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Valpreventie 
Inleiding 

 
 
Vallen is bij veel mensen die langdurend zorg ontvangen een regelmatig voorkomend 
probleem. Vooral voor ouderen heeft vallen vaak grote gevolgen. In de eerste plaats hebben 
ouderen een sterk verhoogde kans op botbreuken. De functionele beperkingen na een breuk 
zijn ingrijpend en ondanks een lang en kostbaar revalidatieproces zijn de herstelkansen matig. 
De helft van de ouderen met een heupfractuur komt niet meer terug op het niveau van 
functioneren van voor de val en een vijfde van deze ouderen sterft binnen drie maanden. Ook 
worden veel ouderen na een val bang om opnieuw te vallen. Vallen en de angst om te vallen 
verhogen de kansen op een depressie en verminderen de mate van activiteit en mobiliteit en 
het aantal sociale contacten. Daarbij hebben ouderen die vallen een hoger medicatiegebruik en 
een toegenomen afhankelijkheid van zowel medische en sociale voorzieningen als van 
mantelzorgers1. Valongevallen vormen een belangrijke bedreiging voor zowel de gezondheid 
als de zelfredzaamheid.  
 
Onder een valincident verstaan we “een onbedoelde verandering van lichaamspositie, die 
resulteert in het neerkomen op de grond of een ander lager niveau”.  
Vallen kan worden voorkomen op verschillende manieren:  

1. Primaire valpreventie: gericht op het voorkomen van vallen in het algemeen.  
2. Secundaire valpreventie: gericht op het voorkomen van nieuwe valincidenten van 

mensen die al één of meerdere keren gevallen zijn en dus een verhoogd valrisico 
hebben. 

3. Tertiaire valpreventie: gericht op het voorkomen en dus beperken van de gevolgen van 
een valincident bij ouderen bij wie valincidenten niet zijn te voorkomen2.  

 
In Nederland valt iedere 6 minuten een oudere dusdanig dat behandeling op een Spoedeisende 
Hulpafdeling (SEH) noodzakelijk is. Bijna de helft is in de eigen vertrouwde omgeving gevallen, 
namelijk in of om het huis. De gevolgen zijn dramatisch. Meer dan de helft van de slachtoffers 
loopt een fractuur op na een val in of om het huis, meestal een heupfractuur of een 
polsfractuur.  
Jaarlijks overlijden 3.300 55-plussers door letsel, 1.900 daarvan overlijden na een val en 560 
daarvan vallen in/om het huis. Bij ouderen neemt de kans op letsel door een val sterk toe met 
de leeftijd.  
Vrouwen vallen vaker en lopen een grotere kans op letsel door een val dan mannen. Voor 
zover de specifieke toedracht van de val bekend is, gaat het vaak om een struikelpartij3.  
In 2010 is in de thuiszorg 7% van de cliënten in de afgelopen 30 dagen gevallen; 48% hiervan 
ging gepaard met letsel4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                   
1 Yardley, L., M. Donovan-Hall, K. Francis, C. Todd (2006). Older people’s views of advice about falls prevention: a qualitative 

 study. Health Education Research. DOI 10.1093/her/cyh077. 
2 CBO.  Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen. Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, 2004. 
3 Statistiek niet-natuurlijke dood 2004-2008, CBS; Letsel Informatie Systeem 2004-2008, Consument en Veiligheid 
4 Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen, Universiteit Maastricht 
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Valpreventie 
Signalering risico’s  

 
 
Eigen verantwoordelijkheid cliënt 
De thuiswonende cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen (veilige) leefomgeving. Tijdens 
het zorgvoorbereidingsgesprek informeert de zorgcoördinator van Thuiszorg Rotterdam de 
cliënt over valrisico’s. Daarvoor kan de brochure “Zorg dat u thuis niet valt!” van Consument 
en Veiligheid (www.veiligheid.nl, €12,60 per 30 stuks) gebruikt worden. In deze brochure zit 
een checklist waarmee de cliënt zelf kan bepalen of hij een verhoogd risico loopt. Naast deze 
brochure voegt Thuiszorg Rotterdam contactinformatie toe waar de cliënt terecht kan met 
vragen over valpreventie.  
 
 
Signaleringstaak bij alle cliënten  
De zorgcoördinator vult tijdens het zorgvoorbereidingsgesprek de korte signaleringslijst in, die 
in het zorgdossier zit (zie Valpreventie, hulpmiddel bij anamnese). Hiermee voldoet de 
medewerker aan de Normen verantwoorde Zorg. Bij een verhoogd risico neemt de 
zorgcoördinator de folder “Zorg dat u thuis niet valt” door. In dat geval vullen de 
zorgcoördinator en de cliënt samen de test in. Samen zullen ze preventieve maatregelen 
afspreken en noteren in het zorgdossier. Bij vragen kan een ergotherapeut betrokken worden; 
hiervoor is een verwijzing nodig. 
 
 
Risico-inventarisatie bij cliënten die gevallen zijn 
Bij alle cliënten die gevallen zijn en waarvoor een MIC-melding gedaan is, wordt door de 
zorgcoördinator de valagenda ingevuld (zie Valagenda). Deze valagenda wordt besproken en 
preventieve maatregelen worden afgesproken en genoteerd in het zorgdossier. Indien nodig 
kan de ergotherapeut betrokken worden; hiervoor is een verwijzing nodig. 
Thuiswonenden met een verhoogd val- en fractuurrisico kunnen eventueel worden verwezen 
naar een klinisch geriater of een gespecialiseerde valpolikliniek.  
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Valpreventie 
Hulpmiddel bij anamnese 

 
Deze risico-inventarisatie wordt gedaan bij elke nieuwe cliënt van 75 jaar of ouder. 
Hij wordt door de zorgcoördinator ingevuld tijdens de het eerste bezoek aan de cliënt. 
 
Naam cliënt: 
Geboortedatum: 
Adres: 
Ingevuld door: 
 

1. Zelfstandigheid 
 Ja nee 

a. Loopt u zelfstandig (met of zonder loophulpmiddelen)? 
 

  

b. Staat u zelfstandig op? 
 

  

c. Gaat u zelfstandig naar het toilet? 
 

  

 
Is één van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord, dan doorgaan met de volgende 
vragen. 
 
2. Valrisico/-incidentie 
 

 Ja nee 
d. Bent u het afgelopen jaar gevallen? 
 

  

    Zo ja, hoe vaak? 
 

e. Komt het voor dat u bijna valt? 
 

  

    Zo ja, hoe vaak? 
 
f. Is er sprake van een onevenwichtig/ongelijkmatig looppatroon 
Bijv. slenteren, schuifelen, sloffen, van de lijn afwijken, onvaste wankele 
stappen. 
 

  

 
Is één of meer van de vragen d, e of f met ja beantwoord, geef dan de informatiefolder “Zorg 
dat u thuis niet valt”.  
 
Is er een valincident geweest, doe een MIC-melding. De zorgcoördinator vult met de cliënt de 
valagenda in en bespreekt de preventieve maatregelen om vallen in de toekomst te 
voorkomen of om gevolgen van vallen te minimaliseren. De zorgcoördinator kan advies vragen 
aan de ergotherapeut; hiervoor is een verwijzing nodig.  
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Valpreventie 

Valagenda 
 

De valagenda wordt na elk valincident ingevuld door de zorgcoördinator samen met de cliënt 
en zijn partner en/of verzorger. 
 
U bent gevallen. Wij willen graag meer weten over de omstandigheden voorafgaand aan, 
tijdens en na afloop van uw val. Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande vragen allemaal te 
beantwoorden. Kiest u steeds het antwoord dat het best bij uw situatie past. 
 
Voorafgaand aan de val 

1 Waar was u toen u viel? 
_ binnenshuis 
_ buitenshuis 
 

2 Was u in een bekende of onbekende omgeving? 
_ bekende omgeving 
_ onbekende omgeving 
 

3 Waar bestond de ondergrond uit (bijvoorbeeld vloerbedekking, gladde tegels, gras)? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4 Waren er obstakels om u heen? (bijvoorbeeld stoelen, auto’s, deuropening) 

_ ja 
_ nee 
 

5 Wat voor schoeisel droeg u? (bijvoorbeeld pantoffels, laarzen, niets) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6 Had u het gevoel dat u bevroor (freezing) vlak voor de val? 

_ ja 
_ nee 
 

7 Was u duizelig vlak voor de val? 
_ ja 
_ nee 
 

8 Raakte u bewusteloos voordat u viel? 
_ ja 
_ nee 
 

9 Had u last van hartkloppingen? 
_ ja 
_ nee 
 

10 Had u last van overtollige bewegingen (dyskinesieën)? 
_ ja 
_ nee 
 

11 Gebruikte u ten tijde van de val medicatie en zo ja, werkte de medicatie goed of slecht? 
_ de medicatie werkte goed 
_ de medicatie werkte slecht 
_ gebruikte geen medicatie 
_ geen idee 
 

12 Zijn er kortgeleden veranderingen geweest in uw medicatie? 
_ ja 
_ nee 
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13 Hoeveel uur voor de val had u voor het laatst uw medicatie ingenomen? 
……………………....................... 

