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Krachttraining is een goed 
middel om functionele 
beperkingen ten gevolge 

van sarcopenie te bestrijden. Bij 
kwetsbare verpleeghuisouderen lijkt 
daarbij geïsoleerde krachttraining 
effectiever dan functionele 
vormen van krachttraining. 
In dit artikel wordt bij 215 
kwetsbare verpleeghuisouderen 
geanalyseerd wat de effecten 
zijn van ongeveer vijf weken 
geïsoleerde quadricepstraining 
met een frequentie van drie 
keer per week. De meerderheid 
van de onderzoeksgroep gaat 
zelfstandiger functioneren. Dit heeft 
consequenties voor de motorische 
zelfstandigheid van de bewoners 
op de afdeling en waarschijnlijk ook 
voor de ervaren kwaliteit van leven.

Inleiding
Sarcopenie wordt gezien als één van de belangrijk-
ste oorzaken van kwetsbaarheid en motorische af-
hankelijkheid bij ouderen. De maximale spierkracht 
neemt na het 50e levensjaar met ongeveer 10% per 
decennium af (1). Deze afname van de maximale 
spierkracht lijkt bij intramuraal verblijvende ouderen 

sneller te verlopen (2). Het hebben van een beperkte 
spierkracht lijkt samen te hangen met slechter func-
tioneren van ouderen op tal van motorische vaardig-
heden, zoals (trap)lopen, opstaan uit een stoel (3, 4) 
en balans (5). Daarnaast hangt een beperkte spier-
kracht samen met een hoger valrisico (5) en een la-
gere ADL-zelfstandigheid (6). Een beperkte ADL-zelf-
standigheid en een hoge motorische afhankelijkheid 
heeft bij in verpleeghuizen woonachtige ouderen een 
duidelijke relatie met de ervaren kwaliteit van leven 
(7).
Om deze redenen is (geïsoleerde) krachttraining bij 
ouderen onderwerp van veel onderzoek, wordt deze 
geadviseerd in reviews en is de interventie opgeno-
men in trainingsadviezen van internationale organi-
saties (8-15).

Overwegingen bij geïsoleerde krachttraining
In de literatuur wordt gemeld dat krachttraining het 
best kan worden uitgevoerd met een relatief hoge 
last. Fiatarone concludeerde al in 1990 in een me-
ta-analyse dat een oefenlast op het niveau van een 8 
tot 10 Repeated Maximum (RM) het meest effectief is 
(16). Deze oefenlast lijkt tot nu nog steeds de meest 
gebruikte en wordt ook in Nederlands onderzoek ge-
zien als effectief, zowel voor de m. quadriceps (17, 
18) als de abductoren van de heup (19). Volgens de 
behandelcriteria van Fiatarone dient er drie keer per 
week te worden getraind, met 48 uur tussenpauze en 
worden er per oefenmoment drie series uitgevoerd 
van 8-10 contracties die leiden tot spiervermoeidheid 
(vormverlies in de uitvoering, zoals vertragen van de 
uitvoeringssnelheid of ontstaan van compensatiebe-
wegingen). Als er geen spiervermoeidheid optreedt, 
wordt tijdens de volgende serie van 10 contracties de 

oefenlast verhoogd tot de beoogde spiervermoeid-
heid merkbaar is tussen de 8e en 10e contractie. Na 
ieder oefenmoment wordt per spier(groep) de nieu-
we 10RM-waarde genoteerd. Deze dient als nieuwe 
oefenlast bij de volgende oefensessie. Op deze ma-
nier wordt de toenemende spierkracht op de voet ge-
volgd door een verhoogde oefenlast. Deze werkwijze 
leidt tot zeer forse toenames van spierkracht, waarbij 
een meer dan verdubbeling van de kracht in 6 weken 
haalbaar lijkt te zijn (16-21).

Functioneel trainen
Er bestaat nog discussie in hoeverre vormen van ge-
isoleerde krachttraining werkelijk leiden tot een be-
tere functie. Het axioma ‘training is functiespecifiek’, 
en het hieruit volgende ‘men verbetert alleen datge-
ne wat men traint’, is tamelijk hardnekkig. Toch laten 
de hierboven genoemde onderzoeken zien dat, juist 
in de revalidatie van kwetsbare ouderen, geïsoleer-
de krachttraining een beproefd middel is om verloren 
functies te herwinnen.  Daarnaast lijkt het voor de 
hand te liggen dat functionele training pas effectief 
kan plaatsvinden als er een voldoende zelfstandige, 
en door middel van training voldoende belastbare, 
functie aanwezig is. Als dat nog niet het geval is, 
traint men immers ook, of misschien zelfs voorname-
lijk, compensatiemechanismen op een moment in de 
revalidatie dat dat nog niet wenselijk is. De Morree 
zegt hierover: ‘Als de hulpvraag ligt bij een functie 
die op dit moment nog niet kan worden uitgevoerd, 
is functioneel trainen, dus puur specifiek trainen, nog 
niet direct mogelijk’ (22). 
Een voorbeeld van het bovenstaande is misschien 
het onderzoek van Faber, die bij functionele training 

van balans en evenwicht merkte dat haar gemengde 
kwetsbare groep ouderen inderdaad in hun functie 
verbeterden, maar dat het groepseffect volledig werd 
veroorzaakt door een fittere sub-groep die vóór de 
aanvang van de studie al een uur zelfstandig mobiel 
waren (23). De minder fitte deelnemers aan het on-
derzoek, die minder mobiel waren, profiteerden niet 
van de functionele trainingsvorm.

