 1 of meerdere interne klokken waarvan de informatie genetisch opgeslagen is

taat uit 2 componenten: 

Primaire of endogene component 

Genetisch (vb. grijs haar, ouderdomsdoofheid, ouderdomsverziendheid, …)

Niet te beïnvloeden 

Secundaire of exogene component 

Belang van life style en omgevingsfactoren! (roken, overvoeding, sedentair, 

Ouderdomsziekten 

Gedeeltelijk beïnvloedbaar 

1 

Geef een algemene biologische definitie van het verouderingsproces en bespreek de 

Mensen worden geboren met een 

‘gemiddelde functie’ die tot een zekere 

35 jaar?) toeneemt (= pre-

development fase). 

n plateaufase is er een 

progressieve daling van deze functie 

(= post development fase) tot onder 

een bepaalde grens. 

Onder deze grens is adequaat 

functioneren niet meer mogelijk, want 

door de dalende homeostase vergroot 

de kans op ziektes en sterfte. 

Gestuurd door 1 of meerdere interne klokken waarvan de informatie genetisch opgeslagen is 

Genetisch (vb. grijs haar, ouderdomsdoofheid, ouderdomsverziendheid, …) 

Belang van life style en omgevingsfactoren! (roken, overvoeding, sedentair, milieu) 



2 

 

EXAMENVRAGEN GERIATRIE DEEL 1 OPGELOST 

 

Verouderingstheorieën 
 

1) Geprogrammeerd verouderen 

Verouderen = vooraf geprogrammeerde opeenvolging van leeftijdsafhankelijke genexpressies 

waarbij genen aan en uit worden gezet 

 

De cel kan beperkt aantal keer repliceren en bij elke celdeling verkorten de telomeren waardoor 

uiteindelijk apoptose (stoppen van de celgroei). 

 

2) Stochastische (toevals)theorieën 

Verouderen = vorm van slijtage waardoor de orgaanfuncties stilaan defect worden door 

degeneratieve processen waarvoor onvoldoende compensatie 

 

Vrije radicaaltheorie 

Maximale levensduur (in jaren) ~1/dagelijks metabool verbruik (in cal/gr W) 

� Mens (lager metabolisme) leeft veel langer dan veldmuis (5x hoger metabolisme) 

Hypothese: productie van vrije radicalen wordt te groot waardoor endogene antioxidatieve 

processen niet meer kunnen corrigeren � schade van EW, DNA, lipiden 

 

Foutencatastrofe theorie 

Doorheen levensloop treden meerdere fouten op tijdens eiwitsynthese. Verouderen 

weerspiegelt de fase waarbij opstapeling van deze fouten gebeurt en orgaandysfuncties 

optreden. 

 

(Neuro-endocriene en immunologische verouderingstheorie) 

 

3) Evolutionaire verouderingstheorieën 

Verouderen = resultaat van natuurlijke selectie die een groter belang hecht aan vroege 

overleving en reproductie dan aan fitheid op oudere leeftijd 

 

Mutatie-accumulatie theorie (P. Medawar, 1952) 

Doorheen levensloop zijn er willekeurige schadelijke kiemcel mutaties die niet efficiënt opgelost 

worden door natuurlijke selectie. Deze accumuleren dus en hun effect is pas later merkbaar, in 

de vorm van achteruitgang en scha de (= ‘verouderen’). Verouderen is dus een opstapeling van 

‘slechte’ genen. 

 

Antagonistische pleiotrope theorie (G. Williams, 1957) 

Pleiotropie = 1 gen heeft meerdere effecten op het fenotype. Antagonistische pleiotropie = 1 

geen heeft meerdere effecten op het fenotype, waarbij 1 van deze effecten voordelig is en een 

ander schadelijk. 

Genen zorgen op jonge leeftijd voor gunstige kenmerken, maar op latere leeftijd zorgen 

diezelfde genen voor schadelijke effecten waartegen natuurlijke selectie niks meer kan/wil 

doen. 

 

 



 

EXAMENVRAGEN GERIATRIE DEEL 

 

Disposable soma theorie (T. Kirkwood, 1976)

Het menselijk lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid energie ter beschikking en moet deze 

verdelen over 

- Lichamelijk onderhoud

- Voortplanting

Het lichaam moet dus compenseren en kan geen van beide lichaamsfuncties voor de volle 

100% uitvoeren. Daardoor hebben species met een korte levensduur veel nakomelingen en 

species met een lange levensduur weinig nakomelingen.

Elk organisme moet tijdens een optimale periode reproduceren opdat de nakomelingen grootste 

kans op succes hebben. 

minder tijd besteed kan worden aan herstel van celschade. Het gevolg is een a

schade en gedaalde levensduur bij species met langere zwangerschapsduur.
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Disposable soma theorie (T. Kirkwood, 1976) 

Het menselijk lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid energie ter beschikking en moet deze 

Lichamelijk onderhoud en herstel 

Voortplanting 

Het lichaam moet dus compenseren en kan geen van beide lichaamsfuncties voor de volle 

100% uitvoeren. Daardoor hebben species met een korte levensduur veel nakomelingen en 

met een lange levensduur weinig nakomelingen. 

organisme moet tijdens een optimale periode reproduceren opdat de nakomelingen grootste 

kans op succes hebben. Hierdoor is er evolutionaire druk op het zwanger worden waardoor er 

minder tijd besteed kan worden aan herstel van celschade. Het gevolg is een a

schade en gedaalde levensduur bij species met langere zwangerschapsduur.
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Het menselijk lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid energie ter beschikking en moet deze 

Het lichaam moet dus compenseren en kan geen van beide lichaamsfuncties voor de volle 

100% uitvoeren. Daardoor hebben species met een korte levensduur veel nakomelingen en 

organisme moet tijdens een optimale periode reproduceren opdat de nakomelingen grootste 

Hierdoor is er evolutionaire druk op het zwanger worden waardoor er 

minder tijd besteed kan worden aan herstel van celschade. Het gevolg is een accumulatie van 

schade en gedaalde levensduur bij species met langere zwangerschapsduur. 



 

EXAMENVRAGEN GERIATRIE DEEL 

 

2. Geef een algemene biolo

geprogrammeerde en stochastische verouderingstheorieën.

 

Definitie van het verouderingsproces
 

Verouderen is 

- Progressief 

- Algemeen 

� Geen enkel orgaan of functie ontsnapt er aan

- Intrinsiek 

� Gestuurd door 1 of 

- Onomkeerbaar 

 

Het verouderingsproces bestaat uit 2 componenten:

- Primaire of endogene component

� Genetisch (vb. grijs haar, ouderdomsdoofheid, ouderdomsverziendheid, …)

� Niet te beïnvloeden

 

- Secundaire of exogene component

� Belang van life style en omgevingsfactoren! (roken, overvoeding, sedentair, milieu)

� Ouderdomsziekten

� Gedeeltelijk beïnvloedbaar
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Geef een algemene biologische definitie van het verouderingsproces en bespreek de 

geprogrammeerde en stochastische verouderingstheorieën. 

 

Mensen worden geboren 

‘gemiddelde functie’ die tot een zekere 

leeftijd (25-35 jaar?)

development fase)

Na een plateaufase is er een 

progressieve daling van deze functie 

(= post development fase)

een bepaalde grens.

 

Onder deze grens is adequaa

functioneren niet meer mogelijk, want 

door de dalende homeostase vergroot 

de kans op ziektes en sterfte.

 

Definitie van het verouderingsproces 

Geen enkel orgaan of functie ontsnapt er aan 

Gestuurd door 1 of meerdere interne klokken waarvan de informatie genetisch opgeslagen is

Het verouderingsproces bestaat uit 2 componenten: 

Primaire of endogene component 

Genetisch (vb. grijs haar, ouderdomsdoofheid, ouderdomsverziendheid, …)

n 

Secundaire of exogene component 

Belang van life style en omgevingsfactoren! (roken, overvoeding, sedentair, milieu)

Ouderdomsziekten 

Gedeeltelijk beïnvloedbaar 
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gische definitie van het verouderingsproces en bespreek de 

Mensen worden geboren met een 

‘gemiddelde functie’ die tot een zekere 

35 jaar?) toeneemt (= pre-

development fase). 

Na een plateaufase is er een 

progressieve daling van deze functie 

(= post development fase) tot onder 

een bepaalde grens. 

Onder deze grens is adequaat 

functioneren niet meer mogelijk, want 

door de dalende homeostase vergroot 

de kans op ziektes en sterfte. 

meerdere interne klokken waarvan de informatie genetisch opgeslagen is 

Genetisch (vb. grijs haar, ouderdomsdoofheid, ouderdomsverziendheid, …) 

Belang van life style en omgevingsfactoren! (roken, overvoeding, sedentair, milieu) 
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EXAMENVRAGEN GERIATRIE DEEL 1 OPGELOST 

 

Verouderingstheorieën 
 

1) Geprogrammeerd verouderen 

Verouderen = vooraf geprogrammeerde opeenvolging van leeftijdsafhankelijke genexpressies 

waarbij genen aan en uit worden gezet 

 

De cel kan beperkt aantal keer repliceren en bij elke celdeling verkorten de telomeren waardoor 

uiteindelijk apoptose (stoppen van de celgroei). 

