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ABSTRACT 
 
Mensen leven gemiddeld steeds langer. Deze positieve evolutie heeft 
jammer genoeg ook minder aangename gevolgen. Zo treedt er een 
leeftijdsgerelateerde vermindering van spierkracht op die een negatieve 
invloed heeft op de zelfstandigheid en levenskwaliteit van ouderen. Toch 
focussen de meeste oefenprogramma’s voor senioren enkel op het 
stimuleren van de cardiovasculaire fitheid, terwijl het specifiek trainen van 
de spierkracht en het evenwicht doorgaans ontbreken. Onderstaand 
valorisatieproject heeft tot doel om recente wetenschappelijke inzichten te 
vertalen naar gebruiksklare krachttrainingsprogramma’s voor senioren. 
Concreet wordt er één krachttrainingsprogramma uitgewerkt met voldoende 
op- en afbouwmogelijkheden. Op deze manier kan een programma op maat 
van elke deelnemer worden uitgerold. 

 
 
Sleutelwoorden:  krachttrainingsprogramma, ouderen, sarcopenie, valpreventie 
Datum:  01/01/2018  
Contactadres: britt.vanmechelen@kuleuven.be 
 
 
 
Disclaimer: Het hierna bijgevoegde product mag enkel voor persoonlijk gebruik worden afgehaald. Indien men 
wenst te dupliceren of te gebruiken in eigen werk, moet de bovenvermelde contactpersoon steeds verwittigd 
worden. Verder is een correcte bronvermelding altijd verplicht! 
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INLEIDING 
Voorliggend valorisatieproject kwam tot stand in 
opdracht van Sport Vlaanderen en gebeurde met 
de steun van de Vlaamse Overheid. Het 
valorisatieproject heeft tot doel om de 
wetenschappelijke inzichten uit het 
onderzoeksproject ‘Sport en gezondheid bij 
senioren in Vlaanderen’ in het kader van het 
Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 
(2012-2015) te vertalen naar gebruiksklare 
krachttrainingsprogramma’s voor het werkveld.  
Dit project streeft ernaar geïndividualiseerde en 
eenvoudig te hanteren krachttrainings-
programma’s te ontwikkelen voor de doelgroep 
van senioren. 
We richten ons op een breed continuüm van 
senioren: gaande van de meest fitte tot de 
minder fitte personen. We focussen op 
krachttrainingsprogramma’s die de 
functionaliteit van de senior op dat moment 
kunnen verhogen door een zogenaamde ‘boost’ 
(éénmalige prikkel over een periode van 12 
weken). Deze boost zal eveneens effecten op 
lange termijn teweegbrengen. Voor het slagen 
van een dergelijk initiatief is het van cruciaal 
belang dat deze programma’s inspelen op de 
huidige noden en behoeften van senioren in het 
Vlaamse sportlandschap. 
 

LEEFTIJDSGERELATEERDE VERANDERINGEN 
IN GEZONDHEID 
Dankzij verschillende verbeteringen in onze 
omgeving op vlak van medische vooruitgang, 
hygiëne, voeding, sociaal vangnet, enz. leven 
mensen gemiddeld langer (1). Ook leven er meer 
en meer mensen langer (2).  
Maar naarmate men ouder wordt, verliest men 
spiermassa en daarmee gaat een vermindering 
van spierkracht gepaard. Deze 
leeftijdsgerelateerde daling in spierkracht en 
spiermassa wordt sarcopenie genoemd (3) en 
wordt veroorzaakt door een vermindering in het 
aantal en de omvang van de spiervezels. Als 
gevolg van sarcopenie ondervindt men 
moeilijkheden in het dagelijkse leven zodat 

uiteindelijk ook de zelfstandigheid en 
levenskwaliteit beïnvloed worden. Spierkracht 
en functionaliteit gaan dus met de leeftijd 
achteruit. Zo zal de spierkracht tot 30% 
verminderen tussen 20 en 75 jaar (4). Er is een 
jaarlijkse afname van 1-1.5% vanaf 50 jaar. Vanaf 
65 jaar gaat dit nog sneller, tot 3% verlies per jaar 
(5) (zie Figuur 1). De verminderde spierkracht 
zorgt logischerwijs voor een daling in participatie 
in beweegactiviteiten.  