 
14 Voelde u zich slaperig? 

_ ja 
_ nee 

 
15 Vonden personen die bij u waren vlak voor de val u verward, of voelde u zich verward? 

_ ja, namelijk:.………………………………………………………………………………………………................ 
_ nee 

 
Tijdens de val 

16 Hoe laat was het toen u viel? 
………………………………………………………………………............................ 
 
17 Had u iets in uw handen toen u viel? 

_ ja 
_ nee 
 

18 Wat was u aan het doen toen u viel? (bijvoorbeeld opstaan uit stoel, draaien tijdens lopen) 
………………………………………………………………………………………………………………...................... 
 
19 Werd u afgeleid door iets of iemand toen u viel? (bijvoorbeeld sprak u met iemand) 

_ ja 
_ nee 
 

20 Veranderde u net van lichaamshouding toen u viel? 
_ ja, namelijk: 

………………………………………………………………………………………............................ 
_ nee 

 
Na afloop van de val 

21 Had u hulp nodig bij het opstaan na de val? 
_ ja 
_ nee 
 

22 Had u last van geheugenverlies na de val? 
_ ja 
_ nee 
 

23 Had u lichamelijk letsel door de val? 
_ ja, namelijk: 

…………………………………………………………………………….......................................... 
_ nee 
 

24 Moest u na de val in het ziekenhuis opgenomen worden? 
_ ja, omdat: 

……………………………………………………………………………….......................................... 
_ nee 
 

25 Bent u bang om te vallen of bewegen? 
_ ja 
_ nee 

 

Opmerkingen: 

 

Afspraken over maatregelen: 
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Valpreventie 
MIC-meldingen 

 
 
Registratie gevolgd door verbeteracties  
Het registreren en melden van (bijna) valincidenten vormt een belangrijke basis voor 
valpreventie. Minstens zo belangrijk is de procedure die volgt op de melding en registratie. 
Worden meldingen structureel geanalyseerd in een (multidisciplinaire) MIC-commissie? 
Worden verbeteracties in gang gezet en besproken? Wat wordt er geleerd van de meldingen en 
van de uitgevoerde verbeteracties?  
Door het veilig melden, registreren, analyseren en het feedback geven aan de melder kunnen 
verbeteringen worden aangebracht in het valpreventiebeleid.  
Het is van belang om een goedwerkende MIC-procedure te hebben met een standaard 
meldingsformulier een meldprocedure en een MIC-commissie. De medewerkers moeten een 
instructie gehad hebben over hoe en wanneer een MIC-melding gedaan moet worden. 
De MIC-melding wordt geanalyseerd in een (multidisciplinair) teamoverleg. Verbeteracties 
worden in gang gezet en besproken.  
 
 
Duidelijke procedures voor uitvoerend medewerkers bij Thuiszorg Rotterdam 
 
Actie Verantwoordelijke 

A. Direct hulp na een valincident. 
 
1. Uitvoerend medewerker die de val constateert verleent direct 

hulp; bij (vermoeden op) letsel wordt de huisarts 
ingeschakeld. 
 

2. Het valincident wordt genoteerd in het zorgdossier evenals de 
vervolgacties die (multidisciplinair) worden afgesproken. 

 
3. Indien mogelijk worden maatregelen getroffen om herhaling 

van het valincident te voorkomen en de gevolgen van het 
valincident zoveel mogelijk te voorkomen. 

 
 
B. Procedure na een valincident. 

 
4. Uitvoerend medewerker informeert zorgcoördinator over het 

valincident. Zorgcoördinator informeert wijkmanager (indien 
nodig) 
 

5. Zorgcoördinator informeert de ergotherapeut 
 

MIC formulier 
 

6. Het MIC formulier wordt ingevuld door de uitvoerend 
medewerker ter plaatse. De gebeurtenis wordt omschreven 
samen met de ondernomen acties en het evt. letsel. MIC 
formulier wordt ingeleverd bij de zorgcoördinator. 

 
7. Zorgcoördinator plant afnemen valagenda in bij cliënt. 

Zorgcoördinator levert MIC-formulier in bij wijkmanager. 
 

8. Het MIC formulier wordt gekopieerd. De kopie gaat in de MIC 
map. Het origineel wordt verzonden naar de MIC commissie. 

 
 

 
 
Uitvoerend medewerker 
 
 
 
Uitvoerend medewerker, 
Huisarts, Ergotherapeut 
 
Uitvoerend medewerker, 
Huisarts, Ergotherapeut 
 
 
 
 
 
Uitvoerend medewerker 
Zorgcoördinator 
 
 
Zorgcoördinator 
Ergotherapeut 
 
 
Uitvoerend medewerker, 
Zorgcoördinator  
 
 
 
Zorgcoördinator  
 
 
Wijkmanager 
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Persoonlijke risicoanalyse valincidenten. 
 

9. De valagenda wordt met de cliënt doorgenomen. 
 

10. Acties die worden ondernomen op basis van de valagenda 
worden opgenomen in het zorgplan en uitgevoerd. 

 
11. Afspraken worden gemaakt over de evaluatie van de 

uitgezette acties en worden zo nodig bijgesteld.  
 

12. Het valincident, de uitgezette acties worden besproken in het 
MDO 
 

13. Terugkoppeling aan melder 
 

C. MIC-procedure 
 

1. MIC-meldingen worden verzameld en geanalyseerd. 
 

2. Onderzoeken van de oorzaken van het valincident, de 
onderliggende structuren en het doen van voorstellen voor 
primaire, secundaire en tertiaire preventie. 
 

3. Advies aan managementteam over maatregelen op 
organisatieniveau 

 
4. Uitvoeren maatregelen op organisatieniveau en evalueren op 

succes 

 
 
Zorgcoördinator 
 
Zorgcoördinator 
 
 
Zorgcoördinator  
 
 
Wijkmanager 
 
 
Wijkmanager 
 
 
 
MIC-commissie 
 
MIC-commissie 
 
 
 
MIC-commissie 
 
 
Directie 
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Valpreventie 
Informatie voor medewerkers 

 
 
De thuiszorgmedewerker heeft drie taken met betrekking tot valpreventie: 

1. signaleren 
2. adviseren/voorlichten 
3. doorverwijzen.  

 
 

Signaleren 
 
Valongelukken worden meestal veroorzaakt door een combinatie van intrinsieke 
(persoonsgebonden) en extrinsieke (omgevingsgebonden) factoren: 
• Intrinsieke (persoonsgebonden) factoren hebben betrekking op de fysieke en mentale 

conditie van de betrokken persoon: 
o afname in spierkracht 
o mobiliteitsstoornissen 
o verminderde zintuiglijke vermogens (zicht, gehoor) 
o slechte conditie van de bloedsomloop 
o lage bloeddruk 
o verminderde reactiesnelheid 
o verminderd evenwicht 
o urine incontinentie 
o ziekte van Parkinson 
o depressie 
o fysieke beperkingen 
o cognitieve stoornissen. 

• Extrinsieke (omgevingsgebonden) factoren zijn factoren die de oudere van buitenaf uit 
balans brengen: 

o Medicijngebruik/polyfarmacie 
o Psychofarmacagebruik 
o Slecht zittende schoenen  
o losse snoeren op de vloer 
o losse kleedjes en voorwerpen 
o onvoldoende verlichting 
o hoge drempels 
o eerder gevallen 
o slecht functionerende hulpmiddelen (boodschappentas zonder wielen, slechte 

huishoudtrap, slecht onderhouden rollator) 
o alcoholgebruik. 

Daarnaast spelen het gedrag (snel opstaan, te weinig bewegen, haasten) en de mate van 
valangst een rol.  
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Adviseren/voorlichten 
 
Tien tips ter preventie van vallen en fracturen in de thuissituatie: 
1. Adviseer kleedjes te verwijderen of te voorzien van antislipmateriaal. 
2. Adviseer kabels en snoeren langs de muur te bevestigen. 
3. Adviseer een veilige badkamer met handgrepen en een antislipmat in bad of douche. 
4. Adviseer hulpmiddelen, zoals een rollator, jaarlijks te laten controleren op gebreken. 
5. Adviseer een goede verlichting binnen maar ook buiten (bijvoorbeeld automatisch 

buitenlicht). 
6. Adviseer een extra telefoon naast het bed of een alarmsysteem dat zorgt voor tijdige hulp 

bij een val. 
7. Adviseer ouderen om geen spullen op de trap te leggen. 
8. Voorkom bukken of uitrekken: zet alle zaken die de oudere nodig heeft op pakhoogte. 
9. Adviseer ouderen te leren hoe zij kunnen opstaan na een val. 
10. Adviseer een goede voeding en voldoende beweging, dit verbetert de balans en spierkracht 

en vermindert het val- en fractuurrisico. 
 