 

2) Stochastische (toevals)theorieën 

Verouderen = vorm van slijtage waardoor de orgaanfuncties stilaan defect worden door 

degeneratieve processen waarvoor onvoldoende compensatie 

 

Vrije radicaaltheorie 

Maximale levensduur (in jaren) ~1/dagelijks metabool verbruik (in cal/gr W) 

� Mens (lager metabolisme) leeft veel langer dan veldmuis (5x hoger metabolisme) 

Hypothese: productie van vrije radicalen wordt te groot waardoor endogene antioxidatieve 

processen niet meer kunnen corrigeren � schade van EW, DNA, lipiden 

 

Foutencatastrofe theorie 

Doorheen levensloop treden meerdere fouten op tijdens eiwitsynthese. Verouderen 

weerspiegelt de fase waarbij opstapeling van deze fouten gebeurt en orgaandysfuncties 

optreden. 

 

(Neuro-endocriene en immunologische verouderingstheorie) 

 

 

 

  



 

EXAMENVRAGEN GERIATRIE DEEL 

 

3. Wat is de betekenis van calorische restrictie voor het verouderingsproces?

 

(McCay, 1935) 

Ratten die een evenwichtig samengestelde voeding krijgen, maar met een beperking van het aantal calorieën (= 

CR of calorische restrictie) van 60% hebben een significant langere l

onbeperkt aantal calorieën kunnen eten.

 

 
Volgens 1 studie (Science, 2009) zou dit bij de mens latere onset van ‘ouderdomsziekten’ en mortaliteit 

betekenen bij CR, maar dit werd niet bevestigd door Nature, 2012.

 
Hypothese: 

 
 

 CR    

 

 

Deze pathways komen voor bij 

overeenkomsten in genetische structuur tussen deze organismen duiden op subtiele aanpassingen in 

meerdere genen, maar de basis blijft.

Het verouderingsproces kan in deze context gezien worden als een actieve poging van het organisme 

om langer te leven. 

  

Insuline/insuline growth factor

EEL 1 OPGELOST 

tekenis van calorische restrictie voor het verouderingsproces? 

Ratten die een evenwichtig samengestelde voeding krijgen, maar met een beperking van het aantal calorieën (= 

CR of calorische restrictie) van 60% hebben een significant langere levensduur vergeleken met ratten die 

onbeperkt aantal calorieën kunnen eten. 

Volgens 1 studie (Science, 2009) zou dit bij de mens latere onset van ‘ouderdomsziekten’ en mortaliteit 

betekenen bij CR, maar dit werd niet bevestigd door Nature, 2012. 

  activatie van anti-ageing transcriptiefactoren

Deze pathways komen voor bij gisten, wormen, vliegen en zoogdieren. Dus de evolutionaire 

overeenkomsten in genetische structuur tussen deze organismen duiden op subtiele aanpassingen in 

rdere genen, maar de basis blijft. 

Het verouderingsproces kan in deze context gezien worden als een actieve poging van het organisme 

 

Insuline/insuline growth factor 
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Ratten die een evenwichtig samengestelde voeding krijgen, maar met een beperking van het aantal calorieën (= 

evensduur vergeleken met ratten die 

Volgens 1 studie (Science, 2009) zou dit bij de mens latere onset van ‘ouderdomsziekten’ en mortaliteit 

ageing transcriptiefactoren 

gisten, wormen, vliegen en zoogdieren. Dus de evolutionaire 

overeenkomsten in genetische structuur tussen deze organismen duiden op subtiele aanpassingen in 

Het verouderingsproces kan in deze context gezien worden als een actieve poging van het organisme 



7 

 

EXAMENVRAGEN GERIATRIE DEEL 1 OPGELOST 

 

4. Bespreek de impact van chronische ziekten op de levensverwachting en functionaliteit met 

toenemende leeftijd. 

 

Gezonde levensverwachting = de levensverwachting waarbij rekening wordt gehouden met de jaren die 

doorgebracht worden in goede gezondheid. 

 

Met toenemende leeftijd neemt het aantal en de ernst van chronische aandoeningen toe. Gezondheidszorg wil 

echter het aantal gezonde jaren (kwaliteit) doen toenemen in plaats van zoveel mogelijk jaren (kwantiteit) te 

leven. 

 

België: 

- Gezonde levensverwachting op 50 jaar: ♀ 55% en ♂ 64% van de totale levensverwachting op 50 jaar 

- Vanaf 80 jaar: gezonde levensverwachting neemt minder toe dan totale levensverwachting 

Voor een bepaalde leeftijd is de levensverwachting afhankelijk van het aantal comorbiditeiten en 

functionaliteit. Iemand van 80 jaar zonder comorbiditeit heeft een veel hogere levensverwachting dan 

iemand van 80 jaar met 1 of meerdere comorbiditeiten. 

 

 

  



 

EXAMENVRAGEN GERIATRIE DEEL 

 

5. Bespreek het concept frailty en de componenten waaruit het bestaat.

Frailty 
 

Frailty = ouderdomsgebonden kwetsbaarheid

Structurele en functionele achteruitgang van de verschille

bij verouderen 

 

 

Achteruitgang van de verschillende orgaansystemen is inherent aan verouderen, maar niet alle ouderen zijn 

‘frail’. Er zijn namelijk individuele verschillen in de reservecapaciteit die overblijft naarmate orgaanfuncties verder 

achteruit gaan. 

� Weinig reservecapaciteit 

mortaliteit 

 

Frailty: 

- Daling reservecapaciteit 

- Minder weerstand tegen stressoren

 

Frailty is een proces van achteruitgang in alle orgaansystemen, maar vooral in het musculoskeletaal systeem.

� Sarcopenie (= leeftijdsgebonden verlies van spiermassa, spierkracht en functionaliteit)

 

 

 

 

 

 

 

 

EEL 1 OPGELOST 

Bespreek het concept frailty en de componenten waaruit het bestaat. 

ouderdomsgebonden kwetsbaarheid 

Structurele en functionele achteruitgang van de verschillende orgaansystemen in het menselijk lichaam 

 

De achteruitgang is meestal 

niet zo rechtlijnig als de 

groene lijn.

Stressoren zoals ziekte of 

trauma kunnen de achteruit

gang namelijk versnellen 

(gele lijn).

Personen met een reeds 

verminderde

niet meer volledig herstellen 

en verschillende van zulke 

episodes (rode bliksem

schichten) leiden sneller tot 

frailty.

 

Achteruitgang van de verschillende orgaansystemen is inherent aan verouderen, maar niet alle ouderen zijn 

ijn namelijk individuele verschillen in de reservecapaciteit die overblijft naarmate orgaanfuncties verder 

Weinig reservecapaciteit � hoge kwetsbaarheid � hogere weerslag �

Minder weerstand tegen stressoren 

Frailty is een proces van achteruitgang in alle orgaansystemen, maar vooral in het musculoskeletaal systeem.

(= leeftijdsgebonden verlies van spiermassa, spierkracht en functionaliteit)
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nde orgaansystemen in het menselijk lichaam 

De achteruitgang is meestal 

niet zo rechtlijnig als de 

groene lijn. 

Stressoren zoals ziekte of 

trauma kunnen de achteruit-

gang namelijk versnellen 

(gele lijn). 

Personen met een reeds 

verminderde reserve zullen 

niet meer volledig herstellen 

en verschillende van zulke 

episodes (rode bliksem-

schichten) leiden sneller tot 

frailty. 

Achteruitgang van de verschillende orgaansystemen is inherent aan verouderen, maar niet alle ouderen zijn 

ijn namelijk individuele verschillen in de reservecapaciteit die overblijft naarmate orgaanfuncties verder 

� hogere morbiditeit en 

Frailty is een proces van achteruitgang in alle orgaansystemen, maar vooral in het musculoskeletaal systeem. 

(= leeftijdsgebonden verlies van spiermassa, spierkracht en functionaliteit) 



 

EXAMENVRAGEN GERIATRIE DEEL 

 

Klinisch: frailty syndroom of typisch geriatrische patiënt

 

 

Kenmerken: samen vóórkomen van

- Functionele beperkingen (waardoor onafhankelijkheid gevaar loopt)

- Comorbiditeit (waardoor ziekteverwikkelingen en sterfte)

 

Functionele beperkingen 

Toegenomen kwetsbaarheid van

meer kwetsbaar. = VICIEUZE CIRKEL

 

Comorbiditeit 

Frailty en comorbiditeit zijn niet hetzelfde, maar komen wel vaak samen voor en beïnvloeden elkaar.