 
Figuur 1: Leeftijdsgerelateerde daling in spierkracht 

 
De leeftijdsgerelateerde daling in spierkracht, 
evenwicht, stabiliteit en botdichtheid zorgen 
voor een verhoogd valrisico op latere leeftijd (6, 7, 

8, 9). Eén op de drie thuiswonende 65-plussers 
valt minstens één keer per jaar. Deze 
valincidenten gebeuren vooral in of rond het 
huis en hebben vaak lichamelijke, psychische of 
sociale gevolgen die een invloed kunnen hebben 
op de verdere levenskwaliteit. Een ongelukkige 
val kan een zelfstandig, mobiel en kwaliteitsvol 
leven in de weg komen te staan (10). Bij personen 
ouder dan 65 jaar is er een exponentiële 
toename in het aantal ziekenhuisopnames na 
een valincident. Ongeveer 10% van de 
valpartijen leidt tot ernstige letsels zoals 
fracturen en hoofdtraumata (11).  
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VOORDELEN KRACHTTRAINING 
Krachttraining heeft een aantal algemene 
voordelen. Zo worden in de eerste plaats de 
spieren versterkt en zal de spiermassa toenemen 
(hypertrofie) (12). Dit verkleint de afbraak van 
spiermassa (sarcopenie) wat op zijn beurt zal 
bijdragen tot een grotere functionaliteit en 
levenskwaliteit (13, 14). De sportprestaties zullen 
verbeteren, lage rugklachten zullen verminderen 
en men krijgt een betere lichaamscontrole en  
-bewustzijn. Op mentaal vlak zal men meer 
zelfvertrouwen krijgen en heeft krachttraining 
een remmend en/of positief effect bij depressie 
(15). Krachttraining is ook goed voor het hart- en 
vaatstelsel (16). Bovendien zorgt het voor een 
grotere botdichtheid, wat op zijn beurt zorgt 
voor een kleinere kans op breuken. Men zal een 
hogere wandelsnelheid kunnen genereren en de 
pijn bij artrose wordt verlicht aangezien de 
spieren meer zullen opvangen (17). Kortom, we 
kunnen stellen dat krachttraining de methode bij 
uitstek is om deze achteruitgang van 
functionaliteit en levenskwaliteit tegen te gaan 
en zal bijdragen tot een grotere 
onafhankelijkheid bij ouderen (18).  
 
Het is niet zo dat je vóór een bepaalde leeftijd 
met krachttraining moet starten om hier nog 
effect van te ondervinden. Iedereen kan op elke 
leeftijd nog aan spierkracht winnen, en dit 
onafhankelijk van zijn/haar voorgeschiedenis 
met krachttraining (19). De relatieve krachtwinst 
die gemaakt wordt, is hetzelfde voor senioren als 
voor jongere sporters. Zo zal er tijdens de eerste 
weken krachttraining ongeveer 2-9% 
krachtwinst per week kunnen geboekt kunnen 
worden, afhankelijk van het startniveau en het 
potentieel van de senior (5).  
 
UITWERKING PROGRAMMA 
Er is voldoende wetenschappelijke evidentie die 
het belang van krachttraining op het 
functioneren op latere leeftijd aantoont. De 
meeste oefenprogramma’s voor senioren 
focussen echter op het stimuleren van de 

cardiovasculaire fitheid. Het specifiek trainen 
van de spierkracht en het evenwicht ontbreekt 
doorgaans. Krachttraining wordt vaak ervaren 
als te hoogdrempelig, te blessuregevoelig en niet 
aangepast aan de doelgroep. Toch is het 
belangrijk specifiek aandacht te schenken aan 
het verbeteren van functionaliteit en spierkracht 
bij senioren. Er is bijgevolg nood aan een 
laagdrempelig en aangepast krachttrainings-
programma dat voldoende rekening houdt met 
de noodzakelijke trainingsprogressie en 
specifieke noden van senioren.  
• Doelgroepspecifieke communicatie en 

framing van het krachttrainings-
programma: De grootste drempel rond 
krachttraining bij senioren is de term 
‘kracht’. Kracht wordt nog te vaak 
geassocieerd met het sleuren met zware 
gewichten in een fitnessruimte. 
Sportfederaties zouden ervoor kunnen 
kiezen om het programma beter te 
kaderen door de naam aan te passen naar 
‘prikkels voor beter bewegen op latere 
leeftijd’.  

• Draagvlak binnen de club: Het is heel 
belangrijk dat de sportfederatie en de 
trainers achter het project staan, de 
voordelen van krachttraining inzien en dit 
ook kunnen vertalen naar de deelnemers 
toe.  

