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Introductie
Gewichtsverlies bij obese ouderen is een risicofactor voor spiermassaverlies en sarcopenie. Deze studie eva-
lueert het effect van een hoog wei-eiwitsupplement met toegevoegd leucine en vitamine D op spiermassa-
behoud tijdens een gewichtsverliesperiode van 13 weken met krachttraining bij ouderen met obesitas. De 
resultaten van deze studie worden gepresenteerd en in een breder perspectief geplaatst.

Methoden
In deze gerandomiseerde gecontroleerde trial werden tachtig obese ouderen geïncludeerd. Alle deel-
nemers kregen gedurende 13 weken een hypocalorisch dieet (-600 kcal) en namen 3x/week deel aan een 
krachttrainingsprogramma. Deelnemers in de interventiegroep kregen 10x/week een hoog wei-eiwit-
supplement met toegevoegd leucine en vitamine D (150 kcal, 21 g eiwit). Deelnemers in de controlegroep 
kregen een isocalorisch controlesupplement. De primaire uitkomstmaat was verandering in de spiermassa 
in armen en benen (DXA). Secundaire uitkomstmaten waren lichaamssamenstelling, handknijpkracht en 
fysiek functioneren.

Resultaten
Bij baseline was de gemiddelde leeftijd (±SD) 63±6 jaar en de BMI 33±4. Tijdens het gewichtsverlies-
programma was de eiwitinname in de interventiegroep 1,11±0,28 vs. 0,85±0,24 g/kg in de controlegroep. 
Zowel de interventie- als de controlegroep verloor gewicht (-3,4±3,6 vs. -2,8±2,8 kg) en vetmassa (-3,2±3,1 
vs. -2,5±2,4 kg), zonder verschillen tussen de groepen. De verandering in spiermassa in armen en benen was 
wel verschillend (+0,4±1,2 vs. -0,5±2,1 kg, p=0,03). Spierkracht en spierfunctie verbeterden over de tijd, 
 zonder verschillen tussen de groepen.

Conclusie
Een hoog wei-eiwitsupplement met toegevoegd leucine en vitamine D zorgt in vergelijking met een controle-
supplement voor spiermassabehoud tijdens een gewichtsverliesperiode met krachttraining bij obese oude-
ren. Op basis van literatuur lijkt er voor deze doelgroep voldoende onderbouwing voor het adviseren van 
minimaal 1,0-1,2 g/kg hoogwaardige eiwitten en mogelijk zelfs hoger dan 1,2 g/kg in combinatie met een 
(kracht)trainingsprogramma.
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Inleiding
Nederland vergrijst. De prognose is dat een kwart 
van de bevolking 65+ is in 2055.1 De prevalentie 
van obesitas onder ouderen is hoog: ongeveer 
16%.2 Zelfs als het percentage obesitas onder 
 ouderen niet verder toeneemt, neemt het absolute 
aantal obese ouderen fors toe: tot bijna 700.000  
in 2055. 
In de praktijk weten we nog niet goed hoe we obe-
sitas bij deze specifieke groep het beste kunnen 
behandelen. Afvallen heeft ook bij deze groep 
 gezondheidsvoordelen, zoals het verminderen van 
het risico op cardiovasculaire aandoeningen en 
 diabetes type 2, maar het leidt eveneens tot verlies  
van spier- en botmassa.3 Gemiddeld is ongeveer 
 25-30% van het gewichtsverlies een verlies aan 
spiermassa en dat is niet wenselijk.4 Spiermassa is 
gerelateerd aan spierkracht en fysiek functioneren, 
en verlies van gewicht kan daarmee het proces van 
sarcopenie versnellen.5 Sarcopenie is de leeftijd-
gerelateerde afname van spiermassa en spier-
kracht. Voor ouderen met obesitas wordt dan ook 
geadviseerd om wel af te vallen, maar met zo min 
mogelijk verlies van spier- en botmassa.3,6