Verouderen gaat gepaard met verhoogde kw

aandoeningen. Deze aandoeningen maken de ouderen nog meer kwetsbaar. 
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lty syndroom of typisch geriatrische patiënt 

rkomen van 

Functionele beperkingen (waardoor onafhankelijkheid gevaar loopt) 

Comorbiditeit (waardoor ziekteverwikkelingen en sterfte) 

 

Toegenomen kwetsbaarheid van ouderen gaat gepaard met functieverlies en deze maken ouderen nog 

= VICIEUZE CIRKEL 

Frailty en comorbiditeit zijn niet hetzelfde, maar komen wel vaak samen voor en beïnvloeden elkaar.

Verouderen gaat gepaard met verhoogde kwetsbaarheid (‘frailty’) waardoor verhoogde vatbaarheid voor 

aandoeningen. Deze aandoeningen maken de ouderen nog meer kwetsbaar. = VICIEUZE CIRKEL
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ouderen gaat gepaard met functieverlies en deze maken ouderen nog 

Frailty en comorbiditeit zijn niet hetzelfde, maar komen wel vaak samen voor en beïnvloeden elkaar. 

etsbaarheid (‘frailty’) waardoor verhoogde vatbaarheid voor 

= VICIEUZE CIRKEL 



 

EXAMENVRAGEN GERIATRIE DEEL 

 

Componenten van frailty

 
Componenten van frailty: 

- Musculoskeletaal domein (belangrijkst

� Bot- en spierverlies

- Niet-musculoskeletaal domein

� Hart- en nierfalen 

 
Musculoskeletale component van frailty:

 
Osteoporose 

Osteoporose = gedaalde botsterkte waardoor verhoogd risico op botbreuken

 
Ouderen die hun heup breken zij

 
Sarcopenie 

Sarcopenie = leeftijdsgebonden verlies van spiermassa, spierkracht en functionaliteit

 

Spiermassa: neemt af vanaf 20

� Versnelde afname vanaf 50

� Bij mannen en vrouwen rel

Spierkracht: neemt toe tot 30 jaar, stabiliseert rond 30

� Versnelde daling vanaf 70 jaar

� Bij mannen en vrouwen relatief zelfde verlies, maar absoluut groter verlies
  

EEL 1 OPGELOST 

Componenten van frailty 

(belangrijkst!) 

pierverlies � gangstoornissen, vallen en breuken 

musculoskeletaal domein 

 

Musculoskeletale component van frailty: 

= gedaalde botsterkte waardoor verhoogd risico op botbreuken 

Ouderen die hun heup breken zijn frailty ouderen met een verhoogd skeletale kwetsbaarheid.

= leeftijdsgebonden verlies van spiermassa, spierkracht en functionaliteit

Spiermassa: neemt af vanaf 20-35 jaar 

ersnelde afname vanaf 50-60 jaar 

Bij mannen en vrouwen relatief zelfde verlies, maar absoluut groter verlies bij mannen

Spierkracht: neemt toe tot 30 jaar, stabiliseert rond 30-50 jaar en daalt vanaf 50 jaar

Versnelde daling vanaf 70 jaar 

Bij mannen en vrouwen relatief zelfde verlies, maar absoluut groter verlies
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n frailty ouderen met een verhoogd skeletale kwetsbaarheid. 

= leeftijdsgebonden verlies van spiermassa, spierkracht en functionaliteit 

atief zelfde verlies, maar absoluut groter verlies bij mannen 

50 jaar en daalt vanaf 50 jaar 

Bij mannen en vrouwen relatief zelfde verlies, maar absoluut groter verlies bij mannen 



 

EXAMENVRAGEN GERIATRIE DEEL 

 

6. Leg uit waarom heupfractuur patiënten typisch kwetsbare ouderen zijn.

 

 

Ouderen met een heupfractuur hebben een definitief verhoogd mortaliteitsrisico. De prognose van heupfractuur 

patiënten normaliseert (in tegenstelling tot wat men vroeger

maanden Zelfs na geslaagde heelkunde en intensieve revalidatie blijft de prognose ongunstig en ligt deze hoger 

dan verwacht. 

 

Kwetsbaarheid van oudere heupfractuur patiënten uit zich:

- Musculoskeletaal 

� Osteoporose en sarcopenie 

- Niet-musculoskeletaal 

� Onderliggende comorbiditeiten 

� Hierdoor waarschijnlijk het blijvend verhoogd mortaliteitsrisico
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Leg uit waarom heupfractuur patiënten typisch kwetsbare ouderen zijn. 

Ouderen met een heupfractuur hebben een definitief verhoogd mortaliteitsrisico. De prognose van heupfractuur 

patiënten normaliseert (in tegenstelling tot wat men vroeger aan nam) niet na een kwetsbare periode van 6

maanden Zelfs na geslaagde heelkunde en intensieve revalidatie blijft de prognose ongunstig en ligt deze hoger 

Kwetsbaarheid van oudere heupfractuur patiënten uit zich: 

orose en sarcopenie � vallen, breuken, … 

Onderliggende comorbiditeiten � hartfalen, infectiegevaar, … 

Hierdoor waarschijnlijk het blijvend verhoogd mortaliteitsrisico 
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Ouderen met een heupfractuur hebben een definitief verhoogd mortaliteitsrisico. De prognose van heupfractuur 

na een kwetsbare periode van 6-12 

maanden Zelfs na geslaagde heelkunde en intensieve revalidatie blijft de prognose ongunstig en ligt deze hoger 
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7. Wat is sarcopenie en hoe wordt het gedefinieerd? 

 

Sarcopenie 
 

= leeftijdgebonden verlies van spiermassa, spierkracht en functionaliteit 

� Gevolg: verstoring van de mobiliteit en groter risico op vallen, breuken, functionele beperkingen en 

zelfs sterfte 

 

 

 

Spiermassa 

Vanaf 20 tot 60 jaar: daling met 40% (1% per jaar ongeveer) 

Vanaf 60 jaar: snellere daling van spiermassa 

Mannen hebben meer uitgesproken absolute afname dan vrouwen, maar relatieve afname is vergelijkbaar 

(mannen hebben initieel grotere spiermassa). 

Verlies van spiermassa gebeurt vooral in de onderste ledematen. 

 

Spierkracht 

Tussen 20-40 jaar en 70 jaar: spierkracht is gedaald met 20-40% 

90+: verder krachtverlies tot 50% of meer 

Relatief verlies van spierkracht tussen mannen en vrouwen is vergelijkbaar, maar absoluut verliezen mannen 

meer spierkracht dan vrouwen (grotere initiële spierkracht). 

Verlies van spierkracht gebeurt vooral in bovenste en onderste ledematen. 
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Operationele definitie van sarcopenie 
 

In onderzoek en de klinische praktijk is er nood aan criteria die toelaten om sarcopene van niet-sarcopene 

patiënten te kunnen onderscheiden. 

 

Definitie sarcopenie 

Relatieve of perifere spiermassa die ≥ 2 standaard deviaties onder het gemiddelde ligt van de gezonde 

jongvolwassen populatie van hetzelfde geslacht 

 

Diagnose sarcopenie 

Perifere spiermassa kan zeer nauwkeurig gemeten worden via CT (= computer tomography) scan of MRI (= 

magnetic resonance imaging). Omwille van de hoge kostprijs worden CT en MRI enkel gebruikt in 

wetenschappelijk onderzoek. 

In de klinische praktijk gebruikt men DXA (= dual energy X-ray absorptiometry) of BIA (= bio-impedantie analyse). 

De resultaten van BIA correleren goed met die van MRI en er zijn hiervan ook referentiewaarden beschikbaar 

voor oudere personen. 

 

Geen goede methode is spiermassa berekenen via omtrek en huidplooi dikte van de bovenarm 

(antropometrische methode), omdat verouderen gepaard gaat met veranderingen in samenstelling en verlies van 

huid elasticiteit. Hierdoor zijn de resultaten dus verkeerd. 

 

Criteria voor diagnose van sarcopenie 

- Lage relatieve spiermassa (moet zeker aanwezig zijn) 

- Lage spierkracht (een van deze 2 criteria moet aanwezig zijn) 

- Verminderde functionaliteit (een van deze 2 criteria moet aanwezig zijn) 

 

Pre-sarcopeen = persoon met enkel lage relatieve spiermassa 

Sarcopeen = persoon met lage relatieve spiermassa en lage spierkracht OF verminderde functionaliteit 

Ersntig sarcopeen = persoon met lage relatieve spiermassa, lage spierkracht EN verminderde functionaliteit 

 

Opmerking: de drempelwaarden voor de criteria variëren in functie van de gebruikte meetmethode 
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8. Bespreek de behandeling van frailty. 

 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 stadia van kwetsbaarheid: 

- Niet-frail 

- Pre-frail 

- Frail 

Ontwikkelen van frailty is dus een dynamisch proces en transitie tussen aangrenzende stadia is niet 

uitzonderlijk. De evolutie gaat gewoonlijk naar meer kwetsbaarheid. Een omgekeerde evolutie (frail � 

niet-frail) komt bij onbehandelde patiënten zelden voor. 