Maatregelen op gebied van valpreventie: 
• Woningaanpassingen. 
• Interventies op het gebied van goed schoeisel bij ouderen met een verminderde stabiliteit 

en balans. 
• De voorgeschreven medicatie kritisch evalueren. Dit kan door met de apotheker en de 

behandelend arts afspraken te maken over een medicatiebeoordeling. Consument en 
Veiligheid heeft ook een folder gemaakt voor cliënten om hen te informeren over medicatie 
en vallen: “Rechtop blijven staan met medicijnen. Medicijngebruik en vallen gaat vaak 
samen”.  

• Valangst bij ouderen proberen te verminderen. Kijk naar lokaal aanbod voor cursussen en 
trainingen om valangst bij ouderen te verminderen. 

• Aandacht hebben voor het gezichtsvermogen en hier indien nodig correcties in 
aanbrengen. 

• Een cardiovasculaire evaluatie doen. 
• Oefenprogramma’s aanbieden met op het individu afgestemde training van evenwicht en 

spierkracht te starten bij ouderen met een valgeschiedenis. Bijvoorbeeld 
valpreventiecursussen door lokale fysio- of ergotherapeuten. 

• Cliënt doorverwijzen naar fysio-/ergotherapeut, valpoli, klinisch geriater. 
 
 
Medicijngebruik 
Medicijnen kunnen een belangrijke rol spelen bij vallen. Hieronder vind je informatie die je aan 
je cliënt kunt verstrekken als hij medicatie gebruikt. De informatie is ook in een folder 
(Rechtop blijven staan met medicijnen. Medicijngebruik en vallen gaat vaak samen) te 
verkrijgen op www.veiligheid.nl. De folder is ook beschikbaar in Engels, Turks en Arabisch. 
 
Er zijn medicijnen die de kans op vallen groter maken:  
• Slaaptabletten 
• Kalmeringstabletten 
• Plastabletten 
• Medicijnen tegen hoge bloeddruk 
• Medicijnen tegen depressie 
• Sommige sterke pijnstillers 
• Oogdruppels of gel voor ogen. 
Let op! De kans op vallen is groter als een cliënt verschillende medicijnen tegelijk gebruikt! 
 
Medicijnen blijven langer in het lichaam als men ouder wordt, doordat lever en nieren er langer 
over doen om het medicijn af te breken. De medicijnen werken daardoor langer. Maar 
bijwerkingen blijven ook langer bestaan. 
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Tips voor het gebruik van medicijnen: 
• Adviseer de cliënt alleen te stoppen met het innemen van medicijnen als arts of apotheker 

dat nodig vindt. 
• Adviseer de cliënt de hoeveelheid medicijnen te gebruiken die de arts heeft 

voorgeschreven. Vergeet de cliënt wel eens of hij de pillen al heeft geslikt? Dan kan een 
pillendoos helpen. 

• Adviseer de cliënt nooit medicijnen van iemand anders te gebruiken. 
• Adviseer de cliënt voorzichtig te zijn met alcohol. Het reactievermogen kan minder worden. 

Ook kan de cliënt sneller het evenwicht kwijt raken. 
• Adviseer de cliënt rustig op te staan uit bed of stoel.  
• Adviseer de cliënt op te passen met activiteiten waarbij evenwicht houden belangrijk is, 

zoals traplopen of ramen wassen. 
Krijgt de cliënt vier of meer verschillende medicijnen? Dan heeft hij meer kans om te vallen. 
Adviseer de cliënt hierover te praten met de huisarts. 
 

 
Verwijzen 
 
Als de thuiszorgmedewerker bepaalde risico’s signaleert kan zij deze vaak niet zelf oplossen. 
Zij kan een advies geven, maar zal zelf geen maatregelen treffen. Hiervoor wordt de cliënt 
doorverwezen. Bijvoorbeeld bij problemen rondom de medicatie naar huisarts of apotheek en 
bij het laten doen van aanpassingen aan het huis naar de klussendienst. 
 

Voor Moet u zijn bij  
Advies over lopen/bewegen en hulpmiddelen Ergotherapeut 
Klussendienst 
Bewegingscursus 
Informatiemiddagen 

Welzijnswerk voor ouderen 

Informatie over hulpmiddelen 
Kopen van hulpmiddelen zoals rollator of 
verlengde arm 

Thuiszorgwinkel 
 

Voor het realiseren van aanpassingen, zoals… Klussendienst (welzijnswerk 
voor ouderen) 

Voor het kopen van snoergoten, antislip, 
handvatten etc. 

Bouwmarkt 

Voor het kopen van een degelijke keukentrap, 
verlengde stoffer en blik enz. 

Winkel voor huishoudelijke 
artikelen 

Klachten over losliggende tegels, slechte 
verlichting en obstakels 

Meldpunt klachten gemeente 

Informatie over zwemaanbod voor specifieke 
doelgroepen en openingstijden 

Zwembad 

Vragen over medicatie en dosering Huisarts 

Vragen over medicatie en bijwerkingen Apotheek 
Vragen over aangepast vervoer Gemeente 
Verminderd zicht Opticien 
Incontinentie Incontinentieverpleegkundige 
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Valpreventie 
Implementatie in werkoverleg (voorbeeld) 

 
Besteed aandacht aan: 
• Bewustwording (stap 1). 
• Signaleren van risicofactoren (stap 2). 
• Oplossingen bespreken (stap 3). 
• Doorverwijzen (stap 4). 
Afkomstig uit “Halt u valt-handleiding thuiszorg” van Consument en Veiligheid (mei 2004) 
 

 
Stap 1: Bewustwording  
Quiz “Wat is waar?” 
 
Praktische informatie 
• Werkvorm: Stellingen over valongelukken beoordelen naar waarheid. 
• Doel: Thuiszorgmedewerkers bewust maken van het grote valrisico, bespreken van de 

noodzaak om aandacht te besteden aan valpreventie. Uitlokken van discussies over het nut 
van valpreventie. 

• Tijdsduur: minimaal 20 minuten, afhankelijk van de diepgang bij de bespreking van de 
antwoorden. 

• Groepsgrootte: Maximaal 40 personen. 
• Benodigdheden: Voldoende kopieën van de quiz en antwoordformulieren, rode en groene 

kaartjes. 
 
Taak begeleider 
Bij het behandelen van de vragen wordt gevraagd of deelnemers een van de kaartjes op wil 
steken. Als men denkt dat het waar is de groene en het rode kaartje als men denkt dat het 
niet waar is. U vermeldt globaal het aantal opgestoken rode en groene kaartjes. Daarna wordt 
aan mensen gevraagd waarop ze hun mening baseren. Dit lokt wellicht discussies uit. 
Voorbeeld vragen hierbij zijn: 
• “Denken jullie dat het juist meer of minder is?” of 
• “Wat denk je dan dat het goede antwoord is?” 
Aan het eind kan eventueel een kopie van de uitgewerkte antwoorden verspreid worden. 

 
 Waar Niet waar 
Iedere tien minuten raakt er in Nederland een oudere zo ernstig gewond  
dat hij/zij naar het ziekenhuis toe moet. 

  

Het totaal aantal ouderen dat als gevolg van een privé ongeval overlijdt,  
is ongeveer 1.900 per jaar.   

  

Het meest voorkomende ongeval bij ouderen is vallen.   
Van de ouderen (55-plussers) die vallen breekt meer dan de helft één of  
meerdere botten. 

  

Valpartijen bij ouderen komen in huis het meest voor in de badkamer.   
Ouderen breken bij een val net zo snel een arm of been als jongere 
mensen. 

  

Dure aanpassingen aan de woning is de enige oplossing om ongelukken in  
huis te voorkomen. 

  

De beste manier om vallen te voorkomen is om de hele dag in een stoel 
te blijven zitten.   

  

Ook bij het aanschaffen van een nieuwe deurklink kan rekening gehouden  
worden met het voorkomen van vallen. 

  

Slaappillen of kalmeringspillen kunnen ook invloed hebben op de 
activiteiten die overdag uitgevoerd worden. 
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Antwoorden “Wat is waar?” 
 