Functionele training is pas effectief als 
er een voldoende zelfstandige functie 
aanwezig is

Niet specifieke en laag intensieve 
functionelere oefenvormen hebben vaak 
weinig effecten
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Kracht en functie
Het is van belang bij de analyse van de effecten van 
training binnen een zeer kwetsbare groep ouderen te 
beseffen dat het verbeteren van het niveau van mo-
torisch functioneren uitermate moeizaam verloopt. 
De belastbaarheid van de cliënten is laag, waardoor 
de trainingsintensiteit beperkt is en het effect op het 
motorische systeem dientengevolge ook beperkt. De 
meeste cliënten hebben elders al meerdere fysiothe-
rapeutische behandelingen ondergaan, die niet alle-
maal even effectief zijn geweest. De literatuur laat 
zien dat niet specifieke en laag intensieve functione-
lere beweeg- of oefenvormen vaak weinig tot geen 
effecten vertonen op motorische zelfstandigheid (23-
28).
Een probleem bij de duiding van de effectiviteit van 
(geïsoleerde) krachttraining is dat de relatie tussen 
toenemende kracht en toenemende functie niet line-
air is. Uit onderzoek van Büchner (29) blijkt dat als 
de kracht van een willekeurige spier van 0 tot maxi-
maal toeneemt, er eerst geen enkel verband is tussen 
de toenemende kracht en een toename van functie 
(gebied C in afbeelding 1). Na het passeren van een 
drempelwaarde (gedefinieerd als de aanwezigheid 
van voldoende kracht voor een zelfstandige uitvoe-
ring van de gewenste functie) is dit verband sterk, om 
bij de toenemende kracht langzaam af te nemen (ge-
bied B in afbeelding 1). Bij de aanwezigheid van veel 
kracht (bijv. Medical Research Council (MRC) niveau 
5) is deze correlatie weer nihil (gebied A in afbeelding 
1). Dit gegeven maakt het vinden van een sterke cor-

relatie tussen kracht en functie erg lastig. 
Ook bij individuele revalidatietrajecten zal de be-
handelaar geconfronteerd worden met wisselende 
effecten van krachttraining. Bij nog zeer zwakke cli-
enten neemt de kracht toe ten gevolge van training 
maar blijft functieontwikkeling nog zeer beperkt of 
is afwezig. Na het passeren van een drempelwaarde 
groeit de functie wel als gevolg van de toenemende 
kracht, maar nadat de kracht op MRC-5 is gekomen, 
lijkt verdere krachttraining niet zinnig meer. Paul de 
Vreede heeft dit laatste in zijn proefschrift in 2005 
nog eens aangetoond (30). Hiermee lijkt krachttrai-
ning geïndiceerd in het C-gebied (doel: laten ont-
staan van de verloren functie) en B-gebied (doel: uit-
bouwen en stabiliseren van de te trainen functie) van 
de grafiek van Büchner.

Naar de krachtdrempelwaarde voor specifieke func-
ties is, met name in Japan, veel onderzoek gedaan 
bij thuiswonende ouderen. Het blijkt dat deze drem-
pelwaarde voor iedere cliënt individueel bepaald 
wordt en dat deze voornamelijk afhankelijk is van 
het lichaamsgewicht van de cliënt. Daarnaast is de 
drempelwaarde functieafhankelijk. De hoogte van de 
drempelwaarde is onderzocht in een gezonde oude-
re populatie voor bijvoorbeeld de functies opstaan, 
lopen, en traplopen, maar ook voor ADL-afhankelijk-
heid (6, 31-33). 

Bovenstaande overwegingen pleiten ervoor om bin-
nen de revalidatie van kwetsbare oudere cliënten als 

 

Afbeelding 1: De relatie tussen toenemende kracht en functieontwikkeling. Deze relatie is niet lineair 
(stippellijn), maar curvi‐lineair (doortrokken lijn).  Bij lage en hoge krachtswaarden is de relatie afwezig. 
Krachttraining is alleen effectief in het B‐ en C‐gebied van de grafiek. In dit voorbeeld is comfortabele 
loopsnelheid als voorbeeld van een functie genomen, echter vergelijkbare grafieken bestaan ook voor  de 
functies “opstaan uit een stoel” en “traplopen”. Afbeelding ontleend aan David Büchner (29). 

 

Afbeelding 1: De relatie tussen toenemende kracht en functieontwikkeling. Deze relatie is niet lineair (stippellijn), maar 
curvi-lineair (doortrokken lijn).  Bij lage en hoge krachtswaarden is de relatie afwezig. Krachttraining is alleen effectief in het 
B- en C-gebied van de grafiek. In dit voorbeeld is comfortabele loopsnelheid als voorbeeld van een functie genomen, echter 
vergelijkbare grafieken bestaan ook voor  de functies “opstaan uit een stoel” en “traplopen”. Afbeelding ontleend aan 
David Büchner (29).

1 
 

Functioneel MobiliteitsProfiel 
 
Januari 2012, verpleeghuis Joachim en Anna, Nijmegen 
 
Opmerkingen 
 
 Draaien voorafgaande aan het gaan zitten, valt qua beoordeling bij het gaan zitten 
 Let bij afname van het FMP op taalgebruik. Uitleg bijvoorbeeld bij gaan zitten leidt al als dit de kwaliteit 

van het gaan zitten beïnvloedt al gauw tot een score 1, terwijl mensen mogelijk een 2 verdienen. 
 Beoordeel alleen het functioneren in de testsituatie. 
 
1. Zit  Staan 
Instructie: Wilt u gaan staan.  
  4  Is in staat om veilig te gaan staan met of zonder hulp van de hand(en) vanuit een lage stoel met 

armleuningen. 
3  Is in staat om veilig te gaan staan met of zonder hulp van de hand(en) vanuit een normale stoel 

met armleuningen. 
2  Is in staat na herhaalde pogingen met behulp van de handen te gaan staan. 
1  Heeft minimale hulp nodig om te gaan staan of om zich staande te houden (bv. door facilitatie). 
0  Heeft veel of maximale hulp nodig om te gaan staan. 