 

Behandeling van frailty heeft in eerste plaats als doel om het proces te vertragen of toch zeker de negatieve 

gevolgen van frailty te vermijden. 

Behandeling van musculoskeletale frailty 
 

- Oefentherapie of weerstandstraining 

- Vitamine D substitutie 

- Toediening van androgenen, groeihormoon en voedingssupplementen 

- Valpreventieve maatregelen 

- Osteoporose behandeling 
 

Weerstandstraining 

Weerstandsoefeningen blijken een effectieve methode te zijn om spierkracht en functionaliteit te verbeteren bij 

(zelfs kwetsbare) ouderen. 
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Een optimaal oefenschema: 3 reeksen van 10 herhalingen met 70-80% van de maximale weerstand en 3x per 

week. 

� Na 8 weken: 175% kracht toename 

� Na stoppen van de oefentherapie blijft spierkracht verhoogd gedurende 12 weken en neemt daarna 

opnieuw af 

Om deze afname te voorkómen is 1 oefensessie per week voldoende 

 

Vibratietraining 

Alternatief voor weerstandstraining waarbij de persoon op een platform staat dat verticale sinusoïdale vibraties 

genereert. Deze mechanische stimuli activeren de spierspoeltjes waardoor activatie van α-motorneuronen en dus 

spiercontractie. 

Spiermassa en spierkracht worden dus vergroot en sommige studies stellen positieve effecten op botdensiteit 

vast. 

 

Vitamine D substitutie 

Systematisch toedienen van vitamine D corrigeert de secundaire hyperparathyreoïdie die het gevolg is van de 

negatieve calciumbalans bij het verouderen. 

Behandeling met calcium en vitamine D vermindert het risico op perifere fracturen bij ouderen met 10-15%. 

- Minder botafbraak 

- Bescherming tegen vallen (door vitamine D) 

 

Toediening van testosterone 

Testosterone kan worden toegediend aan mannen met sarcopenie en het effect hiervan werd recent pas 

onderzocht. 

Spiermassa neemt toe en spierkracht verbetert. Oudere en bijzonder kwetsbare mannen toonden ook een 

verbetering in fysiek functioneren. 

Er zijn nog bijkomende studies nodig met een grotere populatie en over langere termijn om deze resultaten te 

bevestigen. Ook moet worden rekening gehouden met mogelijke nadelige effecten van testosterone zoals 

prostaat carcinoom en cardiovasculaire risico’s. 

 

Toediening van groeihormoon 

De klinische meerwaarde bij kwetsbare ouderen is niet aangetoond. 

Toediening tijdens normale veroudering volgens studies: 

- Toename vetvrije massa 

- Toename spiermassa, maar niet altijd met functionele verbetering 

- Ouderen zijn gevoelig voor neveneffecten van groeihormoon 

 

Voedingssupplementen 

Niet bij behandeling van frailty, want er is wel gewichtstoename maar geen aantoonbaar effect op spiermassa, 

spierkracht en functionele beperkingen. 
 

Valpreventie 

Indicaties voor valrisico screening: 

- Recidiverend vallen tijdens de voorbije 12 maanden 

- Score van meer dan 14s op de ‘timed up and go’ test 

- Onevenwichtig gangpatroon tijdens ‘timed up and go’ test 
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Valpreventieve maatregelen zijn maar effectief als ze multifactorieel werken en gericht zijn op specifieke 

risicofactoren (tijdens evaluatie bepaald). 

 

Timed up and go test 

Deze test wordt gebruikt om de mobiliteit van de patiënt te beoordelen omdat het statische en dynamische 

balans vereist. 

De patiënt moet recht staan uit een stoel, 3m wandelen, draaien, terugkeren naar de stoel en terug gaan 

zitten. Patiënten mogen de hulpmiddelen gebruiken die ze altijd gebruiken tijdens het wandelen (vb. 

wandelstok). 

Een score minder dan 12s betekent normale mobiliteit. 

 

 

Osteoporose medicatie 

Zelfs bij ouderen met gevorderde osteoporose en doorgemaakte heupfractuur beschermt osteoporose medicatie 

tegen factuur recidieven en zelfs aantoonbare daling van sterfte risico. 

Absolute risico reductie van osteoporose medicatie neemt toe met de leeftijd, maar relatieve risico reductie 

vertaalt zich in een grotere absolute risico reductie bij ouderen omdat ouderen een hoger basisrisico hebben. 

Het aantal te behandelen patiënten om 1 breuk te vermijden (number needed to treat) is het kleinst bij kwetsbare 

ouderen en hier is ook de kosten efficiëntie dus het grootst. 

Bovendien maakt osteoporose medicatie bij ouderen meer verschil. 
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9. Wat zijn de kenmerken van een geriatrische patiënt? 

 

Een geriatrische patiënt is een patiënt van 75 jaar of ouder met ook: 

- Fragiliteit en beperkte homeostase 

- Actieve polypathologie 

� Meerdere chronische aandoeningen 

- Atypische klinische beelden 

� Geriatric giants zijn immobiliteit, instabiliteit, incontinentie, intellectuele achteruitgang en acute 

verwardheid 

- Verstoorde farmacokinetica 

� Nier- en leverfunctie 

- Gevaar voor functionele achteruitgang 

- Gevaar voor deficiënte voeding 

- Neiging tot inactiviteit en bedlegerigheid 

- Toegenomen risico op opname in een instelling 

- Afhankelijkheid bij de activiteiten van het dagelijkse leven 

- Psychosociale problemen 

� Dementie, delier, depressie, vereenzaming, zelfverwaarlozing en zelfs oudermishandeling 

 

Opmerking: niet elke persoon boven de 75 jaar is een geriatrische patiënt! 

 

De geriatrische patiënt is dus een patiënt waarbij er een complexe verwevenheid bestaat tussen de medische 

problemen en de impact ervan op het fysiek, geestelijk en sociaal functioneren en welbevinden van de oudere 

persoon. Het optimaliseren van de gezondheidstoestand van de geriatrische patiënt in al deze domeinen is het 

doel van de geriatrische geneeskunde. 
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10. Wat is comprehensive geriatric assessment (definitie, doelstelling, opbouw)? 

Definitie van CGA (= comprehensive geriatric assessment) of 

geriatrische evaluatie 
 

Een multidimensioneel interdisciplinair diagnostisch proces voor het in kaart brengen van de medische, 

psychologische en functionele mogelijkheden van kwetsbare (frêle) ouderen met als doelstelling de ontwikkeling 

van een gecoördineerd en geïntegreerd plan voor behandeling en lange termijn opvolging 

 

Doelstelling 
 

Evaluatie van de mogelijkheden van de geriatrische patiënt tot het uitvoeren van activiteiten die noodzakelijk zijn 

voor zijn welzijn 

 

Deze evaluatie omvat 3 functionele domeinen: 

- Biologisch (medisch) 

- Functioneel 

- Psychosociaal 

 

Er wordt een overzicht gemaakt van de mogelijkheden en beperkingen van de oudere en dit vormt de basis voor 

- Zorgvuldige probleem analyse 

- Formuleren van diagnosen en aandachtspunten 

- Opstellen van een zorgplan 

- Te verwachten evolutie of prognose 

 

Opbouw 
 

De geriatrische evaluatie 

STAP 1 Algemene indruk 

STAP 2 Detectie van risicogroepen of –personen 

STAP 3 Screening van gezondheidsdomeinen 

STAP 4 Probleemgerichte evaluatie 
 

STAP 1 Algemene indruk 

De eerste indruk bij een gesprek of anamnese met inschatten van 
• Algemeen voorkomen 

• Fysiek functioneren 

• Sensorische functies (zicht en gehoor) 

• Communicatie 

• Aandacht en oriëntatie 
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STAP 2 Detectie van risicogroepen of –personen 

Gebruik maken van: 

• (Systematische) detectie bij specifieke risicogroepen 

Vb. DOS score bij ouderen met risico op delier (DOS = delirium observationscale) 

• Detectie van ouderen met een verhoogd risico op morbiditeit, functioneel verval, opname in een 

verzorgingsinstelling 

Vb. ISAR bij ouderen met verhoogd risico op morbiditeit of functioneel verval met een 

verlengde hospitalisatieduur (ISAR = identification of seniors at risk) 

 

STAP 3 Screening van gezondheidsdomeinen 

Comprehensive assessment of systemische evaluatie van de relevante gezondheidsdomeinen mbv 

geriatrische evaluatieschalen 

Vb. BMGST of Belgian minimal geriatric screening tool 

Vb. RAI of resident assessment inventory (ten behoeve van ouderen in rusthuizen, verzorgingsinstellingen 

en hospitalen) 

 

STAP 4 Probleemgerichte evaluatie 

Meer uitgediepte en probleemgerichte evaluatie van de gezondheidsdomeinen waar problemen bleken te 

zijn in de vorige stap. Dit gebeurt via protocols of richtlijnen die voor een dergelijk probleem werden 

opgesteld. 