Uit de literatuur blijkt dat krachttraining een ana-
bole stimulus is: een signaal waardoor de eiwit-
synthese gestimuleerd wordt. Bij het ouder worden 
verliezen mensen de gevoeligheid voor deze signa-
len. Dit wordt anabole resistentie genoemd. 
Krachttraining kan helpen om spiermassaverlies 
tegen te gaan bij gewichtsverlies in deze popula-
tie.7,8 Extra eiwit is ook een anabole stimulus. Het 
levert substraat voor spiereiwitsynthese en zou 
kunnen helpen om verlies van spiermassa tegen te 
gaan.9,10 Het type eiwit is mogelijk ook van belang. 
Wei-eiwit zou een groter stimulerend effect hebben 
op spier eiwitsynthese dan andere eiwitbronnen.11-13 
Dit  effect van wei-eiwit wordt toegeschreven aan 
de snellere vertering en absorptie en het relatief 
hoge percentage leucine. 13 
Leucine is een krachtige stimulator van de spier-
eiwitsynthese. Recent onderzoek laat zien dat gelijk-
tijdige inname van leucine bij een eiwitsupplement 
de spiereiwitsynthese mogelijk nog verder kan stimu-
leren.14 De combinatie van een hoge inname van 
kwalitatief hoogwaardige eiwitten met krachttraining 
heeft mogelijk nog sterkere effecten op spiermassa-
behoud tijdens gewichtsverlies, maar er zijn nog 

weinig studies gedaan bij obese ouderen.3,15,16,4 
Daarnaast zijn er verschillende studies die een posi-
tief effect van vitamine D op spiereiwitmetabolisme 
laten zien, waarmee vitamine D (800 IU of 20 μg) zou 
kunnen bijdragen aan spiermassabehoud.17,18

Een van de onderzoekslijnen binnen het lectoraat 
Gewichtsmanagement van de Hogeschool van 
 Amsterdam (lector Peter Weijs) richt zich specifiek 
op spierbehoud bij de behandeling van ouderen 
met overgewicht en obesitas. Hierbij wordt onder 
andere in kaart gebracht hoe obese ouderen op dit 
moment behandeld worden in de Nederlandse 
 diëtistenpraktijk en hoe effectief deze behandeling 
is. Een  inventarisatie van de werkwijze van de 
 diëtist met betrekking tot deze doelgroep is eerder  
al uit gevoerd binnen het lectoraat.19 
Ook wordt onderzocht welke factoren samenhangen 
met een succesvolle behandeling, om op basis hier-
van het werkveld adviezen te geven over hoe de 
 behandeling van ouderen met obesitas verbeterd 
kan worden. Verder worden de effecten van eiwit en 
training op het behoud van spiemassa en fysiek 
functioneren tijdens afvallen onderzocht, niet alleen 
bij ogenschijnlijk gezonde obese ouderen, maar ook 
bij obese ouderen met diabetes. Daarnaast worden, 
in een ander project, ouderen gestimuleerd om met 
behulp van digitale ondersteuning thuis meer te 
 bewegen in combinatie met het consumeren van 
een eiwitrijke voeding. Binnen deze studie wordt het 
effect van deze interventie op het dagelijks functio-
neren van ouderen onderzocht. 
Alle projecten binnen het lectoraat Gewichtsmanage-
ment staan beschreven op: http://www.hva.nl/kik/
lectoraten/lectoraten/lectoraten/content/folder/
lectoraat-gewichtsmanagement/lectoraat- 
gewichtsmanagement.html

De resultaten van het eerste grootschalige project 
binnen deze onderzoekslijn van het lectoraat zijn 
 inmiddels gepubliceerd in The American Journal of 
Clinical Nutrition.20,21 In dit artikel bespreken we de 
resultaten van deze Muscle Preservation Study, de 
implicaties ervan voor het werkveld van de diëtist en 
welke studies in de toekomst nodig zijn om de be-
handeling gericht op spiermassabehoud bij obese 
ouderen te optimaliseren. In de Muscle Preservation 
Study is het effect onderzocht van een hoog wei- 
eiwitsupplement met toegevoegd leucine en vitamine 
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D op spiermassabehoud tijdens een periode van 
13 weken gewichtsverlies met krachttraining bij 
ouderen met obesitas.

Deze studie is goedgekeurd door de Medisch 
 Ethische Toetsingscommissie van het VU medisch 
centrum, Amsterdam (2010/280).