• Opleiding voor de trainer: Het is enkel 
mogelijk om een sterk draagvlak te 
creëren indien de trainers voldoende 
opgeleid zijn. Naast de eigen technische 
vaardigheden wordt er ook gewerkt aan 
het herkennen en verbeteren van typische 
fouten. 

• Homogene groepen: Trainingen voor 
volwassenen worden zelden 
onderverdeeld in leeftijdscategorieën. Zo 
geeft de trainer aan een zeer heterogene 
groep les waarbij er zowel 
jongvolwassenen als senioren aanwezig 
zijn. Het kan dan motiverend en vooral 
verbeterend werken om de groep 
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senioren voor bepaalde onderdelen van 
de training apart te laten werken aan 
bepaalde aspecten zoals kracht, 
evenwicht en stabiliteit. Zo kan er 
specifiek op de noden van de senior 
ingespeeld worden en kan zowel de 
adolescent als de senior op het gepaste 
niveau trainen.  

 
CONCREET 
Er wordt één krachttrainingsprogramma 
uitgewerkt dat bruikbaar is binnen het huidige 
sportlandschap met voldoende differentiatie. Zo 
worden er op- en afbouwmogelijkheden 
aangeboden. Belangrijk is dat elk programma op 
maat van de deelnemer wordt uitgerold. Een 
programma met een te hoge of te lage 
trainingsbelasting heeft immers niet de 
gewenste gezondheidseffecten. Alle 
programma’s omvatten een graduele opbouw in 
volume en intensiteit.  
 
Training in groep 

Er worden elke week vier ‘blokken’ opgenomen 
tijdens de groepstraining (zie Figuur 2). De rol 

van de begeleider is hier cruciaal. Techniek staat 
op de eerste plaats. 

• Blok 1: de technische oefening 
Elke week wordt één nieuwe oefening 
aangeleerd door de begeleider. 

• Blok 2: het krachtgedeelte  
De oefeningen van de vorige twee weken 
worden individueel herhaald. De lesgever 
kan bijsturen waar nodig. 

• Blok 3: de spelvorm  
Er wordt in groep een krachtoefening 
omgezet naar een spelvorm waarbij 
samenwerken, competitie en/of fun 
centraal staan. 

• Blok 4: de evenwichtsoefening  
Elke week wordt er in groep één 
evenwichtsoefening aangeboden en 
uitgevoerd. 

 
 

Thuisprogramma 
De deelnemers worden aangeraden om 

minstens één maal per week de oefeningen thuis 
te herhalen. Elke week wordt de technische 

oefening (blok 1), die aangeleerd werd in de 
groepstraining, toegevoegd aan de lijst van 
oefeningen om thuis te herhalen. 

 
Differentiatie 
Er worden per oefening telkens drie niveaus 

aangeboden. Het is aan de trainer om deze drie 
niveaus aan te bieden en de deelnemer zelf het 
gepaste niveau te laten ondervinden. De trainer 

heeft hierin een sleutelrol. Hij moet waken over 
de correcte uitvoering van de oefening en de 

deelnemers sturen in de richting van het juiste 
niveau. Het is niet belangrijk om meteen het 

hoogste niveau te behalen. Wel is het belangrijk 
dat de oefening technisch correct wordt 

uitgevoerd. Het niveau kan per oefening 
verschillen voor eenzelfde deelnemer 

afhankelijk van de sterktes en zwaktes. 
Voor deelnemers die klachten of pijn 

ondervinden bij bepaalde oefeningen, kan een 
aangepast laagdrempelig programma 

teruggevonden worden. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van dynabands. 

 
Een oefenperiode van 12 weken 

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat het 
lichaam 8 tot 12 weken nodig heeft om zich aan 

te passen aan externe prikkels (20). Tijdens deze 
periode zal er twee à drie keer per week aan 

krachttraining gedaan worden om krachtwinst te 
boeken (21). Wanneer men na deze 12 weken de 
oefeningen éénmaal per week blijft uitvoeren, 

zal de gemaakte winst tot 24 weken 
onderhouden kunnen worden. Uit de literatuur 

is zelfs gebleken dat er tot zes jaar nadien nog 
steeds voordelen te zien zijn van deze korte 
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periode van krachttraining (22). Het lichaam krijgt 
gedurende een korte periode een boost en er is 

ook een langetermijneffect aan gekoppeld. Deze 
interventie kan de leeftijdsgebonden 

achteruitgang vertragen.  
Binnen het huidige project wordt gekozen voor 
een programma van 12 weken waarbij de eerste 

acht weken telkens een nieuwe oefening 
aangebracht wordt en de laatste vier weken 

gebruikt worden om de bewegingen verder te 
automatiseren. 