Vb. val evaluatie protocol bij oudere persoon die regelmatig valt 

 

Alle adviezen tot verdere behandeling en opvolging worden geïntegreerd in een geriatrisch zorgplan. 
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11. Wat zijn de doelstellingen en de belangrijkste onderdelen van het Koninklijk Besluit over het 

zorgprogramma voor de geriatrische patiënt? 

 

Koninklijk Besluit van 2007 en 2014 
 

Elk algemeen ziekenhuis met een dienst geriatrie moet een erkend zorgprogramma voor de geriatrische patiënt 

hebben. 

Doelstellingen van het zorgprogramma 
 

- Opsporen van geriatrische patiënten 

- Continuïteit van zorgen waarborgen in overleg met eerstelijnszorgverleners 

- Optimaal herstel van de functionele performantie van de geriatrische patiënt bekomen met een zo groot 

mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit 

Onderdelen van het zorgprogramma 
 

1) De erkende dienst voor geriatrie 

 

2) De geriatrische raadpleging 

Bij voorkeur op vraag van de huisarts kan een geriatrische patiënt op de geriatrische raadpleging 

poliklinisch geëvalueerd worden. 

 

3) Het geriatrisch daghospitaal (GDH) 

Opname in het geriatrisch dagcentrum gebeurt op verwijzing van de huisarts, een andere specialist of 

door de geriater vanuit de geriatrische raadpleging. Het doel van het GDH is pluridisciplinaire 

diagnostiek, therapie en revalidatie aan te bieden op een ambulante basis. 

 

4) De interne geriatrische liaison 

Bestaat uit een pluridisciplinair geriatrisch team en heeft als doel de geriatrische deskundigheid ter 

beschikking te stellen aan al de in het ziekenhuis opgenomen geriatrische patiënten. 

 

5) De externe liaison 

Doelstellingen: 

• Geriatrische deskundigheid en pluridisciplinaire principes ter beschikking stellen van de 

eerstelijnszorg 

• Zorgcontinuïteit garanderen 

• Samenwerkingsverbanden opzetten 

• Onnodige hospitalisaties vermijden 

Verantwoordelijkheid van externe liaison ligt bij een halftijds sociaal verpleegkundige of assistent met de 

functie van ontslagmanager. 
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12. Waarom vormen calcium en vitamine D de basispreventie tegen fracturen bij ouderen en welke 

voorwaarden moeten vervuld zijn om met calcium en vitamine D ook daadwerkelijk de kans op 

fracturen te verminderen? 

 

Ouderen hebben een negatieve calciumbalans door 

- Onvoldoende calcium inname via de voeding 

- Daling van vitamine D (nodig voor calcium absorptie) 

De negatieve calciumbalans treedt onvermijdelijk met het ouder worden min of meer op en geeft 

aanleiding tot de ouderdomsgebonden hyperparathyroïdie. Hierbij is er een met de leeftijd toenemende 

concentratie aan PTH. 

 

Het is dus belangrijk om de calciumbalans te herstellen en daarvoor is een combinatie van calcium en vitamine D 

het meest geschikt, want door calcium verhoogt het calcium aanbod en door vitamine D is er een betere opname 

van calcium. 

 

Gebruik 

Om efficiënt te zijn moeten calcium en vitamine D samen worden toegediend in de juiste dosis en dit moeten 

worden volgehouden, want het effect verdwijnt bij stoppen van de therapie. 

Calcium en vitamine D zijn veilig en efficiënt en mogen bij 75-plussers systematisch toegediend worden; via 

voeding of via supplementen. 

Indien ouderen bewezen osteoporose hebben, zijn calcium en vitamine D alleen niet meer voldoende en moet de 

behandeling worden gecombineerd met osteoporotische medicatie. 
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Effecten van gecombineerde substitutie van calcium en vitamine D 

- Onderdrukking ouderdomsgebonden hyperparathyreoïdie 

- Minder botafbraak 

- Betere botkwaliteit 

- Bescherming tegen vallen (door vitamine D) 

� Door verbeterde spiertonus via inwerken op vitamine D receptoren in het spierweefsel 

� Gemiddelde risico daling van 15-25% 
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13. Hoe wordt bij ouderen de diagnose van osteoporose gesteld? 

 

Ongeacht de leeftijd is het mogelijk om osteoporose vast te stellen bij patiënten die nog geen breuk hebben 

doorgemaakt. Dit gebeurt via DXA (= dual energy X-ray absorptiometry). 

Mechanisme 
 

Er worden 2 X-stralen met verschillende energie niveaus gericht op de wervelkolom ter hoogte van L2-L4 en 

gericht op het proximale dijbeen. 

� Vooral bij ouderen is het belangrijk om niet enkel ter hoogte van de wervelkolom de botmeting te doen, 

maar ook ter hoogte van de heup. Bij de wervelkolom kan door spondylose (= wervelzuil arthrose) een 

valse verhoging van de meetwaarden ontstaan. 

 

De BMD (= bone mineral density) kan bepaald worden uit absorptie van elke straal door het bot. Een gedaalde 

BMD betekent een sterk toegenomen risico op breuken. 

� Conventie: osteoporose = DXA geeft botmeting die meer dan 2 standaard deviaties onder de 

gemiddelde BMD op jongvolwassen leeftijd ligt 

 

����������� = 	 ����� <  −2,5 

 

� Opmerking: in principe alleen van toepassing bij oudere vrouwen, maar bij oudere mannen kan 

BMD ook vergeleken worden met BMD op jongvolwassen leeftijd en zo een T score bepalen 

Specificiteit 
 

Indien T score < - 2,5 dan heeft deze patiënt per definitie osteoporose, ook als er nog geen fractuur is 

opgetreden. Dankzij DXA is diagnose en behandeling dus mogelijk vóór het optreden van de eerste fractuur! 

Daarom is er dus bij alle 75-plussers een eenmalige diagnostische botmeting (screening). 

Beperkingen 
 

Hoge specificiteit (test + � osteoporose), maar lage sensitiviteit (test - � niet per se uitgesloten voor 

osteoporose) 

Vandaar een aangepaste conventie: osteoporose indien 

- Afwijkende DXA meting: T score < - 2,5 zelfs indien nog geen fractuur doorgemaakt 

- Atraumatische (valgebonden of spontane) fractuur bij een oudere 
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14. Wanneer zijn calcium en vitamine D bij ouderen onvoldoende om fracturen te vermijden? Is er 

medische meer mogelijk dan calcium en vitamine D alleen? 

 

Bij oudere patiënten met bewezen osteoporose volstaan calcium en vitamine D niet en moeten deze samen met 

osteoporose medicatie worden toegediend. 

Bisfosfonaten (zoledronaat, risedronaat, alendronaat, ibandronaat) 
 

Werkingsmechanisme 

Bisfosfonaten worden opgenomen door mature osteoclasten waardoor ze deze cellen kunnen onderdrukken en 

de botafbraak geremd wordt. 
 

Effecten 

- Toename van botdichtheid op DXA 

- In combinatie met calcium en vitamine D (!) beschermen bisfosfonaten tegen osteoporotsiche fracturen 
 

Gebruik 

Bisfosfonaten moeten 30min vóór het ontbijt worden ingenomen met plat water en daarna mag de patiënt zich 

niet neerleggen, omwille van het risico op eventuele oesofagitis. 

Vroeger werden deze geneesmiddelen dagelijks ingenomen en de therapietrouw lag laag. Nu werden wekelijkse, 

maandelijkse en zelfs jaarlijkse bisfosfonaten ontwikkeld waardoor de therapietrouw enorm verbeterd is. 

Denosumab 
 

Werkingsmechanisme 

Denosumab is een humaan monoklonaal IgG2 antilichaam dat via recombinante DNA technologie wordt 

aangemaakt. 

Het bindt aan het RANK ligand waardoor de binding van RANK ligand aan RANK (= receptor activator of nuclear 

factor κB) niet meer mogelijk is. Het gevolg is dat osteoclastvorming geremd wordt waardoor minder botafbraak 

en versterkte botkwaliteit. 

� RANK: reguleert osteoclast differentiatie en activatie 
 

Effecten 

- Sneller en krachtiger dan bisfosfonaten, maar bij stoppen van denosumab therapie zijn de effecten 

volkomen omkeerbaar (dus blijven toedienen om effect te hebben) 

- ♀ met postmenopauzale osteoporose: 

• Sterke onderdrukking botafbraak 

• Toename in botdichtheid 

- 70% minder kans op wervelindeukingen 

- 40% minder heupfractuur risico en 20% minder risico op perifere fracturen 
 

Gebruik 

Denosumab wordt om de 6 maanden subcutaan toegediend en heeft een hoge therapietrouw. Bovendien blijven 

de therapeutische efficiëntie als het veiligheidsprofiel bij nierfalen behouden, dus ook patiënten met lage 

klaringen kunnen behandeld worden met denosumab. 
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Strontium ranelaat 
 

Werkingsmechanisme 

Sr heeft ongeveer dezelfde grootte als Ca2+ waardoor het gemakkelijk wordt opgenomen en in het bot kan 

incorporeren. 

