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Voeding en Beweging in Ouderen na een Totale Knieprothese 

Achtergrond: 
Veroudering is over het algemeen geassocieerd met een afname in fysiologische reserves, zoals 
verminderde fysieke functie, verzwakt metabolisme en een verslechterd herstel na ziekte of blessures. De 
progressie van veroudering verschilt echter sterk tussen individuen, waarbij sommigen al op relatief jonge 
leeftijd lijden aan chronische ziekte, terwijl anderen ouder worden in een goede gezondheid. Leefstijl 
interventies gericht op fysieke inspanning en gezonde voeding zijn effectief in het tegengaan van de 
negatieve effecten van veroudering, hoewel ook op dit aspect grote variatie optreedt tussen personen. De 
biologische factoren die deze verschillen verklaren zijn nog maar beperkt onderzocht. De VOILA studie 
omvat een groot project waarbij deze factoren verder in kaart zullen worden gebracht. Een van de 
onderdelen van dit project is een multicenter studie waarin de effecten van een leefstijl interventie 
onderzocht worden in 3 verschillende groepen gecompromitteerde ouderen. Deze groepen zijn: 

1. 70-plussers die een stofwisselingsstoornis hebben (Leiden) 
2. 70-plussers die loophulpmiddelen nodig hebben (Wageningen) 
3. 70-plussers die herstellend zijn van een totale knieprothese (TKP, Maastricht).  

 
Het doel: 
Het hoofddoel van deze multicenter studie is om te onderzoeken wat het effect is van een gecombineerde 
voeding- en krachttraining interventie op verschillende spier-, darm- en immuun-metabole uitkomstmaten 
en welke factoren verantwoordelijk zijn voor interindividuele verschillen. Binnen het MUMC/Maastricht zal 
de groep TKP patiënten worden onderzocht. Hierbij wordt een controlegroep geïncludeerd die na de TKP 
alleen de standaard zorg krijgt, en een interventiegroep die naast de standaardzorg (inclusief standaard 
fysiotherapie) 12 weken lang de interventie zal volgen, beginnend ongeveer 5-6 weken na de operatie. 
 
Inclusiecriteria: 

 Leeftijd ≥70 jaar 

 Gonarthrose en gepland voor TKP (of minder dan 4 weken geleden een TKP gehad) 

 Geen knie- of heupprothese in het andere been  

 Niet verwezen naar revalidatiecentrum na ontslag uit het ziekenhuis 

De interventie: 

Alle metingen en trainingen voor dit onderzoek vinden plaats op de Universiteit Maastricht. Onderstaande 

figuur laat schematisch de onderzoeksopzet zien. De 12-weken interventieperiode bestaat uit 2 onderdelen: 

Krachttraining: 3 maal per week ‘whole-body’ krachttraining, met focus op de beenspieren (leg press en leg 

extension), altijd onder begeleiding, opbouw op individuele basis, toewerkend naar ‘high-intensity’ training 

(70-80% 1RM). 

Voeding: 2 maal per dag een voedingssupplement op basis van wei-eiwit, met in de ochtend ook nog extra 

vit-D, calcium, en voedingsvezel. Daarnaast wekelijks algemeen voedingsadvies op basis van de 

Nederlandse richtlijn gezonde voeding. 

 

Uitkomstmaten: 

De voor- en nametingen richten zich op spiermassa (CT, DXA), spierfunctie (krachtmetingen en functionele 

metingen), metabole parameters (darmfunctie, lipidenprofiel, glucosehomeostase, etc), en algemeen (fysiek) 

functioneren (verschillende vragenlijsten). 

 


