
Sarcopenie: niet te onderschatten gebeuren in ’s mensens leven 
Het fractuurrisico bij ouderen neemt niet alleen toe door afname van botmassa en –kwaliteit, maar ook door een 
toename van het risico om te vallen, d.w.z. zonder val of trauma krijgen heel wat mensen met ernstige 
osteoporose geen fractuur met uitzondering van een inzakkingsfractuur van een wervel. 
Een deel van de verantwoordelijkheid voor het verhoogde valrisico ligt bij sarcopenie. Het begrip is afkomstig 
van het Grieks (sarx = vlees en penia = verlies) en staat voor de geleidelijke afname van de spiermassa en –
kracht bij het verouderen. 
Fysiologische evolutie van de spiermassa: 
● De piekspiermassa wordt bereikt rond het 30e levensjaar. 
● Tot ongeveer het 50e levensjaar zijn aanmaak en afbraak van skeletspieren in evenwicht. 
● Nadien is er een jaarlijkse afname van de spiermassa met 1 à 2% (dit geldt voor de snel contraherende type-

II-vezels). 
● Hormonale veranderingen in het kader van het verouderingsproces leiden uiteindelijk tot bovengenoemde 

sarcopenie. 
Andere oorzaken van spierzwakte (op hogere leeftijd): 
● Endocriene en metabole aandoeningen: o.a. DM type II, (subklinische) hyper- en hypothyreoïdie. 
● Zowel over- als ondergewicht. 
● Inadequate voeding: namelijk tekort aan eiwit, aminozuren, calcium en vitamine D. 
● Afgenomen lichaamsbeweging en neuromusculaire activiteit. 
● Genetische aanleg en apoptose. 

Sarcopenie speelt dus een belangrijke rol bij de toename van het valrisico bij ouderen. 
Definitie:  
Over het algemeen spreekt men erover wanneer de skeletspiermassa in kg per lichaamslengte in m2 twee of 
meer standaarddeviaties lager is dan de gemiddelde waarde van jonge volwassenen. 
Prevalentie: 
● 10-25% van de personen in de leeftijd van 50-70 jaar vertoont sarcopenie. 
● Boven de leeftijd van 80 jaar hebben 30% van de vrouwen en 50% van de mannen er hinder van. 
● Over het algemeen kan men stellen dat waarschijnlijk 35% van de ouderen last heeft van lichamelijk 

ongemak door verlies van spiermassa en –kracht. 
Balans (tussen spieraanmaak en –afbraak): 
● Jonge volwassenen: de aanmaak van spiereiwitten is in evenwicht met de afbraak: de dagelijkse omzetting 

van spierweefsel bedraagt 8 à 12%. 
● Bij veroudering: er ontstaat een disbalans tussen aanmaak en afbraak van spiereiwitten met als gevolg 

nettoverlies aan spiermassa en –kracht en in een vergevorderd stadium sarcopenie. 
Etiologie:  
In feite draait het om twee tegenstrijdige processen namelijk: 

○ Enerzijds afname van anabole stimuli:afname van groeihormoon en sekshormonen en daling van de 
gevoeligheid voor insuline en van lokale productie van myostatine. 

○ Anderzijds een toename van katabole stimuli t.t.z. een toename van adipokinen en cortisol. 
● Bij vrouwen: als gevolg van de menopauze daalt de productie van oestrogenen. 
● Bij mannen: daling van de productie van testosteron, zij het meer geleidelijk (andropauze). 
● Bij vrouwen en mannen: tevens daling van productie van groeihormoon en insulineachtige groeifactor-1 

(somatopauze) en ook de productie van dehydro-epiandrosteronsulfaat door de bijnier (de adrenopauze) dat 
in perifere weefsels kan worden omgezet in oestrogenen en androgenen. 

Gans deze hormonale context zorgt er voor dat niet alleen de spiermassa afneemt, maar ook dat de 
lichaamssamenstelling verandert door een toename van vetweefsel, met name visceraal vetweefsel, waardoor 
ondanks verlies van spiermassa het lichaamsgewicht kan gelijk blijven of zelfs toenemen, iets wat sarcopenie 
kan maskeren. 
Obesitas speelt een cruciale rol: visceraal vetweefsel heeft niet alleen een opslagfunctie (voorenergierijke vrije 
vetzuren in de vorm van triglyceriden), maar blijkt ook een groot aantal peptiden te produceren die een rol 
spelen bij de energiehuishouding, de bloedstolling, de voortplanting en bij ontstekingsreacties zoals: 
● Adiponectine: bevordert de gevoeligheid van perifere weefsels voor insuline en stimuleert het transport en 

de oxidatie van vrije vetzuren. 
● Resistine, interleukine-6 en tumornecrosisfactor: zij verminderen de gevoeligheid voor insuline. 

Waarschijnlijk is de insulineresistentie die bij obesitas ontstaat een gevolg van een combinatie van afgenomen 
productie van adiponectine en toegenomen productie van de andere bovengenoemde factoren. 
Vitamie-D-tekort: ziet men vaak bij ouderen en is meestal het gevolg van inadequate voeding en gebrek aan 
zonlicht. Dit tekort leidt tot afname van de calciumabsorptie uit de voeding met minder mineralisatie van het bot 
tot gevolg. Er is ook een toename van de botombouw en een afname van de botmassa als gevolg van door 
hypocalciëmie geïnduceerde secundaire hyperparathyreoïdie. Er kan ook spierzwakte ontstaan met name van de 
proximale spieren. 
Verder lijkt het tekort ook een oorzaak te kunnen zijn van aspecifieke spier- en botpijn, wat een additionele 
factor kan zijn voor het verhoogde valrisico. 



Therapeutische consequenties:  
In theorie zou preventie van sarcopenie en spierzwakte via hormoonsuppletie kunnen, maar in de praktijk is het 
nuttig effect ervan tot nu toe niet aangetoond en dan spreken we nog niet van de risico’s bij brede toepassing. 
Conservatieve maatregelen genieten momenteel steeds de voorkeur: 
● Adequate voeding met extra calcium en vitamine D. 
● Een voldoende hoeveelheid aminozuren en eiwitten in de voeding lijkt van belang voor behoud van 

spiermassa en –kracht, maar of er ook een positief effect bestaat op het fractuurrisico, is nog onduidelijk. 
● Gerichte spierversterkende oefentherapie: leidt duidelijk tot verbetering van de spiermassa, -kracht en 

mobiliteit, naast een afname van het valrisico,  maar het is onduidelijk of daarmee ook het fractuurrisico 
afneemt. 

● Maatregelen die het val- en fractuurrisico verminderen zoals het gebruik van een stok of een rollator of een 
toiletstoel naast het bed of ook nog het verwijderen van losse kleedjes in de woning. Een aanrader is ook 
het dragen van heupbeschermers overdag én ’s nachts, maar therapietrouw blijkt hierbij problematisch. 
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