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Wat zijn volgens u mogelijke leefstijl interventies 
bij ouderen?

Word cloud
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De jongere / ‘fitte’  ouderen De kwetsbare ouderen op zeer hoge 

leeftijd 

Zout Zout

Dieet Dieet

Roken/alcohol Roken/alcohol

Beweging Behoud van enige mobiliteit / 

transfers

Mentale weerbaarheid 

Dag invulling na het pensioen 

Mentale weerbaarheid

Dagbesteding

Ouderdomsdepressie 

Eenzaamheid 

Cognitie 

Slaap 

Functionaliteit

Onderkennen gehoor/visusproblemen
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Denkt u dat leefstijl interventies bij ouderen nog zinvol zijn 
ter preventie van cardiovasculair risico?

A: ja

B: nee 

Poll



Gemiddelde leeftijd: 60 jaar

BMI gemiddeld 29

N=140

Follow up 6 mnd

> 60% Coronaire hartziekten



Minimale significante afname van 

gewicht – 1,3 kg en middelomtrek -2,5 cm 



Geen significant effect op 

geschat 10 jaar cardiovasculair 

risico 



Gemiddelde leeftijd 70 jaar 

BMI > 30

N=27

Follow up 6 maanden 



-11 cm buikomvang

-0,45 mmol/L plasma glucose 

-10 mmHg systolische tensie



Oudere patiënten mogelijk zelfs meer 
gemotiveerd tot leefstijlaanpassingen

Brokaw et al, Effectiveness of an Adapted Diabetes Prevention Program Lifestyle Intervention in Older and Younger Adults, JAGS, 

2015

N=3800

➢ 65 jr :

➢ 20 min meer lichaamsbeweging per week 

➢ 9% meer  bereikte het afgesproken gewichtsverlies 





The Effect of Multidomain Lifestyle Intervention on Daily Functioning in Older People

Journal of the American Geriatrics Society, Volume: 67, Issue: 6, Pages: 1138-1144, First published: 26 February 2019, DOI: (10.1111/jgs.15837) 

Gem leeftijd 70 jr

N = 1260

Follow up 2 jaar 



Rollator of rolstoel? Ja dit maakt uit!

Plichart M et al, J Am 

Geriatr Soc, 2010 

Gem leeftijd 72-79 jr

N = 9200

6 jr follow up  



Roken 



Fig 4 Cardiovascular mortality summary estimates (random effects model) of hazard ratios for 

categories of time since smoking cessation by sex and age. 

Ute Mons et al. BMJ 2015;350:bmj.h1551

©2015 by British Medical Journal Publishing Group
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Geriatrie fysiotherapeut 



Voeding 



14-9-2021

Zout?

4 gram zout per maaltijd 



▪Er komt een tsunami van ouderen op ons af 

▪Beperkte evidence, maar zet toch in op leefstijl 

▪Maak gebruik van paramedici voor de praktische uitvoering

▪ Zet meer in op levenslange preventie
via overheid/ GGD 

Take to the doctor’s office message



Vragen/discussie 
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Addendum 


