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Langer gezond blijven door  
krachttraining 
Ir. Willem Koert

Dat regelmatige lichaamsbeweging de levensverwachting doet toenemen en de kans op ouderdomsziekten ver-
mindert, staat inmiddels vast. Minder duidelijk is of krachttraining ons kan helpen om ouder te worden of langer 
gezond te blijven. Toch zijn recente epidemiologische en moleculaire studies veelbelovend. Krachttraining zet ze 
op een rijtje.

Bewegen	 moet,	 drukken	 gezondheids-
voorlichters ons op het hart. Minimaal 
een half uur per dag matige inspan-
ning in de vorm van fietsen, wandelen 
of tuinieren, beschermt tegen hart- en 
vaatziekten en kanker. Dat bleek onlangs 
nog uit een grote analyse van alle beken-
de studies naar kanker, die het World 
Cancer Research Fund (WCRF) heeft 
laten verrichten. Volgens het rapport, 
dat Food, Nutrition, Physical Activity, 
and the Prevention of Cancer heet, 
vermindert lichaamsbeweging de kans 
op darm-, borst- en endometriumkan-
ker – en misschien ook de kans op 
leverkanker.i  

Er zijn sterke aanwijzingen dat inten-
sieve lichaamsbeweging – hardlopen 
of trainen met gewichten – nog iets 
aan het beschermende effect van bewe-
ging toevoegt. Een voorbeeld is een 
recente Amerikaanse epidemiologische 
studie waarvoor de onderzoekers een 
kwart miljoen 55-plussers volgden sinds 
1995. Waren de 55-plussers dagelijks 
minimaal een half uurtje matig actief, 
dan was hun sterftekans tijdens het 
onderzoek veertig procent geringer dan 
die van leeftijdgenoten die lichamelijk 
niets uitvoerden. Waren de 55-plussers 
minimaal drie keer per week een half uur 
intensief lichamelijk actief, dan was hun 
sterftekans ook veertig procent lager.ii  
Een paar keer week actief zijn met een 
hoge intensiteit is dus net zo gezond als 
elke dag een beetje actief zijn, blijkt uit 
het	 onderzoek.	 Overigens	 blijkt	 uit	 het	
onderzoek ook dat het nog gezonder is 
om elke dag actief te zijn op een matig 
niveau én een paar keer per week actief 

te zijn met een hoge intensiteit. Die 
combinatie verlaagt de kans op sterfte 
ten opzichte van mensen die lichamelijk 
niet actief zijn met vijftig procent. Maar 
daarmee is nog weinig gezegd over de 
effecten	van	krachttraining.	Bewegen	met	
een hoge intensiteit kan van alles zijn.

Gezonder dan niet-sporters

Veel van wat we weten over de gezond-
heidseffecten van krachtsport op de 
lange termijn komt uit Finland. Daar 
hebben onderzoekers van de universiteit 
van Helsinki in de jaren negentig gede-
tailleerde gegevens verzameld over de 
gezondheid van topsporters die Finland 
tussen 1920 en 1965 internationaal 
hebben vertegenwoordigd. De onderzoe-
kers keken in dat onderzoeksproject naar 
het aantal keren dat de ex-topsporters 
tussen 1970 en 1990 in het ziekenhuis 
opgenomen moesten worden, naar hun 
medicijngebruik en hun kans op chroni-
sche ziekten. De onderzoekers schaarden 
in dat project worstelaars, de gewicht-
heffers, de kogelstoters en de hamerslin-
geraars onder de noemer van de ‘power 
sports’. 

Volgens de Finse studie zijn van alle 
gewezen topsporters de duursporters 
het	 gezondst.	 Op	 de	 tweede	 plaats	
komen de teamsporters en de atleten. 
De beoefenaars van de ‘power sports’ 
komen op de laatste plaats. De kans 
dat duursporters medische hulp nodig 
hebben is dertig procent geringer dan 
de kans dat niet-sporters een beroep 
doen op medische voorzieningen. Die 
kans is bij krachtsporters slechts vijf 

procent kleiner dan bij niet-sporters. 
Krachtsporters zijn echter dus nog steeds 
gezonder dan niet-sporters. Vergeleken 
met niet-sporters zijn vooral het hart en 
de longen van krachtsporters in betere 
conditie.iii De kans dat krachtsporters 
longemfyseem krijgen, is bijvoorbeeld 
zestig procent kleiner dan de kans dat 
niet-sporters emfyseem oplopen.iv

Diabetes

In	 vergelijking	met	 andere	 sporters	 kam-
pen krachtsporters op latere leeftijd vaker 
met diabetes-2 en hoge bloeddruk, ont-
dekten de Finnen.v Volgens hun gegevens 
is het trainen met gewichten zelf daarvan 
niet de oorzaak. De oorzaak zoeken de 
Finnen in de neiging van veel kracht-
sporters om teveel vet met zich mee te 
dragen.	Overgewicht	verhoogt	de	kans	op	
suikerziekte en hoge bloeddruk.vi Als de 
krachtsporters in de Finse studie ervoor 
hadden gezorgd dat ze niet te dik waren 
geworden, dan waren ze waarschijnlijk 
stukken gezonder uit de bus gekomen. 
Op	zich	verlaagt	krachtsport	juist	de	kans	
op diabetes-2. 