1. Niet waar 
Elke zes minuten raakt een oudere zodanig gewond door een val, dat medische behandeling 
nodig is, bijvoorbeeld bij de huisarts of in het ziekenhuis. Jaarlijks moeten 140.000 mensen 
van 55 jaar en ouder medisch behandeld worden als gevolg van een valongeval in of om het 
huis. De kans op een val is voor ouderen groot. 
2. Waar 
(Bron: Eckhardt JW, Kerncijfers valongevallen bij ouderen, Amsterdam: Stichting 
Consument en Veiligheid, 2004). 
3. Waar 
In bijna driekwart van alle privé-ongevallen bij ouderen gaat het om vallen. 
4. Waar 
Valongelukken hebben bij zelfstandig wonende kwetsbare ouderen (75 plussers) vaak ernstige 
gevolgen. Meer dan de helft van de slachtoffers (ongeveer 57 %) loopt een fractuur op bij een 
val. Dit is vaak een gebroken heup of bekken. 
5. Niet Waar 
De meeste valongevallen in huis waarvoor een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis 
bezocht moet worden, gebeuren op de vaste trap. De top 6 van plekken waar de meeste 
ongevallen in huis plaats vinden (waarvoor de Spoedeisende Hulpafdeling afdeling van een 
ziekenhuis bezocht moet worden) is als volgt: 

1 Vaste trap 
2 Woonkamer 
3 Slaapkamer 
4 Badkamer of douche 
5 Keuken 
6 Toilet. 

De badkamer staat op de vierde plaats, hoewel daar misschien wel veel ongelukken verwacht 
worden. Een mogelijke verklaring: mensen zijn zich in de badkamer bewust van het risico en 
daarom doen ze voorzichtiger. 
6. Niet waar 
Eén van de ouderdomsverschijnselen is de verandering van de botten. Botten worden minder 
stevig en veerkrachtig door kalkverlies. Hierdoor zullen botten bij een flinke klap (bijvoorbeeld 
val op de heup) sneller breken. 
7. Niet waar 
De kans op een valongeluk kan verkleind worden door voorzorgmaatregelen te treffen in huis 
en aanpassingen van het gedrag. Dit hoeven niet altijd dure oplossingen te zijn, bijvoorbeeld 
het aanbrengen van antislip, het vervangen van een lamp voor een lamp met meer voltage en 
het gebruiken van een snoeroproller. Naast veranderingen in huis zijn onder andere de 
volgende voorzorgsmaatregelen effectief bij het verkleinen van de kans op een valongeval: 
• Riskante gewoonte afleren. 
• Openbare ruimte veiliger maken. 
• Veiligere gebruiksproducten aanschaffen en gebruiken. 
• Meer bewegen. 
• Verantwoord omgaan met medicijnen. 
8. Niet waar 
Bewegen is zeer belangrijk. Veiligheid en bewegen kunnen niet los van elkaar worden gezien. 
Fit en lening zijn, het hebben van spierkracht en snel kunnen reageren, spelen een rol bij het 
voorkomen van ongevallen. Het is belangrijk dat ouderen zich goed kunnen verplaatsen en dat 
ze gemakkelijk uit hun stoel of bed kunnen stappen. Door dagelijks te bewegen, het liefst een 
half uur per dag, blijft men fitter. 
9. Waar 
Mensen kunnen met een mouw of een ander wijd deel van de kleding achter de deurkruk 
blijven hangen. Hierdoor kan men het evenwicht verliezen en vallen. Om nog maar te zwijgen 
van de gevolgen als men met een dienblad met kopjes hete thee loopt. Door rechte 
deurkrukken te vervangen door deurkrukken met een omgebogen vorm, kan de kans op 
blijven haken aanzienlijk worden verminderd. 
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10 Waar 
Slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen vervelende bijwerkingen hebben, die de ook dagelijkse 
activiteiten kunnen beïnvloeden en zelfs de oorzaak kunnen zijn van een ongeval. Slaap- en 
kalmeringsmiddelen beïnvloeden het reactievermogen, meestal zonder dat men er erg in heeft. 
Ze veroorzaken sufheid, slappere spieren, problemen met concentratie en coördinatie en soms 
wazig zien. Deze bijwerkingen moeten niet onderschat worden. 
Wanneer u weet dat uw cliënt al een lange tijd deze medicijnen gebruikt kunt u hem of haar 
voorzichtig adviseren om eens met de huisarts te gaan praten of het gebruik nog noodzakelijk 
is, of de dosering nog goed is en of het medicijn gebruikt kan worden naast andere gebruikte 
medicatie. 
 
 

Stap 2: Signaleren van risicofactoren 
Cases bespreken 
 
Praktische informatie 
• Werkvorm: Verschillende factoren die het valrisico vergroten in een case benoemen en bij 

elke risico een passende oplossing verzinnen. 
• Doel: Thuiszorgmedewerkers kritisch leren kijken naar de omgeving van cliënten en 

handelingen. Risicofactoren leren herkennen en bewust worden van de indeling in 
intrinsieke en extrinsieke factoren. 

• Kennismaking met passende oplossingen. 
• Tijdsduur: 20 minuten per case. 
• Groepsgrootte: Maximaal 20 deelnemers. 
• Benodigdheden: Voldoende kopieën van de te behandelen case. Flap-over bord, beamer en 

laptop / overheadprojector en scherm / witte muur. 
• Variant: Niet alleen risicofactoren, maar ook de positieve dingen laten opschrijven. 
• Variant: Medewerkers kunnen ook zelf een verhaal van een valongeluk inbrengen, dat 

behandeld wordt. 
 
Werkwijze 
Iedere deelnemer (eventueel in tweetallen afhankelijk van de grootte van de groep en het 
niveau) leest de case (of meerdere) aandachtig door en beantwoordt vervolgens de volgende 
vragen: 
• Welke factoren zijn van invloed op het ongeval? 
• Welke voorzorgsmaatregelen of veranderingen zou u adviseren om herhaling van de val te 

voorkomen? 
• Welke maatregel lijkt u het meest effectief? 
 
Taak begeleider 
Moedig deelnemers aan om zoveel mogelijk risicofactoren te beschrijven. Schrijf de door de 
deelnemers geopperde risicofactoren op een flap-over of bord. Verzin gezamenlijk bij elk risico 
een preventiemaatregel. 
 
Case 1 
Mevrouw van Doorn (81) woont zelfstandig in haar gezellige, vooroorlogse woning in het 
centrum van de stad. Ze kan zich nog aardig redden, hoewel het lopen wat moeizaam gaat. 
Twee jaar geleden struikelde ze over een scheve stoeptegel en brak ze haar rechterheup. Wat 
angstig geworden door die ervaring loopt ze nu buitenshuis met een rollator, maar binnen 
gebruikt ze een wandelstok, want daarmee kan ze zich gemakkelijker tussen alle meubels door 
bewegen. Twee keer per week komt Ingrid van de thuiszorg haar helpen met het 
schoonmaken van haar huis. Ook vandaag zal Ingrid weer om 8.30 uur op de stoep staan. 
Mevrouw van Doorn schrikt van de wekker. Ze voelt zich nog niet uitgeslapen, want ondanks 
het slaaptabletje is ze vaak wakker geweest. Ze dut nog even in, maar moet daarna een 
beetje haast gaan maken om nog op tijd gewassen en aangekleed te zijn. Sinds twee jaar 
slaapt ze in de voorkamer en wast ze zich in de keuken aan de gootsteen. Ze trekt snel haar 
sloffen aan om zich op te gaan frissen. Zoals zo vaak is haar stok weer van het nachtkastje op 
de grond gegleden en voorzichtig bukt ze zich om hem op te rapen. Haar kleren had ze 
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gisterenavond al op de keukenstoel klaar gelegd. Ze wast zich zittend op een kruk, waarbij er 
nogal wat water op het keukenzeil terechtkomt. Daarna kleedt ze zich snel aan. Het 
aantrekken van de panty’s kost haar zoals altijd de meeste tijd. Ze bedenkt zich dat ze nog 
gauw thee kan zetten voordat Ingrid aan zal bellen. Ze pakt haar stok, die gelukkig rechtop is 
blijven staan, en hijst zich omhoog. Met de ene hand houdt ze het aanrecht vast terwijl ze 
haar stok met de andere hand schuin op de vloer zet. Tot haar grote schrik glijdt de stok weg 
door een natte plek en valt mevrouw van Doorn naast de kruk op de grond. Meteen daarna 
voelt ze dezelfde pijn aan haar heup als twee jaar geleden. 
(Bron: GGD Hart voor Brabant) 

 
Risicofactoren Case 1 

Intrinsieke factor Rol van de thuiszorgmedewerker bij het verminderen van 
het risico 

Angst voor het vallen Bespreek de oorzaak van de angst en hoe hier het best mee 
omgegaan kan worden. 
 

Slaaptablet (suf) Adviseer om met de huisarts te bespreken of het innemen van de 
slaaptabletten in de huidige dosis noodzakelijk is. 
 