2. Loopscore 
Instructie: Loopt u maar naar de andere kant van de zaal. 
  5  Kan veilig lopen op Belgisch trottoir, maakt draai van 180 graden, loopt  veilig op zachte mat, en 

passeert veilig een drempel van 5x10 cm. 
4  Kan zelfstandig veilig lopen op en vlakke ondergrond, maar heeft hulp nodig bij trappen, hellingen 

of oneffen ondergrond. 
3  Heeft supervisie nodig voor de veiligheid (verbaal of af en toe fysiek) in de vorm van 1 persoon. 

Fysiek contact is slechts af en toe nodig. Voor de veiligheid kan (mag) de bewoner nog niet alleen 
lopen. 

2  Heeft vrijwel continu hulp nodig van 1 persoon voor het evenwicht of coördinatie tijdens het lopen. 
1  Heeft bij het lopen continu hulp nodig van 1 persoon om zowel gewicht als balans te kunnen 

bewaren. 
0  Kan niet zelfstandig lopen of heeft bij het lopen hulp nodig van meer dan 1 persoon. 

3. Staan  Zit 
Instructie: Wilt u gaan zitten.  
  4  In staat veilig en gecontroleerd te gaan zitten, zonder of met gebruik van de hand(en), in een lage 

stoel met armleuningen. 
3  In staat veilig en gecontroleerd te gaan zitten, zonder of met gebruik van de hand(en), in een 

normale stoel met armleuningen. 
2  Kan veilig gaan zitten maar heeft geen controle over het gaan zitten. 
1  Kan zelfstandig gaan zitten maar heeft verbale assistentie nodig. 
0  Heeft fysieke assistentie nodig om te gaan zitten. 

 
 
Bron: Item 1 en 3 afgeleid van Berg Balance Scale, item 2 afgeleid van Functional Ambulation Categories 
 
 

Afbeelding 2: Het Functioneel MobiliteitsProfiel
Bron: Item 1 en 3 afgeleid van Berg Balance Scale, item 2 afgeleid van Functional Ambulation Categories
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eerste de voorwaarden voor motoriek te herstellen 
(waarbij spierkracht een sleutelrol lijkt te vervullen).

Waalboogwerkwijze 
De afgelopen 20 jaar heeft de afdeling fysiothe-
rapie van het Specialistisch Zorg- en Behandelcen-
trum ‘Joachim en Anna’ onderdeel van stichting De 
Waalboog in Nijmegen bij cliënten met onvoldoen-
de spierkracht (krachtsniveau lager dan MRC 5) van 
zowel quadriceps, heupabductoren als de musculus 
tibialis anterior, gebruikgemaakt van de beschreven 
progressieve geïsoleerde krachttraining. Geïsoleerde 
krachttraining van de quadriceps is hiervan de meest 
gebruikte vorm binnen ons zorgcentrum. Voor iedere 
cliënt zijn sinds 2001 de trainingsparameters geregis-
treerd in een digitaal klinimetrie volgsysteem. Hierin 
zijn de 10RM waarden van de te trainen spiergroepen 
en de functionele mobiliteitsscores met behulp van 
het Functioneel MobiliteitsProfiel (FMP) geregistreerd 
(34). Het FMP wordt in principe bij iedere behande-
ling in de oefenzaal afgenomen. Het FMP bestaat uit 
drie items waarbij de scores respectievelijk de mate 
van zelfstandigheid en veiligheid van het gaan staan 
(FMP-ZS), (vijfpuntsschaal), het lopen (FMP-LS) (zes-
puntsschaal) en het gaan zitten (FMP-SZ) (vijfpunts-
schaal) benoemen (zie afbeelding 2). Een hoge score 
op het FMP betekent een grote mate van motorische 
zelfstandigheid van het opstaan, lopen en gaan zit-
ten. De FMP-score wordt los van elkaar genoteerd 
waardoor het FMP transparant is. Bijvoorbeeld: een 
FMP van 3-4-3 beschrijft een bewoner die zelfstan-
dig (eventueel met hulp van de handen) uit een stoel 
met een normale zithoogte kan opstaan, die zich-
zelf zelfstandig en veilig op een vlakke ondergrond 
(eventueel met loophulp) kan verplaatsen en veilig 
kan gaan zitten in een stoel van normale hoogte 
(eventueel met hulp van de handen). Het FMP is een 
samengestelde observatieschaal, legt gegevens vast 
op ordinaal niveau, is cliëntvriendelijk, goed hanteer-
baar en kan vrijwel overal binnen een of twee minu-
ten worden afgenomen. Verder is gebleken dat de 
FMP-scores gemeten in een oefenzaal en sterke cor-
relatie vertonen met het functioneren van cliënten op 
de woonafdeling (35). Veranderingen van FMP-scores 
hebben daarmee een hoge klinische relevantie.

Het klinimetrie-overzicht heeft als doel inzicht te ver-
krijgen in de voortgang van de revalidatie van de indi-
viduele cliënt, zowel op niveau van de kracht (10RM 

in kilogram) voor de verschillende getrainde spier-
groepen, als ook op het niveau van de functionele 
uitkomstmaten (weergegeven in FMP scores). Langs 
deze weg wordt de groeiende motorische zelfstan-
digheid ten gevolge van de training gevolgd (zie af-
beelding 3).