Methoden
Voor de dubbelblinde gecontroleerde Muscle 
 Preservation Study werden 80 obese ouderen 
(mannen en vrouwen van 55 jaar of ouder met een 
BMI (in kg/m2) >30 of met een BMI >28 én met een 
middelomtrek >88 cm voor vrouwen of >102 cm 
voor mannen) gerandomiseerd. Tijdens een 13 
 weken durend gewichtsverliesprogramma volgde 
iedereen een hypocalorisch dieet van 600 kcal/d 
onder de geschatte energiebehoefte en 3 keer per 
week 1 uur een krachttrainingssessie. 
Deelnemers in de interventiegroep kregen daar-
naast een hoog wei-eiwitsupplement met toege-
voegd leucine, vitamine D en een mix van andere 
macro- en micronutriënten (per portie: 150 kcal,  
21 g eiwit). Deelnemers in de controlegroep kregen 
een isocalorisch placebosupplement (per portie: 
150 kcal, 0 g eiwit). De complete tabel van macro- 

en micronutriënten in het interventie- en controle-
supplement is terug te vinden in het originele 
artikel.20 Elke ochtend vlak voor het ontbijt en direct 
na elke training werden de deelnemers verzocht  
om het supplement te nemen, in totaal 10 porties in 
de vorm van een shake per week. Deelnemers werd 
 gevraagd om de inname van het studieproduct te 
 noteren op een productinnamekalender. Op baseline, 
7 en 13 weken werd een driedaags eetdagboek af-
genomen om te kijken in hoeverre de deelnemers 
zich aan het hypocalorische dieet hielden.

Spiermassa in armen en benen was in deze studie 
de primaire uitkomstmaat en werd gemeten met 
dual-energy X-ray absorptiometry (DXA; GE Lunar 
Prodigy/DPX-NT; GE Healthcare).22 Om de binnen-
persoonsvariatie te beperken, werden de deelnemers 
bij de begin- en de eindmeting op hetzelfde tijdstip 
van de dag gemeten. Spiermassa in armen en 
 benen was hierbij gedefinieerd als de som van  
de vetvrije en botvrije massa van armen en benen. 
Naast de spiermassa werden ook de secundaire 
 uitkomstmaten vetmassa (DXA), handknijpkracht 
(JAMAR 5030J1 dynamometer; Sammons Preston 
Rolyan) en fysiek functioneren gemeten. Fysiek 
functioneren werd bepaald  met een 400 meter-
wandeltest, een 4 meter-‘gait speed’ (reguliere 

Figuur 1. Opzet van de Muscle Preservation Study.
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 wandelsnelheid) en een opstaan-uit-stoeltest. 23,24 
Spiermassa en vetmassa werden gemeten aan het 
begin van de studie en na 13 weken. De overige 
uitkomstmaten werden gemeten aan het begin,  
na 7 weken en na 13 weken.
Verschillen tussen de groepen in de uitkomstvaria-
belen gemeten aan het begin van de studie en na 
13 weken werden geanalyseerd met ANCOVA, 
 verschillen tussen de groepen in de uitkomst-
variabelen gemeten aan het begin van de studie,  
na 7 weken en na 13 weken werden geanalyseerd 
met mixed linear models.

Resultaten
Deelnemers en compliance
Er werden 103 deelnemers gescreend. Van hen 
werden 80 deelnemers geïncludeerd in de studie 
(n=21 voldeden niet aan de inclusiecriteria, n=2 
trokken zich voortijdig terug). In totaal rondden  
32 van de 40 deelnemers in de interventiegroep en 
33 van de 40 deelnemers in de controlegroep de 
studie af. 15 deelnemers stopten voortijdig van-
wege persoonlijke redenen (n=9) of gezondheids-
redenen (n=6), alle niet gerelateerd aan het 
studieproduct. Van zowel de interventiegroep als 
de controlegroep werden 30 deelnemers mee-

genomen in de analyse van de primaire parameter 
spiermassa in armen en benen. Van deze deelne-
mers werd de DXA-scan gemaakt op zowel baseline 
als op 13 weken.
Er waren geen relevante en significante verschillen  
in algemene kenmerken tussen de twee groepen  
op baseline. Beide groepen bestonden uit 47% 
 mannen, met een leeftijd van 63,7±6,0 jaar in de 
 interventiegroep en 63,0±6,0 jaar in de controle-
groep. Beide groepen hadden een BMI van 33 kg/m2, 
een vetpercentage van 41% en 23 kg spiermassa in 
 armen en benen. 
De inname van het studieproduct was in beide 
groepen vergelijkbaar: 91% van de interventiegroep 
en 97% van de controlegroep had een inname van 
ten minste 7 porties per week (p=0,61). Het bijwonen 
van de trainingssessies was eveneens vergelijkbaar, 
met 72% van de interventiegroep en 88% van de 
controlegroep die gemiddeld 2 keer per week of 
 vaker kwam trainen.

