Sarcopenie
Definitie, richtlijnen en preventie

In 2010 heeft de ‘European Working Group on Sarcopenia in Older People’ (EWGSOP) een deﬁnitie
voor sarcopenie gepubliceerd die wereldwijd gebruikt werd. Sinds deze publicatie is er veel onderzoek
gedaan naar verschillende aspecten van sarcopenie, maar veel van de bevindingen worden nog niet
toegepast in de praktijk. Daarom heeft EWGSOP2 in 2018 een nieuwe deﬁnitie en richtlijnen voor de
diagnose van sarcopenie uitgebracht.1

Hoe stel je de diagnose?
Screening tool:
SARC-F vragenlijst
5 vragen die
beantwoord
worden door
de patiënt

Deﬁnitie sarcopenie

Handknijpkrachtmeting
• Chair stand test

•

•

Score≥4

Lage spierkracht -> sarcopenieiswaarschijnlijk
Geen sarcopenie

lagespierkracht

Sarcopenie is
waarschijnlijk

Geen sarcopenie

•
•
•

normale
spierkracht

Score<4

+ Verminderde spiermassa of spierkwaliteit -> diagnosebevestigd

Spiermassa en
spierkwaliteit

Spierkracht

DXA-scan*
Bio-impedantiemeting*
MRI-scan
CT-scan

normaal

laag

Dit is genoeg om
een behandeling
te starten

+ Verminderde fysieke prestaties -> ernstigesarcopenie
Sarcopenieiswaarschijnlijkwanneereenpersooneenlagespierkrachtheeft.Dediagnosewordtbevestigddooreenverminderde
spiermassaofspierkwaliteit.Alsdaarnaastlagefysiekeprestatieswordenwaargenomen,isersprakevanernstigesarcopenie.

Aanbevelingen voor ouderen
(> 65 jaar) voor het behouden
van gezonde spieren2,3,4
•

•

•

•



Omgezondoudertewordenishet
belangrijkomgezondteetenvolgens
nationalerichtlijnenenvoldoende
tebewegen.Regelmatigbewegen
envoldoendeeiwitinnamehelptom
spierkrachtenspierfunctietebehouden.
 uderenwordtdaaromaanbevolen,zolang
O
hetmogelijkis,dagelijkstebewegen.
Hetmeesteeffectwordtbereiktdoor
krachttrainingtecombinerenmeteen
adequateeiwitinname.
Deeiwitaanbevelingvande
Gezondheidsraadvoorallevolwassenen,
duszoweljongalsoud,is0,83g/kg/
lichaamsgewicht.DeGezondheidsraad
heeftgeconcludeerddateronvoldoende
wetenschappelijkbewijsisomde
aanbevolenhoeveelheideiwitvoorouderen
extrateverhogen.Deraadsluitechterniet
uitdatspecifiekegroepenouderen,zoals
kwetsbareouderenofondervoedeouderen,
baatkunnenhebbenbijmeereiwit.
Internationaleexpertpanelsradenvoor
gezondeoudereneendagelijkseinname
van1,0tot1,2grameiwitperkg
lichaamsgewicht/dagaan.
Ondervoedeouderenofouderen
dierisicolopenondervoedterakenomdat
ze(chronisch)ziekzijnwordteenhogere
eiwitinnameaanbevolen,namelijk1,2tot
1,5grameiwitperkglichaamsgewicht/dag.

Diagnose
sarcopenie is
bevestigd

SARC-F vragenlijst5
Fysieke prestatie

Component

Vraag

Score

Kracht

Hoeveelmoeiteheeftu
methetoptillenen
dragenvan5kilogram?

Geen=0
Enige=1
Veelofluktniet=2

Hulpbijhet
lopen

Hoeveelmoeiteheeftu
methetlopendoor
eenkamer?

Geen=0
Enige=1
Veel,methulpmiddel,
ofluktniet=2

Opstaanuit
eenstoel

Hoeveelmoeiteheeftu
methetopstaanuiteen
stoelofbed?

Geen=0
Enige=1
Veelofluktniet
zonderhulp=2

Traplopen

Hoeveelmoeiteheeftu
methetomhooglopen
van10traptreden?

Geen=0
Enige=1
Veelofluktniet=2

Vallen

Hoeveelkeerbentu
gevalleninhet
afgelopenjaar?

Geenenkelekeer=0
1-3keer=1
4ofmeerkeer=2

Totaalscore

Score≥4:hoogrisico
opsarcopenie

*De aanbevolen methoden zijn DXA en bio-impendantie.
Het maken van een DXA-, MRI- of CT- scan wordt
aanbevolen in onderzoeksettings en in specialistische zorg
bij patiënten met een hoog risico voor nadelige gevolgen.

Geadviseerde
test: loop
snelheidstest

laag

Ernstige
sarcopenie

Afkappunten
Test

Sarcopenie afkappunt

Spierkracht
Handknijpkracht

<27kg(m),<16kg(v)

Chairstandtest(5x)

>15s

Spiermassa
Appendiculaireskeletspiermassa

<20kg(m),<15kg(v)

Appendiculaireskeletspiermassa/lengte2

<7,0kg/m2(m),<5,5kg/m2(v)

Fysieke prestatie
Loopsnelheidstest(4m)

≤0,8m/s
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