Onderzoeksvraag
Wij formuleerden de volgende onderzoeksvraag: Wat 
is het effect van geïsoleerde quadricepstraining op de 
zelfstandigheid en veiligheid van het opstaan, lopen 
en gaan zitten van kwetsbare verpleeghuiscliënten?
Om een betere indruk te krijgen van de klinische rele-
vantie van geïsoleerde quadricepstraining stelden we 
de volgende vervolgvraag op.
Wat is het effect van progressieve geïsoleerde qua-
dricepskrachttraining op de zelfstandigheid en vei-
ligheid van het opstaan, lopen en gaan zitten bij 
kwetsbare verpleeghuiscliënten die niet zelfstandig 
functioneerden op één of meerdere FMP-subschalen 
in het begin van het behandeltraject?

Methode
Selectie cliënten 
In 2011 is door twee afstuderende fysiotherapiestu-
denten gebruikgemaakt van de opgebouwde data-
base van deze klinimetrie-overzichten voor hun af-
studeerscriptie (36). De analyse uit dit artikel maakt 
gebruik van de in dit onderzoek verzamelde cliënt-
gegevens. 
 
De inclusiecriteria zijn als volgt: 

1. minimaal 4 weken geïsoleerde krachttraining 
voor de quadriceps waarbij minimaal 2 behan-
delmomenten per week zijn uitgevoerd, 

2. maximaal een onderbreking van één week ge-
durende het behandeltraject waarbij in totaal 
nog steeds sprake moet zijn van minimaal 4 we-
ken training, 

3. afwezigheid van een fysiotherapeutische neven-
behandeling, 

4. cliënten komen slechts één keer voor in de da-
taverzameling en 

5. de FMP-scores zijn ingevuld om de effecten van 
de krachttraining op het functieniveau te kun-
nen beoordelen.

Alle cliënten die niet voldeden aan bovenstaande cri-
teria zijn geëxcludeerd.

Meetinstrumenten en dataverzameling
Van alle geselecteerde cliënten zijn de volgende ge-
gevens uit de klinimetrie-overzichten geregistreerd: 1) 
aanvangskracht linker en rechter quadriceps in kilo-
gram (10RM), 2) FMP-scores bij aanvang, 3) FMP-sco-
res bij behalen van een plafond (het optreden van 
een plafond werd gedefinieerd als het moment dat 

de FMP-scores niet meer veranderden), 4) kracht 
linker en rechter quadriceps in kilogram (10RM) op 
het moment dat het FMP-plafond werd behaald en 
5) duur van de behandelperiode tussen start van 
de behandeling en moment van behalen van het 
FMP-plafond. De betrouwbaarheid van 10RM metin-
gen is onderzocht bij de abductoren van de heup en 

 

Afbeelding 3: Voorbeeld van een kort klinimetrie‐overzicht van een cliënt met dementie met een heupfractuur 
rechts waarbij eerst 5 keer de quadriceps is getraind (rode staafdiagrammen (voor rechter en linker quadriceps) 
waarna 5 keer de abductoren zijn geoefend (blauwe lijn, linker en rechter abductoren in symmetrische 
uitvoering op een abductietrainer). In de geel en groene staafdiagrammen bovenaan het overzicht is het 
ontstaan van de zelfstandige functie te volgen in FMP‐termen (olijfgroen: opstaan, geel: lopen, helder groen; 
gaan zitten). De toenemende staplengte is gemeten met de Staplengteschaal (34, 35) en alleen in cijfers 
aangegeven. Bij de opmerkingen staat aangegeven dat de mobiliteit (FMP) is gemeten terwijl de cliënt gebruik 
maakte van een rollator. Op het einde van deze uitsnede is zichtbaar dat de cliënt kan opstaan en gaan zitten in 
een stoel met normale hoogte (42 cm) en veilig en zelfstandig kan lopen in een gelijkvloerse omgeving (FMP 
score 3‐4‐3). 

(Gebruikte afkortingen: Geb. dat.= Geboortedatum; FMP= Functioneel MobiliteitsProfiel, FMP‐ZS= FMP 
subschaal van zit naar stand, FMP‐LS=  FMP‐Loopscore, FMP‐SZ =  FMP van sta naar zit, Q= Quadriceps; 
AbductieR= 10RM weerstand abductoren van de heup) 

 

Afbeelding 3: Voorbeeld van een kort klinimetrie-overzicht van een cliënt met dementie met een heupfractuur rechts 
waarbij eerst 5 keer de quadriceps is getraind (rode staafdiagrammen (voor rechter en linker quadriceps) waarna 5 keer de 
abductoren zijn geoefend (blauwe lijn, linker en rechter abductoren in symmetrische uitvoering op een abductietrainer). 
In de geel en groene staafdiagrammen bovenaan het overzicht is het ontstaan van de zelfstandige functie te volgen in 
FMP-termen (olijfgroen: opstaan, geel: lopen, helder groen; gaan zitten). De toenemende staplengte is gemeten met de 
Staplengteschaal (34, 35) en alleen in cijfers aangegeven. Bij de opmerkingen staat aangegeven dat de mobiliteit (FMP) is 
gemeten terwijl de cliënt gebruik maakte van een rollator. Op het einde van deze uitsnede is zichtbaar dat de cliënt kan 
opstaan en gaan zitten in een stoel met normale hoogte (42 cm) en veilig en zelfstandig kan lopen in een gelijkvloerse 
omgeving (FMP score 3-4-3).

(Gebruikte afkortingen: Geb. dat.= Geboortedatum; FMP= Functioneel MobiliteitsProfiel, FMP-ZS= FMP subschaal van 
zit naar stand, FMP-LS=  FMP-Loopscore, FMP-SZ =  FMP van sta naar zit, Q= Quadriceps; AbductieR= 10RM weerstand 
abductoren van de heup)
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betrouwbaar bevonden Intraclass Correlation Coef-
ficient (ICC) 0,971) (37). Het FMP is betrouwbaar en 
valide in een intramurale verpleeghuisdoelgroep (vali-
diteit: r=0,64-0,74; betrouwbaarheid: ICC 0,79-0,93) 
(34, 38, 39).

