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Voeding voor krachttrainende ouderen
Door Ir. Willem Koert

Ouderen reageren minder goed op krachttraining dan jongeren. Dat is jammer, want dankzij krachttraining  
zouden veel ouderen voor zichzelf kunnen zorgen die anders op hulp zouden zijn aangewezen. Gelukkig laten 
recente studies zien hoe voedingsingrepen ouderen sterker en gespierder kunnen maken, en de respons op kracht-
training kunnen verbeteren. 

Na het vijftigste levensjaar verdwijnt in 
inactieve mannen en vrouwen elk jaar 
1-2 procent van de spiermassa.I Van de 
mannen en vrouwen tussen de 50 en de 
70 is bij een kwart het verlies van spier-
kracht zo groot dat ze fysiek niet meer 
goed functioneren, zeggen epidemio-
logische studies.II Bij de 80-plussers is 
dat zelfs bij meer dan vijftig procent het 
geval. De wetenschappelijke term voor 
ouderdomszwakte is sarcopenie. 

Onderzoekers weten niet zeker waarom 
bij het klimmen van de jaren spieren 
afbreken, maar theorieën zijn er genoeg. 
De ene legt een verband met de vermin-
derde aanmaak van spieropbouwende 
hormonen	 zoals	 IGF-1,	 groeihormoon	
en testosteron, de andere theorie ver-
onderstelt een verband met een toename 
van de aanmaak van agressieve verbin-
dingen in de spiercel. Volgens weer 
een andere theorie is de afbraak van 
spierweefsel het gevolg van chronische 
ontstekingsprocessen.

Het belangrijkste wapen tegen sarcopenie 
dat we kennen is krachttraining. Ouderen 
reageren nog steeds op krachttraining, 
zij het minder goed dan jongeren. Zelfs 
veertigers reageren al minder goed op 
training met gewichten dan 18-jarigen, 
aldus een studie die onderzoekers  van 
de University of Central Florida een half 
jaar geleden publiceerden.III Volgens dat 
onderzoek gaan veertigers twintig pro-
cent minder vooruit in hun maximaal-
kracht dan 18-jarigen. 

Sportwetenschappers, voedingson-
derzoekers en gerontologen zoeken al 
jarenlang naar manieren om via voeding 
het tempo waarin verouderende spieren 
achteruitgaan te vertragen, of de respons 

op krachttraining door ouder spieren te 
verbeteren. Dit artikel vat samen welke 
bruikbare inzichten die onderzoekslijn 
heeft opgeleverd. Wellicht zijn ze nuttig 
voor trainers en diëtisten die oudere 
krachtsporters begeleiden - of oudere 
krachtsporters zelf.   

1.  Matige calorie-inname  
en training 

Oude spiervezels hebben, vergeleken 
met jonge spiervezels, een inferieure 
structuur. De structuur van oudere vezels 
oogt onder de microscoop gerafeld, 
omdat spiercellen zijn vervangen door 
bindweefsel en vetcellen. In dierstudies 
hebben onderzoekers dat proces weten 
te stoppen door proefdieren veertig pro-
cent minder calorieën te laten eten dan 
ze zouden doen als ze vrijelijk toegang 
tot voer hadden. De uithongering acti-
veert reparatiemechanismen in de cellen 
en daardoor wordt het verouderings-
tempo met enkele tientallen procenten 
vertraagd. Oudere spieren maken nor-
maliter	bijvoorbeeld	minder	lokaal	IGF-1	
aan, maar uithongering lijkt de aanmaak 
van die groeifactor te beschermen. 

Waarschijnlijk heeft de calorierestrictie  
op mensen hetzelfde effect als op  
dieren, maar dan nog is calorierestrictie 
voor 99,99 procent van de mensheid 
onaanvaardbaar. Calorierestrictie behelst 
immers een drastische vermindering van 
de	 kwaliteit	 van	 het	 leven.	 Gelukkig	 is	
er een alternatief. Volgens dierstudies, 
waarin onderzoekers ratten 8 procent 
minder eten geven dan de dieren eigen-
lijk zouden willen, heeft die milde vorm 
van calorierestrictie net zo’n positief op  
de spierkwaliteit en -kracht als de dieren 

daarbij ook dagelijks lichamelijk actief 
zijn en rondrennen in een molen.IV 

Vertaald naar mensen betekent dit dat 
ouderen matig zouden moeten eten en 
slank zouden moeten blijven, maar ook 
3-5 keer per week zouden moeten trai-
nen. Te dikke ouderen reageren welis-
waar nog steeds positief op krachttrai-
ning, maar minder goed dan ouderen 
met een gezond gewicht. Vetzucht remt 
spiergroei, waarschijnlijk doordat grote 
vetweefsels de aanmaak van katabole 
ontstekingsfactoren versterken. Daarom 
komt sarcopenie vaker voor bij ouderen 
met overgewicht, en hebben ouderen 
met veel lichaamsvet minder spierkracht 
dan ouderen met een normaal of laag 
vetpercentage.V    