In	trials	met	ouderen	met	een	verhoogde	
kans op diabetes-2 verbetert krachttrai-
ning de glucose- en insulinehuishouding. 
Daardoor wordt de kans op suikerziekte 
kleiner.vii 

Hart- en vaatziekten

Ondanks	 hun	 hogere	 lichaamsgewicht	
hadden de krachtsporters in de Finse 
studie minder kans op hartaanvallen dan 
niet-sporters. Dat is opvallend. Vooral 
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het lichaamsvet in de buikholte verhoogt 
de kans op hart- en vaataandoeningen. 
Buikvet	 verslechtert	 het	 cholesterol	 in	
het bloed. 
Dat de Finse krachtsporters toch minder 
kans hebben op hart- vaatziekten komt 
waarschijnlijk door hun sportbeoefening. 
In	trials	verlaagt	het	trainen	met	gewich-
ten de concentratie triglyceriden en het 
‘slechte	 cholesterol’	 LDL	 in	 het	 bloed,	
terwijl krachttraining de concentratie van 
het	‘goede	cholesterol’	HDL	verhoogt.viii  
Krachttraining is dus goed voor hart en 
bloedvaten. Daarbij moet je wel aante-
kenen dat cardiologen zestigplussers die 
intensief met gewichten willen trainen, 
adviseren zichzelf eerst te.ix Veel oude-
ren hebben, zonder dat ze dat weten 
of daar last van hebben, een aneu-
rysme. Een aneurysme is een zwakke 
plek in de aorta. Als de bloeddruk hoog 
oploopt, kan die zwakke plek scheuren. 
Dat kan gebeuren tijdens zware sessies 
in de sportschool. Volgens een studie 
uit 1995 kan de bloeddruk tijdens sets 
met 85 procent van de 1RM (de 1RM 
is het gewicht waarmee je nog net één 
herhaling kunt maken) oplopen tot 180 
millimeter kwikdruk. Heb je een slechte 
ademhalingstechniek en houd je tijdens 
die set je adem in, dan kan de bloed-
druk zelfs oplopen tot 270 millimeter 
kwikdruk.	 Bij	 nog	 zwaardere	 sets,	 waar-
bij je traint op honderd procent van je 
1RM, kan de bloeddruk bij een correcte 
ademhaling oplopen tot 200 milliliter 
kwikdruk. Houd je je adem in, dan kan de 
bloeddruk oplopen tot 310 millimeter 
kwikdruk.x  

De verhoogde bloeddruk houdt maar 
even aan en zakt al snel weer weg. En 
hoewel een goede ademhalingstechniek 
veel verschil maakt, kunnen de kort-
durende pieken in de bloeddruk voor 
kwetsbare individuen gevaarlijk zijn.

Botontkalking

Veroudering tast de botmassa aan. 
Krachttraining kan daartegen helpen. 
Powerlifters hebben niet voor niets 
meer botmassa dan mensen die niet aan 
krachtsport doen.xi	 In	 trials	 blijkt	 dat	
naarmate mannen zwaarder trainen ze 
ook meer aan botmassa winnen.xii Uit 

trials blijkt bovendien dat de aanwas van 
botweefsel door krachttraining sneller 
verloopt bij twintigers dan bij zeventigers.
xiii Waarschijnlijk werkt krachttraining wat 
botgezondheid betreft dus in de eerste 
plaats preventief. 

Overigens	 hebben	 ook	 hardlopers	 ster-
kere botten dan mensen die niet aan 
sport	 doen.	 Zwemmers	 en	 wielren-
ners daarentegen hebben volgens stu-
dies dunnere botten dan niet-sporters. 
Bewegingswetenschappers	denken	daarom	
dat wielrenners en zwemmers ook aan 
krachttraining zouden moeten doen. xiv

‘Verjonging’

Moleculair onderzoek is een trend in de 
gezondheidswetenschappen, en dat geldt 
ook voor het onderzoek naar de effecten 
van beweging en krachttraining. Voor 
zover de kennis reikt, suggereert molecu-
laire onderzoek dat krachttraining de cel-
len ‘verjongt’. Een voorbeeld is de recent 
verschenen studie van het Amerikaanse 
Buck	 Institute	 for	 Age	 Research,	 waarin	
onderzoekers in de spiercellen van jonge 
en oude mensen keken naar de activiteit 
van de genen. Genen zitten in het DNA 
van cellen. Een gen is een bouwplaat 
voor een eiwit, dat de cel kan aflezen en 
produceren. Hoe actiever een gen is, des 
te meer exemplaren maakt een cel van het 
eiwit op het gen. De onderzoekers zagen 
dat er verschillen zaten tussen de activiteit 
van de genen van de spiercellen van jon-
geren en ouderen. Toen de onderzoekers 
de ouderen een half jaar met gewichten 
lieten trainen, werden die verschillen 
behoorlijk veel kleiner.xv  

