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Fysieke activiteit 
• Positief effect op cognitie in gezonde ouderen3

• Hersenstructuur4,5

• Grootte van de hippocampus en prefrontale cortex 
• Integriteit van de witte stof 

• Neurogenese, angiogenese6

• Vertragen van cognitieve achteruitgang in dementie?

³ Angevaren et al. (2008), 4 Colcombe et al. (2006), 5 Erickson et al. (2011), 6 Nokia et al. (2016)



Gecombineerde cognitieve en fysieke interventies
• Additief effect 11

• Prime hippocampus 12

Cel proliferatie Cel overleving 12

• Verbeterd cognitie in gezonde ouderen13

11  Shatil et al. (2013), 12 Olson et al. (2006), 13 Zhu et al. (2016) 



Wat is het effect van 

gecombineerde cognitieve en fysieke training 

op globaal cognitief functioneren in ouderen met MCI of

dementie?

12 Karssemeijer et al. (2017) 

Meta analyse 12



Studies
• 10 RCT’s

• 5 in dementie (N=271)
• 3 in MCI (N=267)
• 2 in MCI of dementie (N=204)

• Globaal cognitief functioneren (10 

studies)
• ADL (4 studies)
• Stemming (4 studies) 

Uitkomstmaten 

1687 records 
screening

1597 excluded 
based on 

title/abstract

90 full text 
screening

80 excluded 

10 studies 
included



Effect op globale cognitie12

12 Karssemeijer et al. (2017) 

Effect op stemming12Effect op ADL12



Exergames
Combineren cognitieve en fysieke interventies 



Wat is het effect van een exergame training en enkel 

aerobe training

op cognitief functioneren in ouderen met 

beginnende dementie 13

13 Karssemeijer et al. (2017) 

Onderzoeksvraag 





• Diagnose dementie (MMSE > 16) 

• Leeftijd ≥ 60
• Inactief 

Participanten  

Uitkomstmaten 
• Cognitief functioneren 

• Fysiek functioneren 
• ADL 
• Kwaliteit van leven 

• Kwetsbaarheid 



Exergame training (N=38) Aerobe training (N=39) Controle (N=39)

Mean Age (years) (SD) 79.0 (6.9.0) 80.9 (6.1) 79.5 (6.5)

Mean MMSE (SD) 22.9 (3.4) 22.5 (3.1) 21.9 (3.1)

N Drop-out (%) 4 (11%) 5 (13%) 5 (13%)

Mean % adherence-rate (SD) 87.3 (13.6) 81.1 (13.7) 85.3 (12.9)

Mean duration in minutes (SD) 32.1 (6.4) 30.5 (8.7) 30

M Rating (1-10) (SD) 7.8 (1.0) 8.3 (0.9) 8.5 (1.0)

Haalbaarheid 



“Sporten geeft me 
een prettig gevoel.”

“Mijn partner is fitter 
en vrolijker geworden 

door de training.”

“Ik merk dat mijn 
partner actiever is 

geworden.”“Naar de training gaan 
was een leuk uitje voor 
mijn partner, en gaf mij 
wat tijd voor mezelf.”

“Soms had ik geen zin om 
te sporten, maar achteraf 
was ik altijd blij dat ik was 

gegaan.”

“De volgende training 
wil ik graag fietsen 

door mijn 
geboorteplaats.”





Take home messages 
1. Onderzoek naar niet-farmacologische interventies voor dementie 

noodzakelijk 

2. Gecombineerde cognitieve-fysieke interventies hebben een positief 

effect op cognitief functioneren / ADL / stemming

3. Exergames kunnen hiervoor worden ingezet

4. Effectiviteit bij dementie is nog onbekend



Bedankt voor uw aandacht 



Exergames

• Interactieve video spellen 

• Fysiek actief zijn

• Om taken/acties uit te voeren13

• Kan globaal cognitief functioneren verbeteren14

• Ook een positief effect in dementie?

13 Oh en Yang (2010), 14 Stanmore et al. (2017) 


