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De invloed van lichamelijke 
activiteit op vitalteit

Raalte

veroudering leidt tot afname vitaliteit* 
Vitaliteit is het vermogen om fysiek, cognitief en sociaal te presteren

Oorzaken veroudering:

❖ Afname reserves 

❖ toename slijtage

❖ toename ontstekingen

* In combinatie lichamelijke inactiviteit en voedingspatroon
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Afname reserves

Percentage afname 
tussen 20-80 jaar

Toename slijtage
(gewrichten: knie, heup, schouder, hand, voet, ruggengraat)

Wat
- afname kraakbeen (flexibel 
bindweefsel) in gewrichten
- afname gewrichtsvloeistof
- ontsteking gewrichtsvloeistof
- extra botvorming (osteofyten)
- verdicht gewrichtskapsel

Symptomen
- pijn
- stijfheid
- verminderde bewegingsuitslag
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toename ontstekingen

Fysieke fitheid
Cognitief vermogen 
Imuunsysteem
Biologische klok
Epigenetisch effect 

Bewegen bevordert op 
5 manieren vitaliteit
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Afname fysieke fitheid

Afname VO2max Afname kracht

leeftijd leeftijd

actief

inactief

actief

inactief

Afname door 
lichamelijke 
inactiviteit

Afname door 
motor neuronen

leeftijd

Ongetraind

krachttraining

Spierkracht is trainbaar
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Invloed lichamelijke activiteit op 
spiermassa

57 jarige mannen, gelijke BMI

inactief zwemmen Kracht training

Zitten bevordert denegeratie motorunits

Janssen et al., 2000

vero
u

d
erin

g

Verlies motor 
neuronen

Minder motor units

Centraal
Zenuwstelsel
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effecten van krachttraining op spierkracht

en uithoudingvermogen 
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± 50%

± 90%

Afname uithoudingsvermogen
wandelsnelheid

Afname botdichtheid
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Afname 
botdichtheid

leeftijd

Effect 
menopauze

man

vrouw
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Verandering in botdichtheid
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osteoblasten

osteoclastent

Osteoporose risico

Ideale curve

gemiddelde curve

Invloed van:
-Afname groeihormonen (IGF)
-Afname testosteron
-Afname oestrogeen
-Tekort vitamine D en calcium

Invloed afname botdicht op de ruggengraad

kyfose
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Afname balansvermogen

Evenwichtsorgaan in het oor
(vestibulair systeem)

coördinatievermogen

vallen

Veranderingen in evenwicht bewaren en gangbeeld

Moeilijker evenwicht bewaren  

Afname wendbaarheid

Achteruitgang loopsnelheid

Kleinere passen

Wijder looppatroon
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Afname cognitief vermogen

Afname interactie neuronen netwerk

Redeneren Reactie 
snelheid

Ruimtelijke 
oriëntatie

Werk geheugenWoord 
kennis

leeftijd

Rekenen

Afname neuronendichtheid
hippocampus

Prefrontale cortex

leeftijd

leeftijd

Het brein

Redeneren, 
plannen besluiten 
nemen

geheugen

hippocampus

prefrontale cortex
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Afname van de neurale vertakkingen

Het brein bevat 
ongeveer 100 
miljard neuronen

Elke neuron 
heeft 10.000 
vertakkingen die 
naar andere 
neuronen lopen

Lichamelijke activiteit bevordert 
doorbloeding en werking van ons brein

Neurale netwerk van ons breinBloedvaten in ons brein
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Hoe werkt de doorbloeding van het brein

Lichamelijke activiteit bevordert 
neurogenese en synaptogenese
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Krachttraining heeft invloed op cognitieve fitheid

Verwerking 
van 

informatie

Planning en 
probleem-
oplossend 
vermogen

Motivatie 
en affectief 
vermogen

Data verwerkings
netwerk

Strategisch 
netwerk

Affectieve
netwerk

Bewegen verbetert de plasticiteit van het 
brein
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Neurale compensatie 

Verwerking van informatieProbleem oplossend vermogen

jong jongoud

Taal

Sociale 
Intelligentie

Crystallized Intelligence

Geheugen

Snelheid informatie-
verwerking)
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ca. 25 ca. 70
Leefijd

Verandering intelligentie bij veroudering

Cattell & Horn
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Ook uitdaging bevordert cognitie

SCN= SupraChaismatische nucleus

- Lichaamsfuncties                                     
- slaap-waakritme                                      
- aanmaak hormonen

Invloed bewegen op biologische klok 
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Slaap-waak cyclus

Afname hormoon aanmaak bij veroudering
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Melatonine, Adinosine en Orexine
hebben invloed op slaap-waak gedrag

7.00 12.00 20.00 1.00 7.00

Bron: WHO, ACSM, Tudor-Locke

Beweegrichtlijn voor het onderhouden 
van onze gezondheid

1 MET = 3,5 milliliter zuurstof per kilogram lichaamsgewicht per minuut

Huishouden

Vrije tijd

Zorg voor 

kinderen

1-4 MET

5 minuten
bewegen 
per zituur

Zit com-
pensatie

licht intensief
1-4 MET
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samenvatting

Veroudering komt voor uit fname reserves, 

slijtage en ontstekingen

Lichamelijke activiteit heeft effect op 

fysieke fitheid, cognitief vermogen, het 

imuunsysteem, biologische klok, epigenese

Beweegnormen gaan uit van 1.5 uur 
bewegen per dag. Met een variatie in licht-
en matig intensieve bewegingen