Statistische analyse
Bij de analyse van de gegevens is in dit artikel ge-
bruikgemaakt van beschrijvende statistiek waarbij 
gemiddelden, standaarddeviaties en ranges zijn be-
paald voor de duur van de behandeling en voor de 
10RM-krachtswaarden (gegevens op interval niveau). 
Voor de verklarende statistiek is voor de analyse van 
de verschillen tussen 10RM-krachtswaarden bij aan-
vang en einde van de behandeling, een gepaarde 
t-test gebruikt. Voor de analyse van de verschillen 
tussen FMP-scores bij de aanvang en einde van de 
behandeling is gebruikgemaakt van de Chi-kwadraat 

toets (McNemar). Alle berekeningen zijn uitgevoerd 
met SPSS 23.0 (Statistical Package for Social Scien-
ces).

Medisch-ethische toetsing
De opzet van dit onderzoek is besproken met de me-
disch-ethische toetsingscommissie van de Waalboog 
(UKON-wetenschapscommissie) en geaccordeerd in 
overeenstemming met de criteria van de Wet Mens-
gebonden Onderzoek (WMO).

Resultaten
Volgens bovenstaande werkwijze zijn 215 cliënten 
geselecteerd. Van de geselecteerde cliënten is 62,3 
% vrouw, en zijn de meesten afkomstig van een 
chronische verzorgingsbehoeftige  psychogeriatri-
sche afdeling (81 van de 215) (tabel 1). 

 
Variabelen  Mannen  Vrouwen  Totaal 
Aantal (%)  81(37,7%)  134(62,3%)  215 
Chronische somatiek  15  36  51 
Chronische PG begeleidend  13  23  36 
PG jonge mensen met 
dementie 

1  1  2 

Revalidatie somatiek  11  14  25 
Dagbehandeling PG  8  7  15 
Chronische PG verzorgend  31  50  81 
Doelgroep onbekend  2  3  5 
 

 
  Duur van de 

behandeling 
(weken)  

Rechter 
quadriceps 
kracht start 
(kg, 10RM) 

Rechter 
quadriceps 
kracht 
eind 
(kg, 10RM) 

Procentuele 
toename 
kracht 
rechts 

Linker 
quadriceps 
kracht 
start 
(kg, 10RM) 

Linker 
quadriceps 
kracht 
eind 
(kg, 10RM) 

Procentuele 
toename 
kracht links 

Gem  5,26  2,74  4,92  131,70%*  2,65  4,8  130,73%* 
SD  2,26  1,71  2,38  1,67  2,32 
Min  4  0  0  0  0 
Max  15  8,75  17  11  16 

 

Tabel 1: Globale karakteristieken van de 215 geanalyseerde cliënten. 
(Gebruikte afkortingen;  % = procenten, PG= psychogeriatrie)

Tabel 2: Gemiddelde, standaarddeviatie en range van behandelduur (in weken), start en eind kracht van rechter en linker 
quadriceps (10RM-waarde in kg) en procentuele toename van de linker en rechter quadricepskracht. 
n=215.
(Gebruikte afkortingen: Gem= Gemiddelde,SD= Standaard deviatie, Min= Minimum, Max=Maximum, kg= kilogram, 
10RM=10 repeated maximum, % = procent. * toename van de kracht is zowel voor linker als rechter quadriceps statistisch 
significant (gepaarde t-test  < 0.001))

Uit de resultaten blijkt dat gemiddeld na 5,26 weken 
er een plafond ontstaat in de FMP-scores. Op het mo-
ment van het ontstaan van  het FMP-plafond zijn de 
rechter en linker quadriceps gemiddeld met 131,7 en 
130,7 procent in kracht toegenomen. De toename 
van de kracht is zowel voor linker als rechter quadri-
ceps statistisch significant (gepaarde t-test < 0.001) 
(tabel 2). 

Ook de FMP-scores zijn significant toegenomen 
(Chi-kwadraat (McNemar): FMP-ZS, FMP-LS, FMP-
SZ, alle significanties < 0,001). De frequentie van de 
FMP-subschaalniveaus tijdens start en einde van de 
behandeling zijn weergegeven in kruistabellen in ta-
bel 3a-c. De resultaten laten zien dat een groot aantal 
van de 215 cliënten één of meerdere stappen op de 
FMP-subschalen vooruit gaan gedurende de behan-
delperiode. Bij 110 cliënten verbetert de zelfstandig-
heid van het opstaan, bij 10 cliënten verslechtert het, 
terwijl bij 95 cliënten geen verandering meetbaar is. 
Met betrekking tot lopen verbeteren 108 cliënten, 
verslechteren er 2 en blijven 105 cliënten gelijk. Voor 
het gaan zitten verbeteren 100 cliënten, verslechte-
ren er 9 en blijven 106 cliënten gelijk. Bij de cliënten 
die hun functioneren verbeterden, steeg 53,1 % één 
stap en 46,9 % 2 stappen of meer op de desbetref-
fende FMP-subschaal.

Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden is 
specifiek gekeken hoe bij aanvang nog niet (volledig) 
zelfstandige cliënten op één of meerdere FMP-sub-
schalen, reageerden op de geïsoleerde krachttraining 
en in welke mate hun FMP-scores veranderden (zie 
tabel 4). Cliënten waren nog niet zelfstandig op een 
FMP-subschaal als zij  een FMP-ZS-score hadden van  
0 en 1 een FMP-LS- score van 0 tot en met 3 en een 
FMP-SZ-score hadden van 0 en 1. Uit de tabel is af 
te lezen dat ongeveer 75% (range 71,94-81,20%) 
van alle nog niet zelfstandig functionerende cliën-
ten ten gevolge van de quadricepskrachttraining in 
motorisch functioneren vooruitgaan. Een kleine 50% 
verbetert zijn functioneren meer dan 1 niveau op een 
FMP-subschaal. Volledige zelfstandigheid op de des-

 
Uitleg kruistabellen 
In de diagonaal met grijze vakken staan per scoreniveau de aantallen cliënten die gedurende de 
training geen vooruitgang laten zien. Rechtsboven deze diagonaal staan de aantallen cliënten die op 
het eind van de behandeling een hogere FMP‐score hadden, linksonder de diagonaal staan de cliënten 
vermeld die op het eind lager scoorden. Voorbeeld kruistabel 3a: 23 cliënten verbeteren hun ZS‐score 
van 0 naar 3 gedurende de quadricepstraining. 
 

  
ZSE 

Totaal 
0  1  2  3  4 

ZSB  0  10  13  3  23  2  51 
1  1  12  8  22  2  45 
2  0  3  9  20  3  35 
3  0  1  4  59  14  78 
4  0  0  0  1  5  6 

Totaal  11  29  24  125  26  215 
 
Tabel 3a: Kruistabel van de begin en eindscores van de Zit‐stascore van het FMP. N=215.  
(Gebruikte afkortingen: ZSB= FMP Zit‐Sta score aan begin van de training, ZSE= FMP Zit‐Sta score aan einde van 
de training). 
 

  
LSE 

Totaal 
0  1  2  3  4  5 

LSB 

0  18  1  7  9  9  0  44 
1  0  2  1  3  2  0  8 
2  0  1  2  25  14  0  42 
3  0  0  0  33  37  0  70 
4  0  0  0  1  50  0  51 
5  0  0  0  0  0  0  0 

Totaal  18  4  10  71  112  0  215 
 
Tabel 3b: Kruistabel van de begin en eindscores van de Loopscore van het FMP. N=215.  
(Gebruikte afkortingen: LSB= FMP‐loopscore aan het begin van de training, LSE= FMP‐loopscore aan het einde 
van de training). 
 

  
SZE 

Totaal 
0  1  2  3  4 

SZB 

0  15  11  5  20  1  52 
1  4  7  7  21  0  39 
2  0  2  7  19  3  31 
3  0  1  1  74  13  89 
4  0  0  0  1  3  4 

Totaal  19  21  20  135  20  215 
 
Tabel 3c: Kruistabel van de begin en eindscores van de Sta‐zitscore van het FMP. N=215.  
(Gebruikte afkortingen: SZB =FMP Sta‐Zit score aan het begin van de training, SZE= FMP Sta‐Zit score aan het 
einde van de training.) 
 

Tabel 3a: Kruistabel van de begin en eindscores 
van de Zit-stascore van het FMP. N=215. (Gebruikte 
afkortingen: ZSB= FMP Zit-Sta score aan begin van 
de training, ZSE= FMP Zit-Sta score aan einde van de 
training).

 
Uitleg kruistabellen 
In de diagonaal met grijze vakken staan per scoreniveau de aantallen cliënten die gedurende de 
training geen vooruitgang laten zien. Rechtsboven deze diagonaal staan de aantallen cliënten die op 
het eind van de behandeling een hogere FMP‐score hadden, linksonder de diagonaal staan de cliënten 
vermeld die op het eind lager scoorden. Voorbeeld kruistabel 3a: 23 cliënten verbeteren hun ZS‐score 
van 0 naar 3 gedurende de quadricepstraining. 
 

  
ZSE 

Totaal 
0  1  2  3  4 

ZSB  0  10  13  3  23  2  51 
1  1  12  8  22  2  45 
2  0  3  9  20  3  35 
3  0  1  4  59  14  78 
4  0  0  0  1  5  6 

Totaal  11  29  24  125  26  215 
 
Tabel 3a: Kruistabel van de begin en eindscores van de Zit‐stascore van het FMP. N=215.  
(Gebruikte afkortingen: ZSB= FMP Zit‐Sta score aan begin van de training, ZSE= FMP Zit‐Sta score aan einde van 
de training). 
 

  
LSE 

Totaal 
0  1  2  3  4  5 

LSB 

0  18  1  7  9  9  0  44 
1  0  2  1  3  2  0  8 
2  0  1  2  25  14  0  42 
3  0  0  0  33  37  0  70 
4  0  0  0  1  50  0  51 
5  0  0  0  0  0  0  0 

Totaal  18  4  10  71  112  0  215 
 
Tabel 3b: Kruistabel van de begin en eindscores van de Loopscore van het FMP. N=215.  
(Gebruikte afkortingen: LSB= FMP‐loopscore aan het begin van de training, LSE= FMP‐loopscore aan het einde 
van de training). 
 

  
SZE 

Totaal 
0  1  2  3  4 

SZB 

0  15  11  5  20  1  52 
1  4  7  7  21  0  39 
2  0  2  7  19  3  31 
3  0  1  1  74  13  89 
4  0  0  0  1  3  4 

Totaal  19  21  20  135  20  215 
 
Tabel 3c: Kruistabel van de begin en eindscores van de Sta‐zitscore van het FMP. N=215.  
(Gebruikte afkortingen: SZB =FMP Sta‐Zit score aan het begin van de training, SZE= FMP Sta‐Zit score aan het 
einde van de training.) 
 

Tabel 3b: Kruistabel van de begin en eindscores van de 
Loopscore van het FMP. N=215. (Gebruikte afkortingen: 
LSB= FMP-loopscore aan het begin van de training, LSE= 
FMP-loopscore aan het einde van de training).