Haast Bespreek het risicovolle gedrag, de veranderingen van het lichaam 
en de noodzakelijke aanpassingen in het gedrag daarbij 
 

Leeftijd (verminderde 
spierkracht) 
 

Bespreek het feit dat haar lichaam ouder wordt en dat ze daarmee 
met dagelijkse handeling rekening moet houden. Zoals: niet met 
één hand ophijsen maar rustig met twee handen steunend 
opstaan. 
 

Extrinsiek factor Rol van de thuiszorgmedewerker bij het verminderen van 
het risico 

Nat keukenzeil (glad) Bespreek de noodzaak van het direct droog maken van het 
keukenzeil en/of stel voor om een antislip laag aan te laten 
brengen om de vloer stroever te maken. Uw cliënt kan bij de doe-
het-zelfzaken of woninginrichters informeren over de 
mogelijkheden. 
 

Geen klem voor de 
stok (verkeerd gebruik 
hulpmiddel) 
 

Adviseer een wandelstokklem waarmee de stok opgehangen kan 
worden aan bijvoorbeeld een tafel. Tevens kan een polslus zorgen 
dat de wandelstok even losgelaten kan worden zonder dat hij valt 
als bijvoorbeeld de deur open wordt gedaan. De artikelen zijn te 
verkrijgen bij de thuiszorgwinkel in de regio. 
 

Sloffen (misschien 
glad) 
 

Adviseer pantoffels die de voet goed omsluiten en een stroeve 
zool 
hebben, te verkrijgen bij de schoenenspeciaalzaak. 
 

 
 

Verstandig hulpmiddel 
/ gedrag 
Rollator 
Wandelstok 

Beneden slapen 
Voorzichtig bukt 

Kleren al klaar gelegd 
Wast zich zittend 
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Case 2 
Mevrouw Wilmink (79 jaar) is een gezonde en vitale vrouw. Ze is goed ter been en voelt zich 
verder zeer gezond. Om dit zo te houden eet ze gezond, elke dag verse groente van de 
groenteboer twee straten verder op. Mevrouw Wilmink vindt het niet prettig om alleen de 
straat op te gaan, dus neemt haar buurvrouw elke dag de boodschappen voor haar mee. Zij 
komt er immers toch langs op de terugweg van haar werk. 
Mevrouw Wilmink doet elke middag even een dutje. Vroeger deed ze dat op de bank, maar de 
laatste tijd vindt ze het moeilijker om in slaap te komen en gaat ze toch maar even op bed 
liggen. Op haar slaapkamer heeft ze goede donkere gordijnen. De gordijnen moeten altijd 
goed gesloten worden anders komt er net een streepje licht in haar ogen. Het sluiten van de 
gordijnen gaat een beetje stroef. Gelukkig heeft ze een krukje op haar kamer staan, zodat ze 
die kan gebruiken om het gordijn wel goed te sluiten. Bij het licht van haar nachtlampje leest 
ze de laatste bladzijden uit haar boek. Gelukkig een happy end. Het boek moet terug naar de 
bibliotheek. Die kan ze mooi met haar dochter meegeven. Aangezien ze een beetje 
vergeetachtig is, besluit ze het boek boven aan de trap te leggen, zodat ze het later niet 
vergeet mee naar beneden te nemen. Ze blijft even zitten op de bedrand en stapt voorzichtig 
uit haar bed. In het half donker loopt ze naar de trap. Teruggekomen in bed doet ze haar bril 
af en legt deze naast het pillendoosje (met slaappillen) op het nachtkastje. 
Als ze net weer in bed ligt, gaat de telefoon. Misschien is het haar dochter, die wil vertellen dat 
ze vroeger komt. Ze stapt snel uit haar bed, schiet haar sloffen aan en wil snel de trap af 
gaan. Ze struikelt, grijpt zich nog vast aan de leuning maar heeft niet genoeg kracht en valt 
nog een paar treden naar beneden. De telefoon blijft rinkelen maar mevrouw Wilmink heeft 
teveel pijn om op te staan. Na twee uur komt haar dochter en vindt haar moeder. Gelukkig 
blijken de verwondingen mee te vallen.  
 
Risicofactoren Case 2 

Intrinsieke factor Rol van de thuiszorgmedewerker bij het verminderen van 
het risico 

Haast om naar beneden 
te gaan en om op te 
staan 

Bespreek het risicovolle gedrag, de veranderingen van het lichaam 
en de noodzakelijke aanpassingen in het gedrag daarbij. 

Verminder zicht, zonder 
bril van de trap af 

Bespreek waarom uw cliënt geen gebruik maakt van het 
hulpmiddel, in dit geval haar bril. 

Gebruik van slappillen Adviseer om met de huisarts te bespreken of het innemen van de 
slaappillen in de huidige dosis noodzakelijk is. 

Weinig spierkracht/ 
misschien weinig 
beweging* 
 

Adviseer uw cliënt om meer te bewegen (minimaal een half uur 
per dag). Bijvoorbeeld door deel te nemen aan het lokale 
bewegingsaanbod of tijdens dagelijkse handelingen zoals de trap 
nemen, naar de winkel lopen, tuinieren enz. 

*Gebaseerd op het feit dat ze weinig buiten komt en niet zelf naar de groenteboer gaat terwijl 
de groenteboer dichtbij is en ze goed ter been is. 
 
Extrinsiek factor Rol van de thuiszorgmedewerker bij het verminderen van 

het risico 

Slechte gewoonte (op 
een krukje staan 

Bekijk samen met de cliënt of het gebruik van een gordijnstok een 
oplossing kan zijn. Met een dergelijke stok kunnen gordijnen 
eenvoudiger gesloten worden. Ze zijn te koop bij een warenhuis, 
woninginrichter en doe-het-zelfzaak. 

Slechte verlichting Bespreek met uw cliënt de volgende oplossingen: 
1. Een lamp met schemerschakelaar, geeft automatisch licht 

als het donker wordt. 
2. Een lamp met bewegingssensor, gaat aan als er beweging 

in de buurt is. 
3. Tweede schakelaar zodat zowel boven als onder aan de 

trap het licht aangedaan kan worden.  
Verkrijgbaar bij doe-het-zelfzaken en verlichtingsspeciaalzaak. 

Spullen op de trap Bespreek het risicovolle gedrag. 
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Stap 3: Oplossingen bespreken 
 
Praktische informatie 
• Werkvorm: Producten bespreken aan de hand van plaatjes of het tonen van producten. 
• Doel: Thuiszorgmedewerkers verzamelen kennis over maatregelen/oplossingen die valrisico 

verkleinen. 
• Tijdsduur: afhankelijk van het aantal producten dat behandeld gaat worden. 
• Groepsgrootte: Maximaal 20 deelnemers. 
• Benodigdheden: Voldoende kopieën van plaatjes van de producten of geleende producten 

(bijvoorbeeld van een bouwmarkt of thuiszorgwinkel) 
 
Werkwijze 
Aan de deelnemers worden verschillende producten getoond (plaatjes of de producten zelf) die 
de kans op een val verkleinen. Gezamenlijk worden de producten besproken. 
 
Taak begeleider 
Bespreek de producten gezamenlijk door het stellen van de volgende vragen. 
• “Wanneer of waarvoor kan dit gebruikt worden?” 
• “In welk deel van het huis kan het gebruikt worden?” 
• “Waar is het product te koop?” 
• “Wordt het vergoed?” 
 
 

1  2  3   
 
 
 
 
 

4    5    6 
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7  8  9 
 
 
 

 10    11  
12 
 
Nr. Product Toelichting 
1 Douchezitje Biedt mogelijkheid om zittend te douchen. 
2 Badbeugel De beugel wordt aan de rand van het bad vastgeklemd. 

Met behulp van deze beugel kan men zich goed 
vasthouden bij het in en uit bad stappen. 

3 Anti-slipmateriaal Antislip materiaal kan op maat geknipt worden zodat 
het onder ieder kleed past. 

4 Deurkruk met 
omgebogen klink 

De omgebogen vorm zorgt ervoor dat er geen mouw 
achter de klink kan blijven hangen. Bijkomend voordeel 
is dat men meer steun heeft tijdens het openen en 
sluiten van de deur. 

5 Uitschuifbare 
ramenlapper 

Met een uitschuifbare ramenlapper kan men 
gemakkelijker ramen lappen zonder te hoeven reiken of 
gebruik te maken van een trap. 

6 Kabelclips Met kabelclips kunnen snoeren vastgezet worden en 
wordt zo het gevaar van struikelen verminderd. 

7 Bedverhogers Met een bedverhoger wordt het bed verhoogd naar een 
hoogte waarbij het gemakkelijker is in en uit bed te 
stappen. 