Het stimuleert de vorming van osteoblasten waardoor verhoogde botvorming. Daarnaast stimuleert Sr de secretie 

van osteoprotegerine uit osteoblasten en dit eiwit inhibeert vorming van osteoclasten waardoor minder 

botafbraak. 

 

Effecten 

- Onderdrukking van botafbraak 

- Stimulatie van botaanmaak 

- Bewezen efficiëntie tegen wervelindeukingen en perifere fracturen (ook heupfracturen) 

- Sterke onderdrukking van fractuurrisico op oudere leeftijd 

 

Gebruik 

Sr ranelaat wordt toegediend via een drinkbare oplossing die dagelijks moet worden ingenomen. 

 

Contra-indicatie 

Patiënten met of een voorgeschiedenis van ischemische hartaandoeningen, perifeer vaatlijden en/of CVA en niet 

gecontroleerde hypertensie. 

� Reden: Sr ranelaat geeft een verhoogd risico op acuut myocard infarct 

Teriparatide 
 

Werkingsmechanisme 

Teriparatide is een recombinante vorm van parathormoon: het bevat AZ 1 tot 34 van de 84 AZ van parathormoon 

(PTH). 

PTH verhoogt [Ca2+]serum door botafbraak te stimuleren. Chronisch verhoogde PTH levels zorgen dus voor 

enorme botafbraak. Tijdelijke blootstelling aan PTH, echter, activeert de osteoblasten meer dan de osteoclasten 

waardoor botaanmaak eerder wordt gestimuleerd. 

 

Gebruik 

Teriparatide wordt eenmaal daags geïnjecteerd, maar dit is een 2e lijnsgeneesmiddel en wordt enkel door 

specialisten toegediend. 

Het wordt overwogen bij patiënten met gevorderde vorm van osteoporose, indien de behandeling met 

bisfosfonaat of Sr ranelaat onvoldoende is. 
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15. Toon met een voorbeeld aan dat medicatie bij ouderen efficiënter kan zijn dan op jongere leeftijd. 

 

De incidentie van osteoporotische breuken stijgt met toenemende leeftijd, maar de relatieve risicoreductie 

verandert niet met de leeftijd. Dus bij ouderen ligt de absolute risicoreductie hoger. 

� NNT (= number needed to treat) is het omgekeerde van de absolute risicoreductie. Dus als de 

absolute risicoreductie hoger is bij ouderen, dan is het NNT lager. 

NNT = het aantal patiënten dat gedurende een bepaalde periode (vb. 1, 5, 10 jaar) moet 

worden behandeld om een bepaalde ongunstige uitkomst te voorkomen 

 

Voorbeeld 

 Vrouwen 60-65 jaar Vrouwen 80-85 jaar 

Incidentie nieuwe fracturen Placebogroep: 10% 

Behandelde groep: 4% 

Placebogroep: 20% 

Behandelde groep: 8% 

//01234551

=  
6736897469 :9;2789<89 =1>9?

6736897469 ?<239:>=1>9?
 

4

10
= 0,4 =  40% 

8

20
= 0,4 = 40% 

/// = @ −  //01234551 1 − 40% = 60% 1 − 40% = 60% 

RR = risicoreductie 

RRR = relatieve risicoreductie 
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 Vrouwen 60-65 jaar Vrouwen 80-85 jaar 

A//

=  6736897469 ?<239:>=1>9?

− 6736897469 :9;2789<89 =1>9? 

10 − 4 = 6% 20 − 8 = 12% 

BBC =  
@DD

A//
 

100

6
= 16,67 

100

12
= 8,33 

ARR = absolute risicoreductie 

NNT = number needed to treat 

 

Conclusie 

In de jongere populatie (60-65 jaar) moeten er dubbel zo veel patiënten behandeld worden om 1 fractuur te 

voorkómen. Het kost dus dubbel zo veel om iemand in de groep van 60-65 jaar medicatie te geven vergeleken 

met de groep van 80-85 jaar. 

Medicatie toedienen is dus veel efficiënter bij ouderen dan bij jongere patiënten: 

- Risico op facturen neemt bij ouderen veel meer af bij gebruik van osteoporose medicatie 

- NNT ligt bij ouderen lager waardoor meer kosten efficiënt 
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16. Wat is ondervoeding en hoe wordt het vastgesteld? 

Definitie 
 

Er bestaat geen standaard definitie van ondervoeding. 

 

Malnutritie 

Voedingstoestand met een tekort of teveel aan energie, eiwit of andere nutriënten (vb. vitaminen) 

waardoor meetbare nadelige invloed op de lichaamssamenstelling, functie en klinische outcome. 

 

Ondervoeding 

Verminderde eiwit en/of energie inname of absorptie � proteïne-energie malnutritie 

Oorzaken: 

- Onvoldoende voedselaanbod 

- Onvoldoende inname door langdurig vasten of ziekte 

Kenmerken: 

- Gewichtsverlies 

- Verlies aan vetvrije massa 

- Relatieve toename van extracellulair volume 

 

Cachexie 

Toestand van ernstig gewichtsverlies door eender welke oorzaak waar meestal een chronische 

inflammatie bij betrokken is (vb. kanker, aids, COPD). 

 

Vaststelling 
 

Anamnese 

Ondervoeding kan worden vastgesteld via een goede anamnese met enkele gerichte vragen: 

- Heeft u de laatste week minder gegeten dan normaal? 

- Heeft u de laatste maand (-5% van het lichaamsgewicht) of de laatste 6 maanden (-10% van het 

lichaamsgewicht) ongewenst gewicht verloren? 

� Geassocieerd met functionele achteruitgang, stoornissen in immuniteit, slechte wondgenezing, 

toegenomen morbiditeit en mortaliteit 

- Heeft u een ernstige ziekte? 

- Is er een recente verandering in de voedingsgewoonten of eetlust? 

- Medicatiegebruik en recente medicatie veranderingen? 

 

Indien op minstens 1 vraag ‘ja’ wordt geantwoord, is er een voedingsprobleem. 
 

Lichamelijk onderzoek 

Ondervoeding vaststellen gebeurt het best door de patiënten te wegen en hun lichaamsgewicht in de tijd te 

volgen. Door ook de lichaamslengte te meten, kun je de BMI berekenen. 
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Tijdens het onderzoek aandacht besteden aan: 

- Hydratietoestand 

- Onderzoek van mond en gebit 

- Adenopathieën 

- Organomegalie 

- Spiermassa in ledematen 
 

Aspecifieke tekenen van ondervoeding: 

- Oedemen in onderste ledematen bij afhangende benen 

- Schilferende huid 

- Glossitis 

- Algemene spierzwakte 
 

Biochemie 

- Perifeer bloedbeeld 

- CRP 

- Ionogram 

- Ca en P 

- Ureum en creatinine 

- Glucose 

- Alkalische fosfatasen 

- SGOT en SGPT 

- Gamma GT 

- LDH 

- Totaal bilirubine 

- TSH 

- Albumine 

- Urine onderzoek 

- RX thorax 

- Echo abdomen 
 

Bijkomende testen: 

- Endoscopie met gastroscopie bij braken, dysphagie en ijzerdeficiëntie 

- Coloscopie bij melena, ijzerdeficiëntie, buikpijn, braken en tenesme 

- Slikfunctie bij dysphagie 

- CT abdomen bij abdominale pijn, palpabele massa’s, afwijkingen op echo 

- Eiwitelectroforese indien hypercalcemie 

- Cognitieve testen bij vermoeden dementie of depressie 
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17. Hoe ontstaat ondervoeding en wat zijn de oorzaken van ongewild gewichtsverlies? 

 

Verschillende mechanismen kunnen leiden tot ondervoeding: 

- Verhoogde stofwisseling 

- Verlies aan nutriënten dat niet kan gecompenseerd worden door een adequate inname 

- Verminderde inname door 

o Afname van de stofwisselingssnelheid 

o Afname van de lichamelijke activiteit 

 

Meestal ligt een of andere ziekte aan de basis van deze toestand, maar bij ouderen zijn ook andere factoren 

belangrijk: 

- Sociale vereenzaming 

- Slechte huisvesting 

- Armoede 

- Afwezige mantelzorg 

- Medicatiegebruik 
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Anorexia of aging 

= fysiologisch en leeftijdsgeassocieerde daling van de eetlust en voedsel inname 

 

Daling van de eetlust en energie inname door: 

- Voor dezelfde hoeveelheid ingenomen voedsel hebben ouderen sneller een verzadigingsgevoel dan 

jongeren 

- Vermindering van smaak en geursensatie 

 

Onderliggende fysiopathologie: nog niet goed begrepen 

- Daling ghreline 

� Gesecreteerd door maagfundus en induceert hongergevoel 

- Stijging cholecystokinine 

� Gesecreteerd door de dunne darm en induceert verzadigingsgevoel sneller 

- Stijging IL6 en TNF alfa 

� Vermindering van eetlust en stijging katabolisme 

- Daling van endogene opioïden 
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18. Bespreek de veranderende lichaamssamenstelling en zijn gevolgen met toenemende leeftijd. 

