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 Carnifit 

~ Carnitine voor fitte ouderen ~ 
 

Rationale 
Veroudering gaat vaak gepaard met verlies aan spiermassa, spierzwakte en vermoeidheid (frailty 
syndrome), wat een negatief effect heeft op de kwaliteit van leven. Daarnaast is veroudering ook 
geassocieerd met een afname van de hoeveelheid carnitine in de spieren.  
Carnitine speelt een belangrijke rol bij het transporteren van vetzuren naar de mitochondriën. In de 
mitochondriën worden de vetzuren afgebroken en wordt er energie gegenereerd. De weefsels die 
voornamelijk vetzuren als brandstof gebruiken bezitten veel carnitine, bijvoorbeeld spieren. Het 
lichaam maakt zelf carnitine aan uit de aminozuren lysine en methionine, maar we krijgen carnitine 
ook binnen via onze voeding, met name via vlees en zuivel. Waarom ouderen een lagere carnitine 
status hebben is tot op heden nog onbekend.  
 
Gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde interventiestudie 
In oktober 2015 zal er een interventiestudie van start gaan, waarin we het effect van carnitine 
suppletie willen onderzoeken op de fysieke gesteldheid van fitte en (pre-)kwetsbare ouderen. Ze 
zullen gedurende 24 weken dagelijks 2 gram L-carnitine of een placebo innemen. We gaan 
verschillende metingen verrichten voor, na 12 weken en aan het einde van de interventieperiode. 
Bovendien gaan we de baseline intramusculaire carnitine waarden van de ouderen vergelijken met 
die van jonge gezonde personen. Het unieke aan de CarniFit studie is dat we zowel de effectiviteit 
van carnitine suppletie gaan onderzoeken op fysieke parameters als op mechanistische parameters. 
In het figuur hieronder is een schematische weergave van het design van de studie weergegeven.  
 

 
Figuur 1. Overzicht van het studiedesign.  

 
Metingen 
De volgende metingen zullen worden uitgevoerd:  

 400-meter looptest (primaire uitkomstmaat)  Carnitine inname (vragenlijst) 

 Short Physical Peformance Battery  Cognitieve test 
 Fatigue Severity Scale (vragenlijst)  Spierbiopt (optioneel) 
 Frailty score bepaling  DEXA-scan (optioneel) 
 Bloedafname  

 
De deelnemende ouderen komen in totaal 4 keer, inclusief de screening, naar het MCL. Daarnaast 
zullen ze ook gevraagd worden of ze interesse hebben in de optionele metingen, het spierbiopt en de 
DEXA-scan. Deze metingen zullen dus alleen bij een subgroep worden verricht en hiervoor dienen de 
deelnemers 2 keer extra naar het MCL te komen. Er zullen ook spierbiopten en DEXA-scans worden 
afgenomen bij gezonde jonge personen, maar zij zullen verder niet deelnemen aan de carnitine 
interventie.   
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Wie kunnen er deelnemen? 
Voor de CarniFit studie zijn wij op zoek naar 75-plussers. Het maakt voor dit onderzoek niet uit 
of de ouderen bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol of diabetes hebben. Het 
gebruik van medicijnen is in veel gevallen geen probleem, maar zal tijdens de screening worden 
beoordeeld.  
 
Ouderen kunnen niet deelnamen aan de CarniFit studie indien ze:  

 De afgelopen drie maanden een operatie hebben ondergaan, in het ziekenhuis opgenomen 
zijn geweest of een operatie gepland hebben staan de komende maanden.  

 Ernstig hartfalen of nierfalen hebben (in overleg met onderzoeker).  

 Ernstig COPD of andere ernstige longziekten hebben (in overleg met onderzoeker). 

 Coeliakie (glutenallergie), de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of andere darmaandoeningen 
hebben.  

 Gediagnostiseerd zijn met een neuromusculaire aandoening.  

 Gediagnosticeerd zijn met dementie of niet in staat zijn om zelf te beslissen of ze willen 
deelnemen aan dit onderzoek.  

 Niet goed gereguleerde diabetes hebben (in overleg met onderzoeker).  

 Ernstige bloedarmoede hebben (in overleg met onderzoeker).  

 Momenteel gediagnosticeerd zijn met kanker of daarvoor onder behandeling zijn.  

 Ondervoed zijn (in overleg met onderzoeker).  

 Niet in staat zijn om 400 meter te lopen binnen 15 minuten. Hulpmiddelen zoals een rollator 
of een stok zijn hierbij toegestaan.  

 Momenteel carnitine supplementen innemen op advies van een arts.  

 Momenteel carnitine supplementen innemen op eigen initiatief en niet bereid zijn hier 
tijdelijk mee te stoppen gedurende deelname aan het onderzoek. 

 Momenteel aan ander wetenschappelijk onderzoek deelnemen.  
 
Daarnaast zijn we ook op zoek naar gezonde jongeren van 20 – 30 jaar met een BMI tussen de 18.5 
en 25 kg/m2.  
 
Wanneer vindt het onderzoek plaats en hoe wordt er geworven?  
In oktober 2015 zal er met de werving gestart worden en we verwachten dat de eerste deelnemers in 
november 2015 zullen starten. Afhankelijk van de snelheid van de werving schatten wij in dat rond 
augustus 2016 de laatste deelnemers van start zullen gaan. Alle 75-plussers van de gemeente 
Leeuwarden zullen gedurende deze periode een brief ontvangen waarin ze gevraagd worden om deel 
te nemen aan de CarniFit studie. Als potentiële deelnemers interesse hebben in het onderzoek, 
kunnen ze een informatiebrochure opvragen en zich aanmelden. Er zal eerst een screening 
plaatsvinden om te bepalen of de ouderen aan de inclusie- en exclusiecriteria voldoen. Vervolgens 
zal er een afspraak worden gemaakt voor de eerste metingen.   
 
Wat verwachten wij van u als zorgverlener? 
Ten eerste willen wij u met deze informatiebrochure informeren over dit onderzoek. Wij vinden het 
als onderzoekers belangrijk dat de zorgverleners in de gemeente Leeuwarden op de hoogte zijn dat 
deze studie in oktober 2015 zal gaan starten. Ten tweede is de kans groot dat u als zorgverlener in 
contact komt met 75-plussers die woonachtig zijn in de gemeente Leeuwarden. Daarom zouden wij u 
willen vragen om dit onderzoek bij deze doelgroep onder de aandacht te brengen. Dit kan 
bijvoorbeeld door uw patiënten mondeling te attenderen op dit onderzoek of door middel van het 
aanbieden van flyers. Hierbij dient u wel in acht te nemen dat de patiënt zelf moet beslissen of hij/zij 
deelneemt aan het onderzoek en dat het advies van u als zorgverlener hierin niet leidend mag zijn.   
 
Graag horen wij of u interesse heeft in het onder de aandacht brengen van dit onderzoek bij deze 
doelgroep. Voor meer informatie of interesse kunt u contact opnemen met promovendus Marjanne 
van der Hoek op mailadres marjanne.vanderhoek@wur.nl of op telefoonnummer 058 284 62 18. 
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