8 Lampje met 
schemersensor 

Het lampje gaat vanzelf branden als het donker wordt. 
Nuttig voor de overloop, gang of slaapkamer. 

9 Boodschappentas op 
wielen 

Boodschappen hoeven niet meer getild te worden. 
Aandachtspunten bij aanschaf: gewicht, gemakkelijk 
mee te nemen in het openbaar vervoer, grote van de 
wielen (grote wielen kunnen gemakkelijker de stoep op 
getrokken worden) 

10 Wandelstokklem De wandelstok blijft door de klem staan tegen de tafel. 

11 Sociale alarmeringsknop In diverse uitvoeringen leverbaar. Om iemand te 
waarschuwen, wanneer er een situatie ontstaat dat dit 
nodig is. 

12 Seniorenfiets  Een goede fiets heeft: een lage instap, een passend 
framehoogte, een zadel dat niet te hoog staat, antislip 
handvatten en pedalen, trommelremmen, brede 
banden met goed profiel, goede verlichting en 
reflectoren, achteruitkijkspiegel en fietstassen. 
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Stap 4: Doorverwijzen 
Sociale kaart 
 
Praktische informatie 
• Werkvorm: Theorieoefening: Bij gegeven situaties doorverwijsmogelijkheden 
• opschrijven. 
• Doel: Kennis vergroten over de doorverwijsmogelijkheden. 
• Tijdsduur: Minimaal een half uur. 
• Groepsgrootte: Maximaal 20 personen. 
• Benodigdheden: Voldoende kopieën van de opdrachten en de lokale sociale 
• kaart (hiervoor kan het voorbeeld gebruikt worden met aanpassingen en 
• aanvullingen gericht op de lokale situatie). 
• Variant: Deelnemers de opdracht van te voren opsturen en gezamenlijk 
• behandelen. Deelnemers kunnen zelf ook situaties aandragen. 
 
Werkwijze 
Eerst toelichten wat het nut is van het doorverwijzen van cliënten naar een organisatie. In 
kleine groepjes (twee of drie personen) wordt bij voorgeschreven situaties of maatregelen het 
lokale doorverwijsadres beschreven. 
 
Taak begeleider 
Zie erop toe dat de deelnemers zo specifiek mogelijk zijn bij de beschrijving van het 
doorverwijsadres, dus een lokale organisatie of instelling en het liefst met telefoonnummer. 
Bespreken van de gegeven antwoorden en de lokale sociale kaart. Kunnen medewerkers nog 
een situatie bedenken, waarbij ze niet weten naar wie doorverwezen moet worden? 
 
Laat de medewerkers bij onderstaande stellingen de doorverwijsmogelijkheden noteren: 
 
Gesignaleerde situatie: Uw cliënt ..... Mogelijke doorverwijsmogelijkheid 

1 . . . heeft een gladde douchebak.  

2 . . . heeft moeite met het opstaan van het 
toilet. 

 

3 . . . gebruikt slaapmiddelen op een 
verkeerde manier. 

 

4 . . . weet niet waar ze bepaalde 
hulpmiddelen zoals een douchezitje enz. kan 
kopen. 

 

5 . . . wil een handvat bij de douche plaatsen 
of de snoeren vastzetten, maar kan dit niet 
zelf. 

 

6 . . . wil dat ze iemand kan waarschuwen als 
ze is gevallen. 

 

7 . . . doet te weinig aan lichaamsbeweging.  

8 . . . kan struikelen over de drempel bij de 
deur, omdat het bij de deur altijd erg donker 
is. 

 

9 . . . kan niet veilig naar de bushalte komen, 
aangezien de stoeptegels allemaal los liggen. 

 

10 . . . heeft een rollator waarvan de remmen 
niet meer goed werken. 

 

11 . . . voelt zich niet veilig.  
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Antwoorden Opdracht: Sociale kaart 
 

Gesignaleerde situatie: Uw cliënt ..... Mogelijke doorverwijsmogelijkheid 
1 . . . heeft een gladde douchebak. Antislip materiaal is te koop bij een bouwmarkt of 

thuiszorgwinkel 
2 . . . heeft moeite met het opstaan van 
het toilet. 

Een verhoogd toilet is te koop bij een sanitair 
specialist. 
Handgrepen zijn te koop bij een thuiszorgwinkel. 

3 . . . gebruikt slaapmiddelen op een 
verkeerde manier. 

Praten met huisarts. 
Apotheek. 
Medicijndoseerdozen zijn te koop bij de 
thuiszorgwinkel en bij de apotheek. 

4 . . . weet niet waar ze bepaalde 
hulpmiddelen zoals een douchezitje enz. 
kan kopen. 

Thuiszorgwinkel. 
Welzijnswerk voor ouderen. 
 

5 . . . wil een handvat bij de douche 
plaatsen of de snoeren vastzetten, maar 
kan dit niet zelf. 

Klussendienst of buurthulp 

6 . . . wil dat ze iemand kan waarschuwen 
als ze is gevallen. 

De thuiszorgwinkel informeert over 
personenalarmering. 
Thuiszorg. 
Welzijnswerk voor ouderen. 

7 . . . doet te weinig aan 
lichaamsbeweging. 

Het welzijnswerk voor ouderen verzorgt 
cursussen, ook bewegingsaanbod. 

8 . . . kan struikelen over de drempel bij 
de deur, omdat het bij de deur altijd erg 
donker is. 

Een lamp met bewegingssensor kopen bij een 
bouwmarkt. 

9 . . . kan niet veilig naar de bushalte 
komen, aangezien de stoeptegels allemaal 
los liggen. 

Meldpunt klachten bij de gemeente. 

10 . . . heeft een rollator waarvan de 
remmen niet meer goed werken. 

Leverancier van de rollator. 
Eventueel fietsenmaker. 

11 . . . voelt zich niet veilig. Zorgloket 
 
 

Tot slot 
 
Los van deze vier stappen worden voor de zorgcoördinatoren de volgende documenten 
uitgelegd: 
• De signaleringslijst die in het zorgdossier zit (deze vult de zorgcoördinator in tijdens het 

zorgvoorbereidingsgesprek). 
• De folder “Zorg dat u thuis niet valt” (met daarin de checklist die de zorgcoördinator met 

de cliënt doorneemt bij verhoogd risico). 
• De valagenda (de vragenlijst die de zorgcoördinator met de cliënt doorneemt na een 

valincident). 
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Valpreventie 
Artikelen in personeelsblad (voorbeelden) 

 
Artikel 1: bewustwording en aankondiging bijeenkomsten/werkoverleggen  
 

Elke 4 minuten een oudere ernstig gewond! 
Elke 4 minuten raakt een ouder persoon dusdanig gewond door een val, dat 
medische behandeling nodig is. Of anders gerekend: van iedere 43 mensen ouder 
dan 55 jaar, belandt er jaarlijks 1 bij de huisarts of in het ziekenhuis als gevolg van 
een val. Zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen lopen het grootste risico te vallen, 
namelijk 1 op de 22 zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen (75 plussers) wordt 
jaarlijks medisch behandeld als gevolg van een valongeval!  
Als thuiszorgmedewerker komt u veel over de vloer bij deze risicogroep. U kunt 
helpen het aantal ongevallen te verlagen. Niet door veel extra activiteiten maar door 
simpel weg een beetje mee te denken met uw cliënt. 
 
Ongevalcijfers senioren 
Jaarlijks worden 140.0000 ouderen medisch behandeld als gevolg van een valongeval. 27.000 
daarvan zijn zo ernstig dat het slachtoffer in het ziekenhuis opgenomen moet worden en 1. 
700 mensen komen zelfs te overlijden. Mensen van boven de 55 jaar worden vaker 
opgenomen in het ziekenhuis dan jongere mensen en bovendien moeten ze vaak veel langer 
blijven voordat ze voldoende genezen zijn om weer naar huis te kunnen. Een val is het meest 
voorkomende ongeluk, ongeveer driekwart van de privéongevallen zijn valongevallen! 
Naarmate men ouder wordt, loopt men meer kans om te vallen. Vooral mensen met 
lichamelijke of geestelijke beperkingen, mensen die slaap- of kalmeringsmiddelen gebruiken, 
mensen die weinig aan beweging doen en mensen die geen rekening houden met het ouder 
wordende lichaam lopen extra risico. 
 