Voedingsinname
Gedurende het gewichtsverliesprogramma was de 
eiwitinname 1,11±0,28 g/kg/dag in de interventie-
groep en 0,85±0,24 g/kg/dag in de controlegroep, 
met een 27,6±24,9 g/dag hogere eiwitinname  
in de interventiegroep. De inname van energie  

 Interventiegroep  Controlegroep  Interventie-effect
 
 Baseline (n) Verandering (n) P Baseline (n) Verandering (n) P Bèta (95% BI) P 

Lichaamsgewicht, kg 96,7 ± 11,9 (32) -3,4 ± 3,6 (32) <0,0012 93,2 ± 14,6 (33) -2,8 ± 2,8 (33)  <0,0012 -0,37  (-1,68;0,94)3 0,574

BMI, kg/m2 32,8 ± 3,1 (32) -1,2 ± 1,3 (32) <0,0012 33,1 ± 4,3 (33) -1,0 ± 0,9 (33) <0,0012 -0,16 (-0,61;0,29)3 0,494

Middelomtrek, cm 111 ± 9,8 (32) -4,4 ± 4,0 (32) <0,0012 109 ± 11 (33) -3,7 ± 5,1 (33) <0,0012 -0,69 (-2,72;1,34)3 0,504

Vetmassa, kg 38,6 ± 7,6 (30)  -3,2 ± 3,1 (30) <0,0015 38,5 ± 9,3 (30) -2,5 ± 2,4 (30) <0,0015 -0,70 (-2,09;0,69)6 0,327

Vetpercentage, % 40,8 ± 7,4 (30) -2,3 ± 2,3 (30) <0,0015 41,4 ± 7,7 (30) -1,6 ± 1,9 (30) <0,0015 -0,62 (-1,64;0,40)6 0,237

Handkrijpkracht, kg 31,3 ± 9,9 (31) 2,0 ± 4,6 (31) <0,0012 29,1 ± 10,1 (32) 2,2 ± 4,1 (32) <0,0012 -0,01 (-1,7;1,68)3 0,994

Reguliere wandelsnelheid (4m), m/s 1,12 ± 0,26 (29) 0,11 ± 0,25 (29) 0,0032 1,04 ± 0,22 (32) 0,11 ± 0,21 (32) 0,0072 0,02 (-0,09;0,12)3 0,774

400 m-wandelsnelheid, m/s 1,37 ± 0,18 (27) 0,04 ± 0,1 (27) 0,0072 1,33 ± 0,14 (31) 0,05 ± 0,11 (31) 0,0022 -0,004 (-0,057;0,049)3 0,894

Opstaan uit stoel (5x), s 15,9 ± 4,7 (31) -2,4 ± 4,0 (31) <0,0012 13,6 ± 3,8 (32) -1,4 ± 3,1 (32) <0,0012 0,21 (-1,21;1,64)3 0,764

1 Data zijn weergegeven in gemiddelden ±SD
2 Significantieniveau van de verandering op 13 weken met een mixed linear model met de covariaten geslacht en baseline-waarde
3 Schatting van het interventie-effect op 13 weken met een mixed linear model met de covariaten geslacht en baseline-waarde
4 Significantieniveau van het interventie-effect op 13 weken met een mixed linear model met de covariaten geslacht en baseline-waarde
5 Significantieniveau van de verandering op 13 weken met een gepaarde t-toets
6 Schatting van het interventie-effect op 13 weken met ANCOVA met de covariaten geslacht en baseline-waarde
7 Significantieniveau van het interventie-effect op 13 weken met ANCOVA met de covariaten geslacht en baseline-waarde

Tabel 1. Uitkomstmaten voor de interventiegroep en contolegroep met interventie-effect.1 
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uit koolhydraten gedurende de studie was hoger 
bij de controlegroep dan bij de interventiegroep 
(p<0,001). Er waren geen verschillen in de inname 
van energie uit vet (p=0,92).