Zweedse	onderzoekers	deden	een	soort-
gelijke	ontdekking.	Zij	keken	 in	de	spier-
cellen van ervaren powerlifters naar de 
lengte van de telomeren. Telomeren zijn 
stukjes van het DNA die elke keer dat 
een cel deelt korter worden. Hoe korter 
de telomeren, des te kleiner is het aantal 
keren dat een cel zich nog kan delen. 
Andersom is een cel vitaler naarmate zijn 
aantal	 telomeren	groter	 is.	Om	een	 lang	
verhaal kort te maken, de spiercellen van 
de powerlifters hadden langere telomeren 
dan de spiercellen van mensen die niet 
aan krachtsport doen.xvi   

Of	 krachtsport	 ook	 andere	 cellen	 dan	
spiercellen ‘verjongt’ of jong houdt, 
is niet onderzocht, maar het is niet 
onmogelijk. Wetenschappers hebben wel 
eens vaker een verband tussen licha-
melijke activiteit en telomeerlengte in 
niet-spiercellen	 gevonden.	 Britse	onder-
zoekers meldden bijvoorbeeld onlangs 
dat de telomeren in witte bloedcel-
len, die het lichaam beschermen tegen 
vreemde indringers en ontspoorde eigen 
cellen, langer zijn naarmate iemand meer 
beweegt.	 In	 een	 studie	 onder	 2400	
tweelingen	 konden	 de	 Britten	 aantonen	
dat telomeren langer zijn als iemand 
dagelijks twee uur of langer lichamelijk 
actief is.xvii 

Spierkracht/Krachttraining 
voor ouderen

Dat krachttraining zorgt voor meer spier-
kracht	 is	 een	 open	 deur.	 Omdat	 voor	
ouderen spierkracht een belangrijke factor 
is voor de kwaliteit van het leven, hebben 
onderzoekers veelvuldig bestudeerd hoe 
ze met krachttraining de spierkracht en 
spiermassa van ouderen kunnen verho-
gen. Een teruglopende spiermassa en een 
verminderende lichaamskracht verhoogt 
de kans op valpartijen en maakt ouderen 
afhankelijker van hulp. 

Uit de meeste studies blijkt dat ouderen 
baat hebben bij krachttraining, maar hoe 
ouderen dan precies zouden moeten 
trainen is niet duidelijk. Daarover is nog 
meer discussie dan over wat de beste 
manier van krachttraining is voor jonge 
mensen. Wel staat vast dat ouderen die 
niet lichamelijk actief zijn in het veroude-
ringsproces de helft van hun spiermassa 
kwijtraken.xviii  

Volgens een recente studie reageren 
ouderen positief op krachttrainingssche-
ma’s die zijn opgezet rond het ‘single 
set’-principe, maar werken schema’s met 
meer werkende sets beter.xix Andere 
studies laten zien dat ouderen gevoeliger 
zijn	 voor	 overtraining	 dan	 jongeren.	 Ze	
suggereren dat ouderen hun aantal aero-
bicssessies beter kunnen beperken tot 
drie per week.xx  
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Conclusie

Er zijn sterke aanwijzingen dat kracht-
training kan helpen om langer gezond te 
blijven. Training met gewichten vermin-
dert de kans op chronische ziekten als 
botontkalking, spierzwakte door ouder-
dom, diabetes-2 en hart- en vaatziekten. 
Krachttraining houdt spiercellen ‘jong’ 
op een moleculair niveau en helpt de 
spierkracht van ouderen op peil te hou-
den.	Of	krachttraining	ook	de	levensver-
wachting verhoogt, is niet duidelijk.

Overigens	 zijn	krachtsporters	die	ouder	
worden en blijven trainen beduidend 
sterker dan leeftijdgenoten die niet met 
gewichten	 trainen.	 Ook	 ervaren	 kracht-
sporters leveren op gevorderde leeftijd 
echter spiermassa en -kracht in. Een 
mogelijke oorzaak is dat het veroude-
ringsproces het vermogen vermindert 
van lichaam om creatine aan te maken. 
In	dat	geval	 zou	suppletie	met	vijf	 gram	
creatine per dag kunnen helpen, denken 
bewegingswetenschappers. Niet volgens 
alle, maar wel volgens de meeste trials, 
hebben ook ouderen die aan krachttrai-
ning doen baat bij creatine.xxi
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