Gevolgen 
Een valpartij kan heel vervelende gevolgen hebben. Van klein letsel als een blauwe plek of een 
snijwond tot zelfs blijvend invalide zijn. Uit onderzoek blijkt dat veel valongevallen een 
botbreuk tot gevolg hebben, heupen, bekken en polsen zijn heel kwetsbaar. De onverbiddelijke 
wet van de natuur is dat genezingsprocessen op latere leeftijd langzaam gaan en bovendien 
klachten vaak van blijvende aard zijn. In de praktijk blijkt dat na een pijnlijke ervaring de 
angst voor een nieuwe val het risico nog groter maakt. Valongevallen betekenen een aanslag 
op de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en mobiliteit, tijdelijk of zelfs voorgoed. Daardoor kan 
een val vaak de oorzaak zijn van een sociaal isolement, een depressie en een versnelling van 
het verouderingsproces. Naast de gevolgen voor de gevallen oudere zelf, bedragen de directe 
medische kosten van valongevallen voor de zelfstandig wonende kwetsbare ouderen gemiddeld 
230 miljoen Euro per jaar. 
 
Wat gaan we er aan doen? 
Dit jaar zullen er [beschrijf de activiteiten die lokaal worden georganiseerd voor de 
thuiszorgmedewerkers zoals bijeenkomsten over valpreventie] 

worden georganiseerd. Hierin leert u risico’s signaleren in en om het huis van de cliënten en 
adviezen te geven over mogelijke oplossingen. [De tijd, plaats en eventueel de manier van 

aanmelden voor deze bijeenkomsten]. 

(Bron: Consument en Veiligheid) 
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Artikel 2 en 3: risicofactoren 
 

Tips voor een veilige woning (1) 
(Entree, trap, keuken en woonkamer) 
 
Voor veel mensen is hun eigen huis de meest veilige plek. Maar is dit terecht? 
Jaarlijks worden 140.000 ouderen medisch behandeld als gevolg van een valongeval. 
27.000 daarvan zijn zo ernstig dat het slachtoffer in het ziekenhuis opgenomen moet 
worden. Naar schatting wordt ruim de helft van de ongevallen veroorzaakt door 
ongelukken in en om het huis. Mensen lopen in hun eigen huis dus een veel groter 
risico dan ze denken. Vooral uw oudere cliënt heeft een verhoogd risico op vallen. 
 
Misschien ziet u het ook wel eens bij een cliënt gebeuren: te ver reiken, op een 
wiebelige stoel staan om iets te pakken en struikelen over een losse mat bij de deur. 
Wanneer u kritisch kijkt naar de woning van uw cliënt, kunt u vast veel situaties 
ontdekken waarbij de kans op een ongeval groot is. In dit artikel geven wij u 
praktische tips om in te schatten hoe veilig het huis van uw cliënt is. Daarnaast leest 
u wat er nog veranderd kan worden om het huis veiliger te maken en de kans op een 
val eenvoudig te verlagen. 
 
Entree en trap 
Bij de voordeur is voldoende verlichting noodzakelijk, zodat de deur goed geopend kan worden 
en de hoogte van de drempel juist ingeschat kan worden. Een bijkomend voordeel is dat 
voldoende licht inbrekers af schrikt. Ook is het belangrijk dat de deur niet klemt en dat de 
deurmat goed vastligt, zodat uw cliënt hier niet over kan struikelen. Een antislip mat kan 
hierbij een oplossing bieden. Goede verlichting en antislip materialen kunnen bij een 
bouwmarkt gekocht worden. 
 
Verder veroorzaken losliggende spullen gevaarlijke situaties aangezien men er gemakkelijk 
over kan struikelen. Een kapstok waarop alle jassen passen en een paraplubak zijn daarom 
aan te raden. Op de trap gebeuren ook veel ongevallen. 
 
Deze ongevallen kunnen vaak voorkomen worden. U kunt uw cliënt de volgende tips geven: 
- Loop altijd rustig de trap af 
- Houdt met minstens één hand de trapleuning vast 
- Verlicht de trap voldoende 
- Zorg ervoor dat er geen losse spullen op de trap liggen 
- De traptreden mogen niet glad zijn. 
 
Keuken en woonkamer 
In de keuken moeten voortdurend spullen gepakt en weer opgeborgen worden. Het is 
verstandig om hier bij de indeling van de keuken rekening mee te houden. 
Is de keuken wel zo ingedeeld dat bukken of strekken zo min mogelijk nodig is? Samen met 
uw cliënt kunt u kijken of dit wel op de meest effectieve manier is gebeurd. De dingen die uw 
cliënt het vaakst nodig heeft, moeten het makkelijkst gepakt kunnen worden (goed bereikbare 
hoogte). Daarbij dienen zware dingen gemakkelijk te bereiken zijn. Verder is het noodzakelijk 
dat de vloer meteen droog gemaakt wordt, wanneer er met water of iets anders gemorst is. 
Ook is het van belang dat er voldoende ruimte is om in de keuken te kunnen bewegen. Dit 
geldt ook voor de woonkamer. Er moet voldoende ruimte zijn om te verplaatsen. De meubels 
mogen dus niet te dicht op elkaar staan. De tafels en stoelen mogen niet wiebelen. Wanneer 
het nodig is, moet uw cliënt veilig op de meubelen kunnen steunen. Het schuiven van losse 
kleedjes over de grond kan voorkomen worden door er antislip materiaal onder te leggen. De 
kleedjes komen dan vast te liggen en er kan niet meer over uitgleden worden. De beste 
oplossing is natuurlijk als alle losse kleedjes verwijderd worden. Ook is het van belang om alle 
losse snoeren en kabels, goed vast te leggen zodat dit geen struikelgevaar oplevert. Dit kan 
bijvoorbeeld met behulp van kabelclips en snoeroprollers. Anti-slip materiaal, kabelclips en 
snoeroprollers kunnen bij de bouwmarkt gekocht worden. Daarnaast zorgt een draadloze 
telefoon voor minder snoeren en meer gemak bij het oppakken van de telefoon. 
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Meer informatie over het signaleren van gevaarlijke plekken in en om het huis van uw cliënt en 
het geven van adviezen wordt behandeld tijdens [naam, plaats en tijd van de bijeenkomst 

voor de thuiszorgmedewerkers over valpreventie]. 
 
In de brochure ‘Val niet thuis’ is een eenvoudig te gebruiken checklist opgenomen waarmee u de 
risico’s kan ontdekken bij uw cliënt thuis, ook staan de oplossingen beschreven. De folder kunt u 
krijgen bij [naam of plaats waar de folder te verkrijgen is voor de thuiszorgmedewerkers].  

 
 

 

Tips voor een veilige woning (2) 
(Bad- en slaapkamer en rondom het huis) 
 
Voor veel mensen is hun eigen huis de meest veilige plek. Maar is dit terecht? 
Jaarlijks worden 140.000 ouderen medisch behandeld als gevolg van een valongeval. 
27.000 daarvan zijn zo ernstig dat het slachtoffer in het ziekenhuis opgenomen moet 
worden. Naar schatting wordt ruim de helft van de ongevallen veroorzaakt door 
ongelukken in en om het huis. Mensen lopen in hun eigen huis dus een veel groter 
risico dan ze denken. Vooral uw oudere cliënt heeft een verhoogd risico op vallen. 
 
Misschien ziet u het ook wel eens bij een cliënt gebeuren: struikelen over het snoer 
van de telefoon of uitglijden op de gladde badkamervloer. Wanneer u kritisch kijkt 
naar de woning van uw cliënt, kunt u vast veel situaties ontdekken waarbij de kans 
op een ongeval onnodig groot is. In dit artikel geven wij u praktische tips om in te 
schatten hoe veilig het huis is. Daarnaast leest u wat er nog veranderd kan worden 
om het huis veiliger te maken en de kans op een val eenvoudig te verkleinen. 
 
De badkamer 
De badkamer is een ruimte in huis waar men veel risico loopt. De combinatie van water, zeep 
en tegels kan ervoor zorgen dat de vloer in de badkamer zeer glad wordt. Met als gevolg dat 
uitglijden gemakkelijk gebeurt. Het is dan ook van belang om in de badkamer zeer oplettend 
te zijn! Kijk of overal antislip materiaal in de douche en/of bad is aangebracht. U kunt denken 
aan speciale antislip matten die te koop zijn bij winkels voor huishoudelijke artikelen. 
Daarnaast is het van belang dat uw cliënt zich in de badkamer goed aan dingen vast kan 
houden. Het aanbrengen van steunbeugels aan de muur kan dan ook een idee zijn (te koop bij 
een thuiszorgwinkel). Wanneer het staan onder de douche een probleem wordt, kan een 
douchestoeltje uitkomst bieden. In plaats van een douchestoeltje kan ook een tuinstoel 
gebruikt worden. Voor het geval dat een ouder persoon toch valt, is het belangrijk dat hulp de 
persoon kan bereiken. De deur van de badkamer moet om deze reden dan ook aan de 
buitenkant geopend kunnen worden. 
 