Effect op lichaamsgewicht, vetmassa,  
BMI en middelomtrek
Het gewichtsverliesprogramma van 13 weken 
 resulteerde in een significante verlaging van 
 lichaamsgewicht en vetmassa in zowel de inter-
ventiegroep als de controlegroep: respectievelijk  
-3,4±3,6 kg en -2,8±2,8 kg (beide p<0,001) en 
-3,2±3,1 kg en -2,5±2,4 kg (beide p<0,001), zonder 
significante verschillen tussen de groepen (zie 
 Tabel 1). Middelomtrek en BMI daalden ook beide 
over de 13 weken (p<0,001), zonder significante 
verschillen tussen de groepen (zie Tabel 1).

Veranderingen in spiermassa, spierkracht  
en spierfunctie
Na 13 weken was de verandering in spiermassa in 
armen en benen significant verschillend tussen de 
interventiegroep en de controlegroep: respectie-
velijk +0,4±1,2 kg en -0,5±2,1 kg; ß=0,95 kg  
(95% BI: 0,09 – 1,81); p=0,03 (zie Figuur 2). In  
de interventiegroep en de controlegroep traden  
geen significante verschillen op in spiermassa in 

armen en benen over de 13 weken (respectievelijk 
p=0,15 en p=0,11). Spierkracht en spierfunctie 
verbeterden in de tijd, zonder verschillen tussen de 
groepen (zie Tabel 1).

 
Discussie
Dit onderzoek laat zien dat een hoog wei-eiwitsup-
plement verrijkt met leucine en vitamine D in ver-
gelijking met een controlesupplement zorgt voor 
spiermassabehoud tijdens een gewichtsverlies-
periode met krachttraining bij obese ouderen. 
 Hierdoor kan het risico op sarcopenie mogelijk 
 gereduceerd worden.
In Nederland worden er nog geen aanbevelingen 
gedaan die specifiek gericht zijn op ouderen met 
obesitas. Richtlijnen voor diagnose en behandeling 
van obesitas in het algemeen zijn er wel. In 2008 
heeft het CBO de Richtlijn Diagnostiek en behande-
ling van obesitas bij volwassenen en kinderen uit-
gegeven, voor jongeren en volwassenen vanaf  
18 jaar.25 Deze richtlijn richt zich niet specifiek op 
behoud van spier- en botmassa bij ouderen. In de 
wetenschappelijke literatuur lijkt echter voldoende 
onderbouwing voor het verhogen van de inname 
van kwalitatief hoog eiwit tijdens een hypocalorisch 
dieet naar 1,0-1,2 g/kg en mogelijk zelfs hoger,  

Figuur 2. Verandering in spiermassa (in kg) in de armen en benen in de interventiegroep (n=30) en controlegroep (n=30). De staven 
 geven de gemiddelde verandering met standaardfout weer over 13 weken.
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om het risico op sarcopenie door gewichtsverlies  
te verminderen.3,26 

Met deze studie laten we zien dat spiermassa be-
houden kan blijven bij een inname van 1,11 g/dag, 
wat in lijn is met de aanbeveling in de wetenschap-
pelijke literatuur.3 Het resultaat op het niveau van 
spiermassa lijkt optimaal met minimaal 1,2 g eiwit 
per kg lichaamsgewicht.26 Niet alleen de hoeveel-
heid eiwit, maar ook een aantal andere aspecten 
met betrekking tot de eiwitconsumptie lijken een 
rol te kunnen spelen bij het behoud van spiermassa 
tijdens gewichtsverlies. Deze kunnen mogelijk 
 mede onze resultaten op spiermassabehoud in  
de interventiegroep verklaren. 
Ten eerste lijkt de timing van de inname van eiwit over 
de dag van belang. Er zijn aanwijzingen voor het be-
lang van een minimale hoeveelheid eiwit per maaltijd 
van 25-30 gram om de spiereiwitsynthese te stimule-
ren. Ouderen zijn minder gevoelig voor  eiwit als ana-
bole prikkel om de spiereiwitsynthese te stimuleren 
en lijken daarom per eetmoment meer eiwit nodig te 
hebben om deze anabole resistentie te overwinnen. 
Met name het gebruik van meer eiwit tijdens het ont-
bijt kan ervoor zorgen dat deze drempel van 25-30 
gram bereikt wordt. Over het algemeen wordt deze 
hoeveelheid namelijk wel bereikt tijdens de lunch en 
het diner, maar niet tijdens het ontbijt.27 Tijdens een 
hypocalorisch dieet is het bovendien lastiger om deze 
hoeveelheden te halen. Dat behoeft daarom extra 
aandacht. In hoeverre extra winst te behalen valt uit 
de exacte verdeling van eiwitten over de dag dient 
nog nader onderzocht te worden, maar vooralsnog 
lijkt het verstandig om te streven naar 25-30 g eiwit 
per maaltijd, mede omdat daarmee de totale eiwit-
inname waarschijnlijk omhoog gaat en zo eerder de 
aanbeveling van 1,0-1,2 g eiwit/kg behaald wordt.28

