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Dit proefschrift beschrijft een onderzoek naar de cognitieve en motorische effecten 
van een gecombineerd aeroob- en krachttrainingsprogramma bij oudere patiënten 
met dementie die in een verpleeghuis wonen. Tevens zijn de effecten van het 
beweegprogramma op activiteiten van het dagelijks leven (ADL) beschreven.

Hoofdstuk 1 beschrijft de demografische ontwikkelingen die leiden tot een groei 
van het aantal patiënten met dementie. In het kader van ‘bewegen als medicijn’ 
wordt lichaamsbeweging geïntroduceerd als een potentieel effectieve niet-
farmacologische manier om de cognitieve en motorische achteruitgang die gepaard 
gaat met dementie te vertragen, maar zonder de bijwerkingen die gepaard gaan 
met de huidige farmacologische behandelingen. Gebaseerd op eerder onderzoek bij 
gezonde ouderen verwachtten wij dat een afwisselende vorm van aerobe training 
en krachttraining zal leiden tot grotere verbeteringen van motorische én cognitieve 
functies dan het aanbieden van aerobe training alleen. Verder verwachtten wij dat 
de verbeterde motorische functies een mediërende rol hebben bij het verbeteren 
van cognitieve functies. De verwachte verbeteringen na deelname aan de 
gecombineerde training op zowel het motorische als het cognitieve vlak worden 
verondersteld zich te vertalen naar verbeterde ADL. ADL is van grote invloed op de 
kwaliteit van leven bij patiënten met dementie.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de meest gebruikte neuropsychologische en 
fysieke testen in gerandomiseerde gecontroleerde klinische studies bij patiënten 
met dementie. Hieruit is een set van neuropsychologische en fysieke testen 
gedestilleerd die gebruikt zou kunnen worden door onderzoekers en clinici die 
cognitieve en motorische functies willen evalueren bij oudere patiënten met 
dementie. Een belangrijke aanbeveling uit deze studie is echter wel dat er ook voor 
de geselecteerde set meer klinimetrisch- en haalbaarheidsonderzoek moet worden 
gedaan bij de doelgroep van patiënten met dementie.

Naar aanleiding van het beperkte aanbod van uitvoerbare en betrouwbare 
fysieke meetinstrumenten voor mensen met dementie beschrijft hoofdstuk 3 de 
ontwikkeling van een nieuwe looptest die specifiek is ontwikkeld voor ouderen met 
dementie: de Groningen Meander Walking Test. Deze test is speciaal afgestemd 
op de eigenschappen die patiënten met dementie kenmerkt, zoals problemen met 
executieve en geheugen functies. De Groningen Meander Walking Test is uitvoerbaar 
en betrouwbaar bevonden. Naast de testontwikkeling zijn tevens andere belangrijke 
bevindingen gedaan met betrekking tot algemene test eigenschappen die van 
belang zijn bij gebruik van meetinstrumenten bij ouderen met dementie; (1) bied 
een beperkte hoeveelheid instructie aan per test, (2) houd de duur van de test kort, 
(3) gebruik geen herhaalde instructies tijdens het uitvoeren van de test.

De haalbaarheid van een gecombineerd aeroob en krachttrainingsprogramma bij 
ouderen met dementie is onderzocht in een pilotstudie, beschreven in hoofdstuk 4. 
De resultaten laten zien dat het haalbaar is om een dergelijk trainingsprogramma 

uit te voeren wanneer de begeleiding op individuele basis plaatsheeft. Tevens is er, 
als gevolg van de gecombineerde interventie, een positieve trend van motorische 
en cognitieve effecten gevonden. Deze bevindingen zijn als basis gebruikt voor een 
gerandomiseerd vervolgonderzoek.

Hoofdstuk 5 beschrijft een gerandomiseerde studie waarin de directe en verlate 
trainingseffecten van een gecombineerd (aerobe- en krachttraining) en van een 
aeroob trainingsprogramma op cognitieve en motorische functies zijn onderzocht. 
Tevens beschrijft deze studie of verbeteringen in fysieke functies een mediërende 
rol spelen bij verbeteringen in cognitieve functies. Na negen weken interventie 
verbeterde de gecombineerde trainingsgroep op globale cognitie, visueel 
geheugen, verbaal geheugen, executieve functies, wandel/uithoudingsvermogen, 
beenspierkracht en balans. De aerobe groep verbeterde alleen op executieve 
functies. Opvallend is dat de trainingseffecten grotendeels verdwenen nadat de 
interventie was beëindigd. Verder is uit de resultaten niet naar voren gekomen dat 
verbeterde motorische functies een mediërende rol vervullen bij het verbeteren van 
cognitieve functies. Om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen lichaamsbeweging 
en cognitie bij ouderen met dementie en haar onderliggende mechanismen, is meer 
onderzoek nodig.

Hoofdstuk 6 laat zien dat een combinatie van aerobe- en krachttraining, in 
vergelijking met aerobe training alleen, effectiever is in het verbeteren van door 
naasten gerapporteerde ADL. De mediatie analyse in hoofdstuk 6 toont aan dat 
verbeteringen in globale cognitie een mediërende rol vervullen bij deze vorm 
van ADL. Daarnaast spelen verbeteringen in wandel/uithoudingsvermogen en 
beenspierkracht een mediërende rol bij het verbeteren van het uitvoeren van 
gestandaardiseerde ADL taken. Concluderend, voor optimale cognitieve en 
fysieke resultaten die leiden tot verbeterde ADL wordt geadviseerd om aerobe en 
krachttraining te combineren.

In hoofdstuk 7 worden de conclusies van dit proefschrift in samenhang met elkaar 
besproken en bediscussieerd, waarbij er aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
worden gedaan. Bij het vertragen van cognitieve en motorische achteruitgang bij 
patiënten met dementie blijkt dat een combinatie van aerobe en krachttraining 
effectiever is dan aerobe training alleen. Bovendien leidt een combinatie training tot 
verbeteringen in ADL. Echter, na de verlate nametingen verdwijnen de opgebouwde 
effecten. Dit onderstreept het belang van structurele beweegprogramma’s in de 
dagelijkse zorg van patiënten met dementie. Naast een fysiek actieve levensstijl 
(b.v. huishoudelijke taken, tuinieren, wandelen naar de badkamer) kan een  
oefenprogramma, zoals beschreven in dit proefschrift, een belangrijke rol spelen in 
het ‘Healthy Ageing’ proces bij ouderen met dementie. We raden ten zeerste aan om 
beweegprogramma’s aan te bieden waarin zowel aerobe als kracht componenten 
zijn verwerkt.


