ONDERZOEK VOEDING BIJ OUDEREN

Extra zuivelinname
zinvol bij ouderen?

V

raagstelling Ouderen kunnen last
krijgen van verlies van spiermassa en vermindering van spierkracht (sarcopenie). Sarcopenie
is de belangrijkste fysieke component van
kwetsbaarheid, met functieverlies als gevolg. Voeding, zon, intoxicaties en voedingstoestand kunnen sarcopenie verergeren.
Prevalentiecijfers: 7 tot 40% bij 60-plussers
tot meer dan 50% bij 80-plussers. Onderzoek heeft een verband aangetoond tussen
een eiwitrijk dieet en een hogere spiermassa. Is extra zuivelinname naast de normale
voeding dan zinvol bij ouderen?
Methode De auteur zocht in PubMed met
de zoektermen ‘dairy products AND elderly
AND sarcopenia treatment’ en de filters:
randomised controled trial (RCT), laatste
10 jaar en English.
Met deze zoekopdracht vond ze 10 RCT’s,
waarvan er 3 bruikbaar waren. Redenen om
niet te selecteren waren onvoldoende overeenkomst in onderzoekspopulatie en gebruik
van een moeilijk verkrijgbaar eiwitproduct.
Resultaten Aleman et al. onderzochten of
toevoeging van ricottakaas aan de voeding

bij ouderen met sarcopenie een toename
geeft van spiermassa en spierkracht (n = 40;
leeftijd 60-plus).1 De interventiegroep kreeg
dagelijks 210 gram ricottakaas gedurende 3
maanden. De spiermassa werd gemeten met
DXA en de spierkracht met een handknijpkrachtmeter. Resultaat: geen significant verschil tussen de groepen. Beperking: veel uitval, waarschijnlijk door de grote hoeveelheid
ricotta die moest worden genuttigd.
Later deed de groep van Aleman een vergelijkbaar onderzoek bij ouderen zonder sarcopenie (n = 100; leeftijd 60-plus).2 De interventiegroep kreeg dagelijks 210 gram ricotta
extra gedurende 3 maanden. Spiermassa
werd gemeten met DXA, spierkracht met de
handknijpmeter en fysiek functioneren met
de Short Physical Performance Battery en de
Stair-climb and Chair-rise Performance Test.
Resultaat: significante toename van spiermassa, maar niet van spierkracht. Mogelijk
reageren ouderen zonder sarcopenie beter
op extra eiwit dan ouderen met sarcopenie.
Chale et al. onderzochten of extra eiwitconcentraat naast spiertraining effect heeft
op spiermassa, spierkracht, vetvrije massa

en fysiek functioneren bij ouderen met sarcopenie (n = 80; leeftijd 70-plus).3 Beide
groepen kregen spiertraining en de interventiegroep kreeg dagelijks 40 gram eiwitconcentraat. Spierkracht werd gemeten in
het bovenbeen. Spiermassa en vetvrije
massa werden gemeten met DEXA en Computed Tomography. Fysiek functioneren
werd gemeten met een traplooptest en 400
meter looptijd. Resultaat: significante toename van vetvrije massa, spiermassa, spierkracht en fysiek functioneren gevonden in
zowel de interventie- als de controlegroep.
Geen significant verschil tussen de groepen.
Conclusie Dagelijks 30 tot 40 gram extra eiwit heeft gunstige invloed op de spiermassa
bij ouderen zonder sarcopenie, niet op de
spierkracht. Deze hoeveelheden verminderen echter de eetlust.
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