Ten tweede is de kwaliteit van het geadviseerde   
eiwit van belang. In de Muscle Preservation Study 
werd het effect van een eiwitrijk supplement  
met toegevoegd leucine, vitamine D en andere 
 micronutriënten onderzocht. Het is waarschijnlijk  
dat dit gunstige effect op spiermassabehoud ook 
bereikt kan worden met hoogwaardige eiwitten  
uit reguliere voedingsmiddelen, zoals wei-eiwit, 
caseïne-eiwit (melkeiwitten) en soja-eiwit, al is dat 
nog niet expliciet onderzocht. Mogelijk verschillen 
eiwitten in de mate van effectiviteit. Uit onderzoek 
blijkt bijvoorbeeld dat wei-eiwit op korte termijn 

effectiever is in het stimuleren van spiereiwit-
synthese dan andere eiwitten, door de snellere 
vertering, de hogere concentratie van aminozuren 
in het bloed na consumptie en het hoge gehalte 
aan leucine.29 
Leucine is een aminozuur waar momenteel veel 
 wetenschappelijke belangstelling voor is. Het staat 
bekend als een sterke anabole stimulus voor de 
spiereiwitsyntese. Onderzoek laat zien dat op korte 
termijn, gemeten na de inname van 1 portie eiwit 
met toegevoegde leucine, de spiereiwitsynthese 
hoger is dan na eenzelfde portie eiwit zonder toe-
gevoegde leucine.14 De onderzoeken die tot nu toe 
gedaan zijn naar het langetermijneffect van supple-
tie met leucine zijn echter schaars en niet gericht  
op spierbehoud tijdens gewichtsverlies.30 Het is 
daarom te vroeg voor concrete adviezen op het 
 gebied van leucine voor de behandeling van 
 ouderen met obesitas. 

Hoewel de interventiegroep in de Muscle Preservation 
Study, anders dan de controlegroep, wel behoud 
van spiermassa liet zien, vertaalde dit effect zich niet 
in een sterkere verbetering van spierkracht en spier-
functie. Spierkracht en spierfunctie verbeterden 
 zowel in de interventiegroep als de controlegroep, 
zonder significant verschil. Tieland e.a. lieten ver-
gelijkbare resultaten zien: eiwitsuppletie bij (pre-)
fragiele ouderen zorgde tijdens progressieve kracht-
training wel voor toename van de spiermassa, maar 
niet voor extra verbetering van de spierfunctie.31 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het effect 
van krachttraining het effect van eiwit overscha-
duwt, omdat na het starten met een krachttrainings-
programma in het algemeen in de eerste maand 
een sterke stijging van de spierkracht waargeno-
men wordt.32,33 Ook heeft gewichtsverlies door 
 middel van een hypocalorisch dieet bij ouderen 
(zonder krachttraining) al een sterk effect op het 
verbeteren van het fysieke functioneren.34 Beide 
factoren – krachttraining en gewichtsverlies – 
 overschaduwen mogelijk het effect van het inter-
ventiesupplement op het fysieke functioneren. 
Daarentegen blijkt uit een recente studie van Backx 
e.a. dat bij obese ouderen met hypocalorische 
 voeding, maar zonder krachttraining een hoog  
eiwit voeding geen effect laat zien op behoud van 
vetvrije massa.35
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Beperkingen van deze studie 
Het controlesupplement in onze studie was gemat-
cht voor energie, maar niet voor specifieke nutriën-
ten. Dat betekent dat de effecten die we zien in 
deze studie alleen kunnen worden toegeschreven 
aan het complete supplement, en dat effecten van 
individuele nutriënten niet kunnen worden bepaald.
Daarnaast viel het gewichtsverlies lager uit dan ver-
wacht, hetgeen in overeenstemming was met de 
analyse van de driedaagse eetdagboekjes. Hieruit 
bleek dat de geadviseerde energiereductie van 600 
kcal onder de behoefte niet werd gehaald. Mogelijk 
zou een intensievere begeleiding door de diëtist tot 
meer gewichtsverlies kunnen leiden. Studies waar-
in de deelnemers (ouderen met obesitas) meer ge-
wichtsverlies laten zien, hebben ook een hogere 
begeleidingsfrequentie dan onze studie.34,36-38 