2.  Voldoende hoog- 
kwalitatieve eiwitten  

Een matige inname van kilocalorieën 
beschermt in dierstudies de spieren 
beter tegen veroudering naarmate het 
eiwitpercentage van het voer hoger is.VI  
Extra eiwitten maken spieren van ratten 
op matig dieet sterker en voorkomen dat 
de aanmaak van het energiemolecuul ATP 
door verouderingsprocessen vermindert. 
Epidemiologische studies hebben het 
belang van een eiwitrijke voeding voor de 
spierkracht van ouderen bevestigd. Als 
onderzoekers een uitsplitsing maken naar 
het soort eiwitten, dan blijkt dat eiwitten 
van dierlijke herkomst (zuivel, eieren,vis, 
schelpdieren en vlees) de spiermassa 
beschermen, maar plantaardige eiwit-
ten niet.VII VIII Vegetarische niet-actieve 
vrouwen hebben daarom gemiddeld 4.4 
kilo minder spiermassa dan omnivore 
vrouwen. 
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Soja-eiwit is volgens dierstudies en 
onderzoek naar sporters trouwens een 
volwaardig eiwit, maar in veel vleesver-
vangers gebruiken fabrikanten eiwitten 
uit schimmels, granen en erwten die 
minder goed aansluiten bij de behoeften 
van het menselijk lichaam. 

Als 50-plussers krachttrainen, dan is 
volgens overzichtsstudies hun behoefte 
aan eiwit hoger dan de 0.8 gram per 
kilogram lichaamsgewicht die voedings-
voorlichters vaak adviseren. In een meta-
analyseIX  winnen 50-plussers gedurende 
de eerste 12 weken dat ze gaan trainen 
geen enkele kilo vetvrije massa als ze de 
aanbevolen 0.8 gram eiwit per kilogram 
lichaamsgewicht consumeren. Sterker: ze 
verliezen vetvrije massa. Pas bij een inna-
me van 1 gram eiwit per kg/dag spelen ze 
quitte, en bij een inname van 1.6 gram 
eiwit per kg/dag winnen de 50-plussers 
0.8 kg vetvrije massa over de gehele 
trainingsperiode.

3. Groenten en fruit 

Veroudering vermindert de aanmaak van 
spiereiwit. Bij proefdieren normaliseert 
die aanmaak als de dieren rutine (een 
metaboliet van quercetine), vitamine A 
en E, zink en selenium door hun voer 
krijgen.X Rutine, het meest voorkomende 
flavonol in groenten en fruit, heeft een 
ontstekingsremmende en antioxidante wer-
king. Vitamine A en E zijn antioxidanten, 
en het lichaam gebruikt zink en selenium 
als co-factor voor de aanmaak van endo-
gene antioxidanten. Hoewel mensen beter 
niet teveel vitamine A kunnen binnen-
krijgen, maken de experimenten duidelijk 
dat voedingsantioxidanten in ieder geval 
een deel van de verouderingsprocessen 
in spierweefsel kunnen ondervangen. Dat 
is bevestigd in experimenten met men-
sen. Onderzoekers van de University of 
Sherbrooke publiceerden enkele maanden 
geleden een trial waarin ze proefpersonen 
van gemiddeld 66 jaar een half jaar met 
gewichten lieten trainen.XI De ene helft van 
de ouderen slikte gedurende die periode 
een placebo, de andere helft nam dagelijks 
een gram vitamine C en 600 mg vitamine 
E. Toen het half jaar voorbij was, had de 
placebogroep geen vetvrije massa opge-
bouwd. Slikten de ouderen vitamines, dan 

hadden ze na een half jaar anderhalf kilo 
vetvrije massa gewonnen. 

In soortgelijke experimenten werkt sup-
pletie met antioxidante vitamines averechts 
bij jongere sporters, maar bij ouderen is 
dat kennelijk anders. Hetzelfde geldt voor 
ontstekingsremmers zoals ibuprofen: bij 
continugebruik remt een dagelijkse dosis 
van 1.2  gram ibuprofen de progressie bij 
jongere krachtsporters, maar bij ouderen 
lijkt die dosis krachttraining juist effectiever 
te maken.XII   
 
Net als met vitamine A kleven er genoeg 
bijwerkingen aan ibuprofen om suppletie 
af te raden, maar dat geldt niet voor de 
antioxidanten die we met groenten en fruit 
binnenkrijgen. In epidemiologische studies 
beschermt een hogere inname van anti-
oxidanten uit groenten en fruit ouderen 
tegen het verlies van spiermassa. Hoe meer 
vitamine E, C en bètacaroteen ouderen via 
plantaardige producten binnenkrijgen, des 
te sterker zijn hun beenspieren, aldus een 
Italiaanse studie.XIII  

Een andere factor waardoor groenten de 
aanmaak van spierweefsel in ouderen sti-
muleren is kalium. Dagelijks zouden we vol-
gens voedingswetenschappers zo’n 7 gram 
kalium moeten consumeren, maar omdat 
we steeds minder groenten en fruit eten, 
komt de gemiddelde westerling nog niet 
op de helft daarvan. Mensen die echt veel 
plantaardige producten eten komen op 10 
gram kalium per dag. In een epidemiologi-
sche studie van Tufts University beschermt 
een kaliuminname de spiermassa van oude-
ren van gemiddeld 71 jaar.XIV  Ouderen 
die hun kaliuminname verdubbelen, zouden 
1.6 kilo aan vetvrije massa kunnen winnen, 
aldus de studie. 