 
Uitleg kruistabellen 
In de diagonaal met grijze vakken staan per scoreniveau de aantallen cliënten die gedurende de 
training geen vooruitgang laten zien. Rechtsboven deze diagonaal staan de aantallen cliënten die op 
het eind van de behandeling een hogere FMP‐score hadden, linksonder de diagonaal staan de cliënten 
vermeld die op het eind lager scoorden. Voorbeeld kruistabel 3a: 23 cliënten verbeteren hun ZS‐score 
van 0 naar 3 gedurende de quadricepstraining. 
 

  
ZSE 

Totaal 
0  1  2  3  4 

ZSB  0  10  13  3  23  2  51 
1  1  12  8  22  2  45 
2  0  3  9  20  3  35 
3  0  1  4  59  14  78 
4  0  0  0  1  5  6 

Totaal  11  29  24  125  26  215 
 
Tabel 3a: Kruistabel van de begin en eindscores van de Zit‐stascore van het FMP. N=215.  
(Gebruikte afkortingen: ZSB= FMP Zit‐Sta score aan begin van de training, ZSE= FMP Zit‐Sta score aan einde van 
de training). 
 

  
LSE 

Totaal 
0  1  2  3  4  5 

LSB 

0  18  1  7  9  9  0  44 
1  0  2  1  3  2  0  8 
2  0  1  2  25  14  0  42 
3  0  0  0  33  37  0  70 
4  0  0  0  1  50  0  51 
5  0  0  0  0  0  0  0 

Totaal  18  4  10  71  112  0  215 
 
Tabel 3b: Kruistabel van de begin en eindscores van de Loopscore van het FMP. N=215.  
(Gebruikte afkortingen: LSB= FMP‐loopscore aan het begin van de training, LSE= FMP‐loopscore aan het einde 
van de training). 
 

  
SZE 

Totaal 
0  1  2  3  4 

SZB 

0  15  11  5  20  1  52 
1  4  7  7  21  0  39 
2  0  2  7  19  3  31 
3  0  1  1  74  13  89 
4  0  0  0  1  3  4 

Totaal  19  21  20  135  20  215 
 
Tabel 3c: Kruistabel van de begin en eindscores van de Sta‐zitscore van het FMP. N=215.  
(Gebruikte afkortingen: SZB =FMP Sta‐Zit score aan het begin van de training, SZE= FMP Sta‐Zit score aan het 
einde van de training.) 
 

Tabel 3c: Kruistabel van de begin en eindscores van 
de Sta-zitscore van het FMP. N=215. (Gebruikte 
afkortingen: SZB =FMP Sta-Zit score aan het begin 
van de training, SZE= FMP Sta-Zit score aan het 
einde van de training.)

Uitleg kruistabellen
In de diagonaal met grijze vakken staan per scoreniveau de aantallen cliënten die gedurende de training geen vooruit-
gang laten zien. Rechtsboven deze diagonaal staan de aantallen cliënten die op het eind van de behandeling een hogere 
FMP-score hadden, linksonder de diagonaal staan de cliënten vermeld die op het eind lager scoorden. Voorbeeld kruistabel 
3a: 23 cliënten verbeteren hun ZS-score van 0 naar 3 gedurende de quadricepstraining.
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betreffende FMP-subschaal werd bereikt door respec-
tievelijk 62,5 %, 37,8 %  en 59,3 % van de cliënten.

Discussie
Voor zover de auteurs weten, is dit de eerste analyse 
onder een grote groep Nederlandse verpleeghuiscli-
enten van de resultaten van geïsoleerde (quadriceps)
krachttraining.
Bij de 215 geanalyseerde casussen treedt een statis-
tisch significante toename op van zowel quadriceps-
kracht als het motorisch functioneren gemeten met 
het FMP. De procentuele toename van de quadriceps-
kracht is gemiddeld 131,2% en wordt behaald in ge-
middeld 5,26 weken. Deze forse toename van kracht 
in ongeveer 6 weken komt overeen met elders in de 
literatuur aangetoonde effecten (12, 16-19, 40).  Bij 
veel cliënten stijgen de FMP-scores meerdere niveaus.

De in de oefenzaal gemeten FMP-scores hebben een 
sterke samenhang met de motoriek op de woonaf-
deling van onze cliënten (35, 41). In de praktijk mer-
ken we dat vrijwel elke niveauverhoging van de (sub-) 
scores van het FMP, betekent dat een cliënt in zijn 
ADL op een deelaspect ook zelfstandiger kan gaan 
functioneren. Dit kan inhouden dat er een minder in-
tensief transferhulpmiddel kan worden gebruikt (bv. 
actieve opstahulp (bv. BEA of Stedy), in plaats van 
geassisteerde opstalift (bv: Excelsior of Sara) of pas-
sieve lift (zoals bijvoorbeeld een Wendy), of er met 
minder steun of toezicht van hulpverleners gelopen 
kan worden.
Het is te verwachten dat deze gunstige resultaten een 
positief effect hebben op het welzijn en welbevinden 
van de deelnemende cliënten. Telenius toont in haar 
onderzoek bij een kleine 200 dementerende ver-
pleeghuisbewoners aan, dat de ervaren kwaliteit van 
leven sterk samenhangt met de aanwezigheid en de 
mate van pijn, de ervaren gezondheid, maar ook met 

de bovenbeenspierkracht en functionele balans, en 
in mindere mate met loopsnelheid (7). Het is voor de 
hand liggend dat de aangetoonde verbeterde functie 
ten gevolge van de beschreven quadricepstraining zal 
leiden tot meer motorische zelfstandigheid geduren-
de het dagelijkse leven, tot minder afhankelijkheid 
van de hulp van verzorgenden of mantelzorgers, tot 
het kunnen uitoefenen van meer regie over het eigen 
leven en daarmee tot een hogere ervaren kwaliteit 
van leven. Naar alle waarschijnlijk zal door de toege-
nomen zelfstandigheid van de cliënten de werkdruk 
van de verzorgenden afnemen.