De slaapkamer 
Vaak gaat uw cliënt ‘s nachts uit bed om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. Het is dan belangrijk 
dat hij goed kan zien waar hij loopt. Een lampje dat vanuit het bed uit en aan gedaan kan worden, 
is belangrijk bij het voorkomen van struikelpartijen in een donkere kamer. Tegenwoordig zijn er ook 
nachtlampjes te koop (met en zonder sensor) die in het stopcontact gestopt kunnen worden. Deze 
lampjes geven ‘s nachts voldoende licht, passen in elk stopcontact en hebben een laag 
stroomverbruik. Als er losse kleedjes in de slaapkamer liggen, zal er antislip materiaal onder 
moeten liggen zodat men er niet over kan struikelen. Verder kan een seniorenbed meer comfortabel 
zijn dan een normaal bed. Een seniorenbed is hoger zodat uit bed stappen makkelijker gaat. Het is 
verstandig om in de slaapkamer een tweede telefoon aan te sluiten. Uw cliënt hoeft dan niet naar 
beneden te rennen om de telefoon op te nemen en het geeft ten tweede een veilig gevoel. Ten 
slotte kunt u uw cliënt aan raden, de tijd te nemen om uit bed te komen, eerst rustig op de rand 
van het bed zitten, met de benen naar beneden bungelen. Daarna voorzichtig op te staan om 
duizeligheid te voorkomen. 
 
Rondom het huis 



23 
Thuiszorg Rotterdam: Valpreventie 
Vilans, april 2011 

Ook rondom het huis is het van belang dat alles veilig is. Het straatje en de stoep moeten vlak zijn 
en er mogen geen tegels los zitten. Verder is het van belang dat er geen aanslag van mos op de 
tegels aanwezig is. Mos en regen zorgen ervoor dat de tegels spiegelglad worden en kunnen leiden 
tot uitglijders. Ook houten vlonders, bielzen en grasperken kunnen glad zijn. Voldoende verlichting 
rondom het huis is aan te raden. Zodat de ondergrond goed gezien wordt en er geen 
inschattingsfouten, wat betreft de hoogte van de trede en dergelijke, worden gemaakt. 
 
Meer informatie over het signaleren van gevaarlijke plekken in en om het huis van uw cliënt en het 
geven van adviezen wordt behandeld tijdens [naam, plaats en tijd van de bijeenkomst voor de 
thuiszorgmedewerkers over valpreventie]. 
 
In de brochure ‘Val niet thuis’ is een eenvoudig te gebruiken checklist opgenomen waarmee u 
de risico’s kan ontdekken in en om het huis van uw cliënt. Ook staan de oplossingen 
beschreven. De folder kunt u krijgen bij [naam of plaats waar de folder te verkrijgen is voor de 

thuiszorgmedewerkers]. 

 
 

Artikel 4: Doorverwijzen 
 

Een ongeval: dat overkomt mij niet! 
Uit onderzoek1 blijkt dat ouderen, in vergelijking met andere leeftijdsgroepen, een 
risicogroep vormen wanneer het gaat om ongevallen in en om huis, buitenshuis en in 
het verkeer. Waarschijnlijk hebt u vaak uw cliënten horen zeggen: “Een ongeluk 
overkomt mij niet, het gaat immers al jaren goed”? Hierdoor maken ze zich geen 
zorgen. Toch is het goed om uw cliënten bewust te maken van het risico dat ze lopen 
om te vallen en hen tips te geven om dit risico te verkleinen. In dit artikel vindt u 
meer informatie over: veiligheid van de eigen woning, voldoende beweging, 
verantwoord gebruiken van slaap- en kalmeringsmiddelen en het verkeer. Allemaal 
zaken waarover u mogelijk spreekt met uw cliënt. 
 
Veiligheid in de eigen woning 
Voor uw cliënt is de meest veilige plek waarschijnlijk de eigen woning. Helaas blijkt deze vaak 
minder veilig te zijn dan men denkt. Wanneer men kritisch kijkt, kunnen in de woning 
onveilige situaties ontdekt worden die tot een ongeval kunnen leiden. Voorbeelden zijn: 
losliggende kleedjes en snoeren, spullen op de trap, gladde vloeren in de badkamer en 
onvoldoende verlichting. Op www.veiligheid.nl vindt u tips en maatregelen om de woning 
veiliger te maken. Want gelukkig zorgen ook kleine aanpassingen in de 
woning al voor een veel veiliger omgeving voor uw cliënt en uzelf. 
 
Veiligheid en bewegen 
Veiligheid en bewegen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Fit en lenig zijn, het hebben 
van spierkracht en snel kunnen reageren, spelen een rol bij het voorkomen van ongevallen. 
Om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen is het van belang dat men fit is en blijft. Het is 
vooral belangrijk dat ouderen zich 
goed kunnen verplaatsen en dat ze gemakkelijk uit hun stoel of bed kunnen stappen. Door 
dagelijks te bewegen, het liefst een half uur per dag, blijft men fitter. Ook voor ouderen met 
een chronische ziekte is het van belang om dagelijks, binnen de eigen mogelijkheden, 
voldoende te blijven bewegen. U kunt uw cliënt doorverwijzen naar [verwijzing naar lokale 
cursussen, welzijnswerk, zwembad e.d.] wanneer ze 
meer aan beweging willen gaan doen. 
 
Veiligheid en slaap- en kalmeringsmiddelen 
Slaap- en kalmeringsmiddelen zijn geneesmiddelen die een goed hulpmiddel vormen om in 
moeilijke perioden van stress en gepieker het lichaam tot rust te brengen en om uitputting te 
voorkomen. De medicijnen zorgen ervoor dat mensen beter slapen en geven een rustiger 
gevoel. Er kleeft aan het gebruik 
van deze medicijnen ook een nadeel, namelijk de optredende bijwerkingen. De bijwerkingen 
kunnen zelfs de oorzaak zijn van een ongeval. Zonder dat mensen er zelf erg in hebben, 
beïnvloeden deze medicijnen het reactievermogen. Ze kunnen sufheid, slappere spieren, 
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problemen met de concentratie en coördinatie en soms ook wazig zien, veroorzaken. Het is 
daarom ook van belang dat mensen deze medicijnen zorgvuldig gebruiken. Mensen gebruiken 
deze medicijnen vaak lang, zonder dat er tussentijds gekeken wordt of men met minder toe 
kan. Als u weet dat uw cliënt slaap- en kalmeringsmiddelen gebruikt, is het goed om aan hen 
te vragen of ze hierover contact hebben met hun huisarts om te bespreken óf en in welke 
mate nog steeds gebruik van de medicijnen gemaakt moet worden. 
 
Veiligheid en verkeer 
Bij het ouder worden gaan sommige lichaamsfuncties bijna ongemerkt achteruit. Het 
vervelende is dat het om die functies gaat die van wezenlijk belang zijn voor deelname aan het 
verkeer. Vooral het zien, het horen, het concentratievermogen en de reactiesnelheid zijn 
hierbij belangrijk. Daarnaast neemt de kwetsbaarheid in het verkeer toe. Het is dan ook goed 
dat uw cliënt hier rekening mee houdt. Men kan zelf veel doen om een ongeval in het verkeer 
te voorkomen. Bijvoorbeeld door de fietsenmaker laten controleren of de fiets goed is 
afgesteld.  
Daarnaast is het belangrijk dat men altijd uitgerust is wanneer aan het verkeer deelgenomen 
wordt. Daarnaast is het voor oudere cliënten belangrijk dat ze op de hoogte blijven van de 
nieuwste verkeersregels en fietstassen en een achteruitkijkspiegel gebruiken zodat men 
minder kans heeft betrokken te zijn bij een (val)ongeluk. 
 
Kortom: Ouderen kunnen zelf heel gemakkelijk de kans op een ongeval 
verkleinen! 
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Valpreventie 
Gebruikte informatie 

 
 
• Richtlijn preventie van valincidenten bij ouderen 

Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie (2004) met ondersteuning van het CBO. 
• Brochure Zorg dat u thuis niet valt, Consument en Veiligheid 
• Brochure Rechtop blijven staan met medicijnen. Medicijngebruik en vallen gaat vaak 

samen, Consument en veiligheid 
• Halt u valt: handboek voor de thuiszorg  
• Yardley, L., M. Donovan-Hall, K. Francis, C. Todd (2006). Older people’s views of advice 

about falls prevention: a qualitative  study. Health Education Research. DOI 
10.1093/her/cyh077.  

• Statistiek niet-natuurlijke dood 2004-2008, CBS; Letsel Informatie Systeem 2004-2008, 
Consument en Veiligheid  

• Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen, Universiteit Maastricht 
• Stappenplan na een valincident, 2008 verpleeghuis Meulenbeltzorg 
• Adviezen bij vallen, 2007 Aveant 
• Valkaart, V&VN 
 