Fruit en groenten als soja, bonen en erwten 
zijn goede bronnen van een ander mineraal 
dat westerlingen eigenlijk niet meer in vol-
doenden mate consumeren: magnesium. 
Volgens Amerikaanse cijfers haalt bijna 
zeventig procent van de volwassenen niet 
de 400 milligram magnesium die ze eigen-
lijk per dag nodig hebben. In epidemiolo-
gische studies hebben ouderen met veel 
magnesium in hun bloed significant meer 
spierkracht dan ouderen met een slechte 
magnesiumstatus.XV   

4. Vitamine D 

De meeste voedingswetenschappers staan 
sceptisch tegenover het gebruik van voe-
dingssupplementen, maar er is één belang-
rijke uitzondering: vitamine D. Die vitamine 
zouden we eigenlijk collectief in supple-
mentvorm moeten gaan slikken. Metingen 
hebben uitgewezen dat het grootste deel 
van de westerse bevolking fors minder 
vitamine D in zijn bloed heeft dan eigenlijk 
zou moeten. Vitamine D in de voeding 
zet in het lichaam om in calcitriol, een 
hormoon dat zo’n drie procent van onze 
genen reguleert. Onderzoekers wisten al 
jarenlang dat calcitriol zorgt voor sterke 
botten, en recent hebben onderzoekers 
nog veel meer positieve effecten van extra 
vitamine D ontdekt. Vitamine D vermindert 
de sterftekans, en de kans op dodelijke 
hart- en vaatziekten en vormen van kanker. 
Daarnaast zouden mannen met veel vitami-
ne D in hun 12 procent meer testosteron 
aanmaken dan mannen met weinig vitamine 
D,  minder lichaamsvet hebben en minder 
estradiol aanmaken.  

In epidemiologische studies hebben oude-
ren meer spiermassa als er meer vitamine 
D in hun bloed zit.   En in trials waarin 
ouderen vitamine D-supplementen krijgen, 
neemt de kracht waarmee de ouderen een 
veer dichtknijpen toe met 10 procent.XVII  

Hoeveel vitamine D we zouden moeten slik-
ken, daarover verschillen de onderzoekers 
van mening. Sommige, aan de industrie 
gelieerde onderzoekers, breken een lans 
voor 10.000 eenheden vitamine D3 per 
dag. De meeste voedingswetenschappers 
zijn echter terughoudender, en pleiten voor 
bescheidener doses van maximaal 1000-
2000 eenheden vitamine D3 per dag. Dat 
komt neer op 25-50 microgram.

5. Visvetzuren

In een epidemiologische studie van de 
Second University of Naples zijn oude-
ren die veel vetzuren uit vis consumeren 
in betere fysieke toestand dan ouderen 
met weinig visvetzuren in hun bloed.XVIII  
Volgens de analyses remmen visvetzuren 
de veroudering van het bewegingsapparaat. 
Of ouderen ook meer en sterkere spieren 
hebben als ze meer visvetzuren consume-
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ren, is nog niet onderzocht, maar op basis 
van fundamentele studies zou je dat wel 
vermoeden. In dierstudies verhoogt visolie 
de	 concentratie	 IGF-1	 in	 het	 bloed.XIX  
Een andere mogelijkheid is dat visvetzuren 
ontstekingsprocessen afremmen. 

Over de dosering van visvetzuren zijn 
voedingsonderzoekers het onderling net 
zo oneens als over vitamine D. Sommige 
onderzoekers denken dat het voldoende is 
om twee keer per week vette vis als zalm 
of haring te eten, maar er zijn ook studies 
waarin de cellen van proefpersonen minder 
snel verouderen als ze 3 gram visvetzuren 
per dag slikken. Zo’n hoeveelheid is alleen 
met supplementen haalbaar. 

9

Samenvatting 

Krachttraining en het voorkomen van over-
gewicht zijn de twee belangrijkste instru-
menten waarmee ouderen hun spiermassa 
kunnen behouden. Het caloriebeperkte 
dieet moet per kg lichaamsgewicht 1.6 
gram eiwit leveren, en dan liefst hoogwaar-
dig eiwit. Een ruime inname van groenten 
en fruit levert antioxidanten, kalium en 
magnesium die verouderingsprocessen ver-
tragen. Er zijn goede argumenten om het 
hierboven geschetste dieet aan te vullen 
met supplementen met vitamine D3 en wel-
licht ook visvetzuren.
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