Verder lijkt de betrouwbaarheid van de ingevulde 
driedaags eetdagboekjes laag, omdat er een groot 
verschil was tussen de schatting van de energiebe-
hoefte en de inname bij aanvang van de studie. Het 

probleem van een lage betrouwbaarheid van eet-
dagboekjes is bekend en beschreven.39 

Samengevat lieten de resultaten van onze Muscle 
Preservation Study zien dat een supplement hoog 
in wei-eiwit en verrijkt met leucine en vitamine D  
in vergelijking met een controlesupplement zorgt 
voor spiermassabehoud tijdens een gewichtsverlies-
periode met krachttraining bij obese ouderen. Op 
basis van recente literatuur lijkt er voldoende onder-
bouwing voor het advies om minimaal 1,0-1,2 g/kg 
kwalitatief hoogwaardige eiwitten en mogelijk zelfs 
meer dan 1,2 g/kg te adviseren tijdens gewichts-
verlies in combinatie met een trainingsprogramma 
met krachttraining om spiermassa te behouden 
 tijdens afvallen bij ouderen met obesitas.3,26 De wijze 
waarop voldoende eiwit het effectiefst kan zijn om 
de spiermassa op lange termijn te behouden, lijkt 
eveneens van belang. Het effect van timing, type,  
en zelfs de matrix waarin het eiwit wordt gegeten 
moet nog nader worden onderzocht.29

 

BESCHOUWING

Een artikel met een duidelijke boodschap: om verantwoord 
gewicht te verliezen, moeten ouderen hun energie-inname 
verminderen, voldoende eiwit eten en krachttraining beoefe-
nen. Met verantwoord afvallen bedoel ik dat de vetmassa af-
neemt, terwijl de spiermassa behouden blijft. De combinatie 
van een voldoende eiwitinname en krachttraining is hierbij 
veelbelovend. 

In mijn eigen onderzoek beoog ik antwoord te geven op de 
vraag of ouderen ook met enkel een goed dieet op een verant-
woorde manier kunnen afvallen. In het onlangs gepubliceerde 
artikel beschrijven we een vergelijkbare interventie, maar dan 
zonder krachttraining.1 De voedingen die we hebben vergeleken 
bevatten eiwithoeveelheden van 1,7 g/kg/d en 0,9 g/kg/d, 
een groter verschil dus tussen de twee voedingen in vergelijking 
met bovenstaand artikel. De verhoging van de eiwitinname in 
ons onderzoek geeft geen positief effect. De toevoeging van 
krachttraining lijkt essentieel. 

Daarnaast blijft de vraag: wat is een voldoende inname van 
 eiwit tijdens een periode van verminderde energie-inname? 

 Literatuur geeft aan dat een verlaging van de eiwitinname een 
grotere afname van de spiermassa tot gevolg kan hebben.  
Het is dus belangrijk om de hoeveelheid eiwit niet te verlagen, 
maar te handhaven. Hierbij is het ook goed om te realiseren 
dat de eiwitinname wordt uitgedrukt in gram per kilogram 
 lichaamsgewicht per dag (g/kg/d) en niet in een percentage 
van de totale energie. Door de eiwitinname in een percentage 
weer te geven, kan de hoeveelheid eiwit tijdens verminderde 
energie-inname worden overschat. 

Samengevat: stimuleer ouderen om op een gezonde manier  
af te vallen door hun calorieën uit koolhydraat- en vetbronnen 
te verlagen, bij een gelijkblijvende eiwitinname (uitgedrukt in 
g/kg/d). Regelmatig sporten tijdens het afvallen helpt ouderen 
om geen spiermassa te verliezen.
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