Nadelen
Deze analyse is, zoals eerder gezegd, retrospectief 
van aard. Deze keuze heeft enkele duidelijke nade-
len ten opzichte van een prospectieve experimentele 
opzet. Eén belangrijk nadeel van het retrospectieve 
karakter van de analyse is dat de registratie is uitge-
voerd binnen de doelstellingen van het persoonlijke 
revalidatietraject van een cliënt en niet ten behoeve 
van wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor is de kli-
nimetrie logischerwijs gekoppeld aan het te behalen 
revalidatiedoel. Als voorbeeld: als een cliënt als revali-

datiedoel heeft weer zelfstandig te leren lopen in het 
verpleeghuis, is maximaal FMP 3-4-3 getest en zijn de 
extra handelingen om FMP 4-5-4 te testen niet ver-
richt (opstaan uit en gaan zitten in een lagere stoel 
(35 cm), lopen over verschillende ondergronden, 
maken van een draai van 180 graden en passeren 
van een drempel). Dit leidt mogelijk tot een onderre-
gistratie van het uiteindelijke functionele effect van 
geïsoleerde quadricepskrachttraining. De functionele 
effecten van geïsoleerde krachttraining zijn daarmee 
mogelijk nog groter dan uit deze analyse blijkt.

Opvallend is dat ongeveer 50% van de cliënten 
geen voortuitgang laat zien op één van de gemeten 
FMP-subschalen. Voor een deel is dat verklaarbaar 
omdat bij aanvang van de training een relatief groot 
aantal cliënten al zelfstandig konden opstaan, lopen 
en/of gaan zitten. Zo hadden bij aanvang van de qua-

 

  ZS  LS  SZ 

% achteruit  6,62%  1,50%  6,47% 
% gelijk  20,53%  17,29%  21,58% 

% vooruit  72,85%  81,20%  71,94% 
 Tabel 4. Percentage cliënten (bij aanvang nog niet 
zelfstandig functioneerden op een FMP-subschaal), dat 
achteruit gaat, gelijk blijft of vooruitgaat op FMP subscores.
(Gebruikte afkortingen: % = procent, ZS = Zit-Sta,
LS=  Loopscore, SZ = Sta-Zit)

Het is te verwachten dat deze gunstige 
resultaten een positief effect hebben op 
het welzijn van de deelnemende cliënten

dricepstraining 84 van de cliënten een opstascore van 
3 of 4, 51 cliënten een loopscore van 4 (loopscore 5 
kwam niet voor in de dataverzameling) en 93 cliënten 
een sta-zit score van 3 of 4. 40 van de cliënten waren 
bij de start van de quadricepstraining zelfs al zelfstan-
dig op alle FMP-subschalen (de combinatie van FMP 
3-4-3 en hoger). Voor deze cliënten was  het onmo-

gelijk (grote) vooruitgang van hun functioneren te la-
ten zien, enerzijds omdat ze al tegen de maxima van 
de desbetreffende FMP-subschalen functioneerden 
en anderzijds omdat FMP 3-4-3 meestal het einddoel 
van de revalidatie is in het verpleeghuis.
Deze relatief hoog functionerende groep werd door 
de fysiotherapeut toch nog behandeld met quadri-
cepskrachttraining omdat deze cliënten wel een sco-
re van FMP 3-4-3 haalden in de oefenzaal, maar bij 
langere afstanden mogelijk nog een actieve instabili-
teit van de knie lieten zien. Een andere reden voor de 
keuze voor quadricepstraining kan zijn dat de fysio-
therapeut nog probeerde een niveau van FMP 4-5-4 
te behalen. Is beide gevallen is verder trainen van de 
quadriceps geïndiceerd. 

In de kruistabellen (tabel 3a-c) staan linksonder de 
cliënten geregistreerd die gedurende de training 
slechter gingen presteren. De onderzoekers gaan er 
van uit dat een verslechterende somatische situatie 
daar naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak van is 
geweest.
Uit de kruistabellen is ook af te lezen dat een be-
perkte groep van de motorisch nog niet zelfstandige 
cliënten geen verbetering laat zien en in functie ge-
lijk blijft. Voor het opstaan zijn dat 31 cliënten (14% 
van de onderzoeksgroep), voor het lopen 55 cliënten 
(21%) en voor het gaan zitten 29 cliënten (13 %). 

Hier ligt een interessante uitdaging en zal verder on-
derzoek zich moeten richten op het identificeren van 
deze subgroep. Door vast te stellen wat de karakteris-
tieken van deze subgroepen zijn, kan bij aanvang van 
de revalidatie voor een andere (eventueel intensieve-
re) behandelvorm worden gekozen die mogelijk een 
beter resultaat oplevert. 

Conclusie
Geïsoleerde progressieve quadricepskrachttraining 
leidt binnen de geanalyseerde groep verpleeghuis-
bewoners (n=215) tot een significante toename van 
de quadricepskracht (gemiddelde toename 131%) 
en een toename van het vermogen om zelfstandig te 
kunnen opstaan, lopen en gaan zitten. Deze analyse 
laat zien dat fysiotherapie, mits voldoende intensief 
en gelokaliseerd uitgevoerd, een bijdrage levert aan 
de zelfstandigheid en daarmee het welbevinden van 
kwetsbare verpleeghuisbewoners. De toename van 
zelfstandigheid zal leiden tot het vermogen om trans-
fers zelfstandiger of met minder hulp van verzorgen-
den en mantelzorgers uit te voeren en leidt daarmee 
naar mogelijk tot een lagere werkdruk in de zorg.
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