
ProMuscle in de Praktijk 
– Programma met Voeding & Bewegen voor thuiswonende ouderen 
 

Een project van Wageningen Universiteit & Research, FrieslandCampina en Innopastry 
 

Van 2016 tot 2018 gaan 200 thuiswonende ouderen (65+) in 

vijf gemeenten in Gelderland meedoen aan het ProMuscle in 

de Praktijk onderzoek. Dit is een programma dat voeding en 

beweging combineert en bijdraagt aan de kracht en het 

lichamelijk functioneren van de deelnemende senioren.  

  

 

Waarom ProMuscle in de Praktijk? 

Ouder worden gaat gepaard met een afname in spiermassa 

en spierkracht. Deze afname leidt tot minder goed 

lichamelijk functioneren, wat tot uiting komt in beperkingen in 

alledaagse activiteiten zoals traplopen, opstaan uit een stoel 

en uit bed komen. Dit kunnen belangrijke barrières zijn voor 

het zelfstandig wonen.  

Door de combinatie van krachtoefeningen en eiwitinname 

doorbreekt ProMuscle in de Praktijk deze neerwaartse 

spiraal van verlies van spiermassa en spierkracht.  

Onderzoek naar effectiviteit 

De Wageningen Universiteit wil onderzoeken of dit project effectief is in het 

verbeteren van o.a. lichamelijk functioneren, kwaliteit van leven en spierkracht van 

de deelnemende senioren. Daarnaast wordt gekeken naar uitvoerbaarheid is in de 

praktijk, en of de deelnemers en professionals (fysiotherapeuten en diëtisten) het 

project waarderen.  

Voor de deelnemers is dit een mooie kans om onder intensieve begeleiding, en in 

een sportgroepje, te werken aan hun kracht en lichamelijk functioneren, en een 

bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek.   
 

 

Het programma 

Voeding & beweegprogramma (12 weken): 

 Krachtoefeningen: Deelnemers voeren in groepjes twee keer per week krachtoefeningen uit, begeleid 

door een fysiotherapeut.  

 Eiwitrijke voeding: Daarnaast krijgen deelnemers advies van een diëtist over hoe zij voldoende 

eiwitrijke producten kunnen consumeren bij de hoofdmaaltijden. 

Uitstroomfase (12 weken): 

Deelnemers worden begeleid in het zelfstandig doorgaan met de eiwitrijke voeding en krachtoefeningen, in 

de wijk.    

 

Wat betekent dit voor u als zorgverlener? 
Hiermee informeren wij u over het project, dat in november 2016 

start in Apeldoorn, op de Ontmoetingsplek in Mandala. Onder 

andere via wijkteams willen we cliënten informeren over het 

project, en hen uitnodigen om mee te doen. De wijkteams in 

Apeldoorn hebben dus een belangrijke rol in de werving van 

deelnemers. Het is goed mogelijk dat een aantal van uw cliënten 

gaat meedoen aan ProMuscle in de Praktijk.  

Zorgverleners die dicht bij de cliënten staan zijn dus heel 

belangrijk voor een succesvolle werving en dus voor een 

succesvol project!  

             
 
 
 
 



 

LET OP: Twee onderzoeksgroepen 

Senioren die deelnemen aan het onderzoek worden willekeurig ingedeeld in één van de twee 

onderzoeksgroepen. Hier kan geen invloed op worden uitgeoefend.  

 Groep A:  

 Week 1-12: Voeding & beweeg-programma 

 Week 13-24: Uitstroomfase 

Groep B:  

 Week 1-12: Geen begeleiding 

 Week 13-24: Geen begeleiding 

 Week 25-36: Uitstroomfase  

 
 

  

Welke cliënten kunnen meedoen? 

Voor deelname aan het project zijn we op zoek naar 40 ouderen (zoals 

thuiszorgcliënten van Verian) die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 65 jaar of ouder 

 Zelfstandig wonend in de gemeente Apeldoorn 

 Geen ernstige cognitieve of lichamelijke beperking 

 Geen kanker, COPD of terminale zorg 

 
Daarnaast zijn er enkele aanvullende medische criteria, die op basis van een korte screeningsvragenlijst met 

de huisarts van de cliënt worden besproken. Bij twijfel kunnen cliënten zich gewoon aanmelden! 

  

Hoe ziet de werving eruit? 

1. Heeft u cliënten die aan bovenstaande voorwaarden voldoen? Dan willen we u 

verzoeken deze cliënten bekend te maken met het project door hen persoonlijk uit te 

nodigen, en hen de informatieflyer te geven. Het zou mooi zijn als u dit op een 

positieve manier wilt doen, en de cliënt wil motiveren om deel te nemen.  

2. We zouden het fijn vinden als u in de week na het geven van de informatieflyer wilt 

vragen of de cliënt al heeft nagedacht over deelname. Indien nodig willen we u vragen 

de cliënt nogmaals te enthousiasmeren voor het project.  

3. Is uw cliënt geinteresseerd om mee te doen? Dan kan hij/zij contact opnemen met 

Wageningen Universiteit. Ook als een cliënt aanvullende vragen heeft, kan hij/zij 

contact met de onderzoekers opnemen (contactgegevens op de informatieflyer).  

4. Als een cliënt zich heeft aangemeld of naar een informatiebijeenkomst komt, nemen de 

onderzoekers het verder over. Tijdens een screeningsmoment wordt gekeken of de 

cliënt voldoet aan de voorwaarden voor deelname. De huisarts van de cliënt zal 

uiteindelijk toestemming geven voor deelname. Zo ja, dan wordt de cliënt ingedeeld in 

groep A of B en maken de onderzoekers een afspraak met de cliënt voor de eerste 

metingen van het onderzoek.  
 

Alvast hartelijk dank voor uw hulp hierbij! 
 

 

 

Vragen of opmerkingen? 

Neem gerust contact op met de onderzoekers van Wageningen 

Universiteit & Research.  

Ook cliënten met vragen kunt u naar ons verwijzen. 

 

 

Nick Wezenbeek 

Tel: 0317-483505  

Nick.wezenbeek@wur.nl 

 

Ellen van Dongen 

Tel: 0317-480066  

Ellen.vandongen@wur.nl 

Projectteam 

Wageningen Universiteit & Research: 

Esmée Doets, Projectleider 

Lisette de Groot, Hoogleraar Voeding van de oudere mens 

Annemien Haveman-Nies, Universitair hoofddocent 

Ellen van Dongen, Promovendus 

Nick Wezenbeek, Promovendus 

Zorggroep Apeldoorn 

Danny Huizer, Locatiemanager 

Sjenny Winters, Manager bedrijfsbureau Zorg en  

Behandeling 

Nico den Hollander, Hoofd Paramedische Dienst 
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