 

Veranderende lichaamssamenstelling 
 

Het lichaamsgewicht neemt toe tot 65-70 jaar en neemt daarna af. 

� Vanaf 30 jaar neemt lean body mass (= spieren en viscerale organen) af 

� Vetmassa neemt toe tot 60-70 jaar en daarna afname parallel aan gewichtsverandering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij gezonde ouderen die spontaan vermageren (> 3% gewichtsverlies over 3 jaar) 

� Vetmassa neemt procentueel meer af dan de spiermassa 

Bij gezonde ouderen die spontaan in gewicht toenemen (> 3% gewichtstoename over 3 jaar) 

� Vetmassa neemt procentueel veel meer toe dan de spiermassa 

Deze toename van spiermassa is echter minder groot dan de afname van spiermassa bij 

ouderen die spontaan vermageren 
 

Opmerking: de spierkracht bij zowel spontaan vermageren als spontaan in gewicht toenemen is gedaald 

t.o.v. de oorspronkelijke waarde � sarcopenie bevorderend 

De buikomtrek neemt toe tot op hoge leeftijd � continue toename van het visceraal vet. 

 

Vermagering indien energieverbruik >>> energie inname (= niet-intentioneel gewichtsverlies). De calorie inname 

vermindert met toenemende leeftijd. 

 

 



33 

 

EXAMENVRAGEN GERIATRIE DEEL 1 OPGELOST 

 

Gevolgen 
 

Geriatrische syndromen die gelinkt zijn aan malnutritie: 

- Anorexia of aging 

- Frailty 

- Sarcopenie 

 

Chronische ziekten die een negatieve energiebalans en vermagering veroorzaken: 

- Alzheimer’s dementie 

- M. Parkinson (= morbus Parkinson) 

- COPD 

- Tumoren 

- Hartfalen (� door gewichtstoename en vocht retentie) 
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19. Bespreek de energie inname en energieverbruik bij de oudere persoon. 

 

Energieverbruik 
 

REE (= resting energy expenditure, of energieverbruik in rust) 

De minimale energie om in basale omstandigheden (geen inspanning, geen ziekte, geen koorts) te overleven. Dit 

wordt in de kliniek berekend volgens de formule van Harris-Benedict: 

 

♂ 66,5 + (13,8 x G [in kg]) + (5,0 x L [in cm]) – (6,8 x leeftijd [in jaren]) 

♀ 655,1 + (9,6 x G) + (1,8 x L) – (4,7 x leeftijd) 
 

REE neemt toe met 

- Comorbiditeit 

- Inflammatie 

- Frailty 

REE neemt af bij toenemende leeftijd door 

- Daling van vetvrije massa (lean body mass) 

- Daling van orgaanspecifieke metabolisme 

Opmerking: een gestegen REE betekent een hogere mortaliteit en morbiditeit bij oudere personen 

� Vb. meer comorbiditeiten � gestegen REE 

Bij gehospitaliseerde ouderen moet de formule gecorrigeerd worden met een activiteitsfactor 

� REE + 20-30% om gewicht te behouden 

� REE + 50-70% als een toename van gewicht gewenst is of bij ernstige katabole 

aandoeningen 

Energie inname 
 

Vuistregels i.v.m. correcte energie inname: 

- Dagelijkse energie behoefte bij de meeste patiënten is 20-30 kcal/kg � energie inname moet minimaal 

1 800-2 000 kcal/dag zijn 

- Behoud van constante gewicht bij personen met BMI > 21 

 

Ondanks de aanbevelingen is de calorische intake bij gehospitaliseerde ouderen te laag. Kwaliteit (vooral eiwitten 

en calorieën) en kwantiteit van de hospitaalvoeding zijn voldoende, maar slechts 50% van de gehospitaliseerde 

ouderen eet 50% of meer van de 3 aangeboden maaltijden. 
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20. Bespreek de eiwitbehoefte, eiwitinname en nut van eiwitsupplementen bij de oudere persoon. 

 

Eiwitbehoefte 
 

De bestaande richtlijnen voor eiwit inname geven dezelfde RDA (= recommended dietary allowances) voor alle 

volwassenen, maar deze is vermoedelijk te laag voor ouderen en in aanwezigheid van acute en chronische 

ziekten. 
 

Bestaande richtlijnen: 0,8g/kg/dag 

Aanbevolen voor gezonde ouderen: 1-1,2g/kg/dag 

Aanbevolen voor (acuut) zieke ouderen: 1,2g/kg/dag 

Aanbevolen voor (chronisch) zieke ouderen: 1,2-1,5g/kg/dag 

Indien CNI: 0,6-0,8g/kg/dag 

Nut van eiwitsupplementen 
 

Dit werd onderzocht bij thuiswonende en eerder gezonde ouderen. 

Eiwitsynthese in spieren neemt niet af met toenemende leeftijd als er voldoende substraat aanwezig is. 
 

Algemeen i.v.m. eiwitsupplement: 

- Ouderen met hogere eiwit inname verliezen minder spiermassa dan ouderen met lage inname 

- Dagelijks eiwitsupplement kan spierverlies tijdens bedrust beperken 

- Appendiculaire spiermassa neemt beperkt toe bij ouderen met lichte sarcopenie 
 

I.v.m. controle op spierkracht en functie: beperkte en tegenstrijdige resultaten 

- Geen toename van de handknijpkracht vergeleken met de controle groep (geen eiwitsupplementen) 

- Geen toename van SPPB (= short physical performance battery) 
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21. Bespreek de sondevoeding in de behandeling van ondervoeding. 

 

4 mogelijke behandelingen van ondervoeding: 

1) Indikken van vloeibare voeding 

2) Orale bijvoeding 

3) Sondevoeding 

4) Parenterale voeding 

Sondevoeding 
 

Definitie 

Een volwaardige vloeibare voeding die 

- De patiënt voorziet in de dagelijkse behoeften aan macro- en micronutriënten 

- Via een sonde (enteraal) kan worden toegediend 

 

Toegangsweg 

- Nasogastrisch (kortstondig) 

- PEG (= percutane endoscopische gastrostomie) (langere voedingsondersteuning) 

 

� Plaatsen van een maagsonde en opstarten van sondevoeding vraagt enige ervaring! 

 

Indicatie 

- Maagdarmstelsel functioneert normaal (dus geen bloeding, obstructie of maag ulcus) 

- Patiënten die niet (voldoende) kunnen/mogen/willen eten en drinken 

 

Soorten sondevoeding 

- Standaard polymere sondevoeding 

� Eiwitten zijn in hun polymere vorm aanwezig en dus intact 

� Bij de overgrote meerderheid volstaat deze energierijke sondevoeding 
 

- Semi-elementaire en elementaire sondevoeding 

� Semi-elementair: voedingsstoffen zijn reeds gedeeltelijk gesplitst in oligopeptiden en MCT (= mid 

chain triglycerids) vetten 

Elementair: enkelvoudige aminozuren 

� Geïndiceerd bij onvoldoende functie van de GI tractus (zelden) en zeer duur 

 

Mogelijke verwikkelingen 

- Regurgitatie � slikpneumonie 

- Bloeding en dislocatie van de sonde 

- Wondproblemen bij insteekplaats 

- Maagperforatie bij uittrekken van de sonde door de patiënt 

- Overloop sondevoeding naar longen bij uittrekken van nasogastrische sonde 

- Verstopping van de sonde door ingedikte sondevoeding of medicatie 
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22. Bespreek de medisch-diagnostische aanpak bij de oudere patiënt met ondervoeding. 

 

Algemeen 
 

Normale voeding langs orale weg is absolute voorkeur! 

Bij oudere patiënten is het ook de algemene regel dat er geen diëten worden voorgeschreven tenzij op zeer 

strikte medische indicatie. Indien ouderen thuis geen dieet volgen, hoeven ze dit in het ziekenhuis ook niet te 

volgen. Ook bij diabetes worden vooral energiedense maaltijden aangeraden. 

 

Strategieën om de energie inname te doen toenemen: 

- Kleinere porties, maar energie- en eiwit denser (vb. suiker, room, kaas, boter – geen light producten) 

- Buffetmaaltijd in gemeenschappelijke ruimte 

- Meer keuzemogelijkheden ’s morgens (vb. spek, eieren) 

- Tussendoortjes 

 

Belangrijk om gebrek aan lichaamsbeweging te verhelpen door aangepaste revalidatie oefeningen! 

Behandelingen van ondervoeding 
 

Indikken van vloeibare voeding 

Indien dit veilig is, kan dit bij patiënten met slikproblemen zoals na een CVA of bij Parkinson. Hiervoor zijn 

commerciële preparaten beschikbaar. 