 
Intensiteit 

De oefeningen worden uitgevoerd met eigen 
lichaamsgewicht. Er wordt aangenomen dat er 

gebruik gemaakt kan worden van stoelen en 
matjes. Aangezien er niet met externe gewichten 

getraind zal worden, wat in de fitness wel het 
geval is, is het onmogelijk om een aantal 

herhalingen op te leggen voor de deelnemers 
waarvan met zekerheid gezegd kan worden dat 

dit een voldoende prikkel is om het lichaam te 
laten adapteren. Uit studies blijkt dat het al 

voldoende is om één reeks van een aantal 
herhalingen uit te voeren waarbij de sporter het 

gevoel van vermoeidheid bereikt (19, 23). 

• Deze vermoeidheid wordt gescoord op de 
Borgschaal (Figuur 3). De Borg RPE-schaal 
(Ratings of Perceived Exertion) is een 
subjectieve belastingsschaal. Het is een 
hulpmiddel om de mate van inspanning, 
de belastingsgraad en de vermoeidheid in 
te schatten op een schaal van 1-10 (26). De 
schaal omvat eveneens een korte 
omschrijving van de belastingsintensiteit. 
Deze kernachtige omschrijving koppelt de 
subjectieve waarneming (hoe voel ik mij) 
aan de objectieve score. 

• Er wordt best gestreefd naar een belasting 
die overeenkomt met een score van 5-6 
(zwaar). Dit wil zeggen dat het nog 
mogelijk moet zijn om in ‘extreme’ 

omstandigheden (als het écht moet) nog 
een aantal herhalingen extra uit te voeren. 
Er wordt dus nog een kleine reserve 
gehouden. Zo is het mogelijk voor elke 
deelnemer om op eigen niveau te werken. 
Elke deelnemer zal vermoedelijk een 
ander aantal herhalingen behalen. Ook 
kan dit aantal herhalingen voor dezelfde 
deelnemer anders zijn per oefening. 

 
Evaluatie 

Elke vier weken wordt tijdens de groepstraining 
een evaluatiemoment voorzien (week 5, week 9, 

week 12). De bedoeling van deze evaluatie is 
voornamelijk bewustwording creëren bij de 

senioren. ‘Op welk niveau train ik nu effectief en 
hoeveel herhalingen voer ik uit?’ Ten tweede is 

dit een handige tool om de belasting te 
monitoren. ‘Zit ik na vier weken nog steeds op 

hetzelfde niveau met hetzelfde aantal 
herhalingen of is dit ondertussen aangepast?’ 

 
Handleiding en didactisch materiaal 

Het didactische materiaal is in de eerste plaats 
ontwikkeld voor de begeleider om deze zo goed 

mogelijk te ondersteunen in het aanleren van de 
oefeningen en technische aandachtspunten bij 

te brengen.  

• Er is een handleiding waarbij alle 
oefeningen gedetailleerd beschreven 
staan.  

• Er zijn van elke oefening taakkaarten met 
de aandachtspunten 

• Van elke oefening zijn verschillende 
video’s gemaakt, zowel met juiste als met 
foute uitvoeringen om fouten te leren 
herkennen. 

 
Opleiding 
Het is belangrijk dat de trainers zelf voldoende 

opgeleid worden zodat hun eigen techniek 
correct is alsook het inzicht in de bewegingen om 
hun deelnemers bij te sturen waar nodig. De 
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trainers moeten achter het concept staan en hun 
deelnemers, indien nodig, overtuigen van het 

belang van krachttraining. 
 

INTERESSE EN MEER INFORMATIE 
• Eerstvolgende opleidingen gaan door op 

23/05/2018 te Willebroek en 17/09/2018 
te Leuven. Meer informatie op de website 
van VTS plus: 
https://www.sport.vlaanderen/sportbege
leiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-
bijscholing-op-jouw-maat/ 

• De video’s van alle oefeningen kan je 
terugvinden op de website van PortaAL: 
https://faber.kuleuven.be/nl/portaal/kra
chttraining/krachtoefeningen 

• Een kant-en-klaar oefenpakket wordt in 
het voorjaar 2018 uitgewerkt en ter 
beschikking gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Overzicht 12 weken trainingsprogramma in groep 

 

 

 

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://faber.kuleuven.be/nl/portaal/krachttraining/krachtoefeningen
https://faber.kuleuven.be/nl/portaal/krachttraining/krachtoefeningen
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Figuur 3: Borgschaal 
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