 

Orale bijvoeding 

Zeer veel commerciële vloeibare preparaten beschikbaar die evenwichtig zijn samengesteld en in verschillende 

smaken worden aangeboden. Deze worden tussen de maaltijden gegeven, anders zal patiënt zijn calorie inname 

tijdens de maaltijd verminderen. Er is wel toezicht nodig op de effectieve inname en het resultaat op de 

ondervoeding. 
 

Doelgroep 

Patiënten met normale voedselinname maar die chronisch minder dan 1 200 kcal per dag eten. 

 

Sondevoeding 

 

Definitie 

Een volwaardige vloeibare voeding die 

- De patiënt voorziet in de dagelijkse behoeften aan macro- en micronutriënten 

- Via een sonde (enteraal) kan worden toegediend 

 

Toegangsweg 

- Nasogastrisch (kortstondig) 

- PEG (= percutane endoscopische gastrostomie) (langere voedingsondersteuning) 
 

� Plaatsen van een maagsonde en opstarten van sondevoeding vraagt enige ervaring! 
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Indicatie 

- Maagdarmstelsel functioneert normaal (dus geen bloeding, obstructie of maag ulcus) 

- Patiënten die niet (voldoende) kunnen/mogen/willen eten en drinken 

 

Soorten sondevoeding 

- Standaard polymere sondevoeding 

� Eiwitten zijn in hun polymere vorm aanwezig en dus intact 

� Bij de overgrote meerderheid volstaat deze energierijke sondevoeding 
 

- Semi-elementaire en elementaire sondevoeding 

� Semi-elementair: voedingsstoffen zijn reeds gedeeltelijk gesplitst in oligopeptiden en MCT (= mid 

chain triglycerids) vetten 

Elementair: enkelvoudige aminozuren 

� Geïndiceerd bij onvoldoende functie van de GI tractus (zelden) en zeer duur 

 

Mogelijke verwikkelingen 

- Regurgitatie � slikpneumonie 

- Bloeding en dislocatie van de sonde 

- Wondproblemen bij insteekplaats 

- Maagperforatie bij uittrekken van de sonde door de patiënt 

- Overloop sondevoeding naar longen bij uittrekken van nasogastrische sonde 

- Verstopping van de sonde door ingedikte sondevoeding of medicatie 

 

Parenterale voeding 

 

Parenterale voeding starten is afhankelijk van 

- Voedingstoestand 

- Toestand van GI tractus 

- Verwachte tijdsduur vooraleer normale voedselinname weer mogelijk is 

- Ernst van de onderliggende ziekte (graad van katabolisme) 

 

Toegangsweg 

- Perifeer (bij perifere parenterale voeding) 

- Centraal (bij TPN = totale parenterale voeding) 

� Geen fysiologische manier van voeden! GI tractus zo kort mogelijk ‘buiten gebruik’ stellen! 

 

Mogelijke verwikkelingen 

- Sepsis 

- Pneumothorax (door plaatsing katheter) 

- Refeeding syndroom 

= ernstige vocht- en elektrolytenshift (glucose, K+, fosfaat, Mg2+) bij ondervoede patiënten die 

oraal, enteraal of parenteraal terug gevoed worden na een langdurige periode van vasten 

Vanaf 20 dagen onvoldoende voedselinname heeft een persoon risico op refeeding syndroom 

  



41 

 

EXAMENVRAGEN GERIATRIE DEEL 1 OPGELOST 

 

23. Bespreek de mogelijke gevolgen van een val voor een thuiswonende oudere. 

 
Bij valincidenten wordt epidemiologisch een onderscheid gemaakt tussen 

1) Thuiswonende ouderen 

2) Gehospitaliseerde ouderen 

3) Ouderen in een residentiële setting 
 
Valincidenten hebben gevolgen op verschillende vlakken: 

1) Fysiek 

2) Psychologisch 

3) Economisch-financieel 
 
Na een valincident kunnen ouderen zo hulpbehoevend worden dat hun gevreesde rusthuis opname 

onvermijdelijk wordt. 

Fysieke letsels 
 
Bij 40-60% van de valincidenten is er sprake van fysieke letsels 

� 50% gebeurt thuis (slaapkamer, living, keuken) en treden op bij uitvoeren van normale dagelijkse 

activiteiten van de oudere 

� Meestal kleine letsels (verstuikingen, blauwe plekken, kleine wonden) 

� 10-15% van de valincidenten gaat om ernstige letsels en dit zijn meestal fracturen (5-10%), soms 
heupfracturen (1-2%) en soms weke delen letsels of hoofdtrauma’s (5%) 

 
Vallen zorgt voor toegenomen risico op overlijden 

� Valincidenten: belangrijkste oorzaak van onvrijwillige letsels � onvrijwillig letsel is een belangrijke 

doodsoorzaak 

� Heupfracturen: sterfte risico van 25-33% binnen het jaar, en ook overmortaliteit in de daarop volgende 

jaren 

Psychosociale gevolgen 
 
Valangst is een groot probleem 

� ¼ past activiteiten aan na vallen 
 
Nadelig indien angst verlammend werkt met 

1) Verminderde levenskwaliteit 

2) Verhoogd risico op sociale isolatie en depressie 
 
Verhoogde kans op opname in een residentiële setting 

Economisch-financieel 
 
Valletsels vormen de duurste categorie van alle trauma’s bij ouderen en daarbovenop komt nog de kostprijs van 

1) Ziekenhuisopname 

2) Opname in woon- en zorgcentrum 
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24. Welke zijn de voornaamste oorzaken van een val? 

 

Vallen is meestal multifactorieel: meerdere onderliggende aandoeningen eventueel in combinatie met medicatie 

gebruik. Valincidenten zijn meestal resultaat van samenspel van intrinsieke en extrinsieke factoren. Bij ouderen 

overheersen vaak de intrinsieke, vandaar dat thuiswonende ouderen meestal thuis vallen. 

 

Oorzaken: 

1) Omgevingsfactoren, gevaarlijk gedrag 

2) Chronische ziekten met afferente stoornissen 

• Visus stoornissen 

• Vestibulaire dysfunctie 

• Gestoorde propriocepsis 

3) Chronische ziekten met efferente stoornissen 

• CVA 

• Ziekte van Parkinson 

• Myopathie 

• Artrose 

4) Chronische ziekten met centraal bepaalde neurodegeneratieve aandoeningen 

Ziekte van Alzheimer 

5) Syncope 

• Reflex syncope 

• Orthostatische syncope 

• Cardiale syncope 

6) Acute ziekten 

7) Vitamine D deficiëntie 

8) Aantal gelijktijdig gebruikte medicaties 

� Hoe hoger aantal, hoe hoger de kans op vallen 
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25. Welke strategieën voor valpreventie ken je? Leg uit. 

 

Preventie strategieën zijn er op gericht om senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. 

 

3 strategieën: 

1) Primaire valpreventie 

Voor iedereen ouder dan 65 jaar, dus personen met een laag valrisico 

Doel: 

1) Spierkracht en coördinatie verbeteren door fysieke activiteit te verhogen 

2) Veiligheid thuis en buitenshuis verbeteren 

3) Vermindering van valrisico 

� Wordt eigenlijk niet bereikt, omdat de aanpak enkel bij kwetsbare ouderen terecht 

komt 

Aanpak: community benadering 

1) Tai Chi 

• Evenwicht verbeteren 

• Aantal valepisodes verminderen 

• Valangst reduceren 

2) Algemene oefeningen 

• Aantal valincidenten daalt niet 

• Verbetering algemene gezondheidstoestand: langere levensverwachting, minder 

cardiovasculaire problemen, minder risico op dementie, sociale contacten beter 

 

2) Secundaire valpreventie 

Voor personen met een hoog valrisico 

Doel: voorkómen van nieuwe valepisodes 

Aanpak: multifactoriële benadering 

� Multifactoriële evaluatie gevolgd door multidisciplinaire interventies gericht op 

geïdentificeerde risicofactoren 

� Meest effectieve aanpak met reductie in valincidenten van 25-39% 

Opmerking: 

• Weinig bewezen effect op incidentie van ernstige verwondingen 

• Niet aangetoond welke componenten meest effectief zijn 

• Geldt voor thuiswonende ouderen! 

Gehospitaliseerde: te korte verblijfsduur en acuut zieke personen � geen 

eenduidige resultaten 

Residentiële setting: geen daling van aantal valepisodes noch van aantal 

valletsels 

� Ernst van het risicoprofiel van de oudere heeft geen invloed op de effectiviteit 

Opmerking: cave ouderen met ernstige cognitieve problemen (vb. dementie) 
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3) Preventie van breuken 

Voor kwetsbare ouderen 

Essentieel een medicamenteuze therapie 

Vb. heupprotectoren 

� Nadelen: 

• Kostprijs 

• Nog niet aangetoonde effectiviteit 

• Compliantie probleem 

• Verergert incontinentie probleem 

• Correcte positionering! 


