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Voorwoord

Valpreventie bij oudere volwassenen staat hoog op de agenda van zorgprofessionals
en beleidsmakers. Gelukkig geldt dat ook voor de hbo- en mbo-opleiders van toekomstige zorgprofessionals. Voor hen (en voor hun studenten!) is dit lespakket ontwikkeld. Daarbij hebben opleiders, onderzoekers en zorgprofessionals op een unieke wijze
samengewerkt. We danken daarom van harte de klankbordgroepleden, de studenten
en docenten die aan dit lespakket hebben bijgedragen.
We hopen dat u veel plezier zult hebben van dit lespakket!
Namens de projectgroep,
Carolien Smits,
Lector Innoveren in de Ouderenzorg
juni 2011

Inleiding

Vallen is bij mensen die langdurend zorg ontvangen een veel voorkomend probleem.
Vallen kan ernstige gevolgen hebben, vooral voor ouderen. Als verpleegkundige of
verzorgende is het belangrijk om valgevaar te signaleren en om valongelukken te
voorkomen. Het is belangrijk te weten wat de risico’s zijn op een val, maar ook wat je
kunt doen om de kans op een val te verkleinen. Je krijgt door dit lespakket inzicht in de
risico’s van vallen en leert wat je kunt doen om de kans op een val te verkleinen.

Doelstelling

Een val kan in veel gevallen worden voorkomen. Zorgverleners spelen een belangrijke
rol bij de preventie van valincidenten, door het signaleren van risicovolle situaties en
het adequaat handelen wanneer er zich toch een valincident heeft voorgedaan. Dit
lespakket behandelt de kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

Doelgroep

Dit lespakket is bedoeld voor studenten van de hbo- en mbo-opleidingen tot zorgprofessionals (niveau twee t/m vijf). De lessen zijn zowel bedoeld voor eerstejaars
studenten voordat zij op stage gaan alsook voor studenten (na afloop van stage) uit het
derde en vierde jaar.

Leerdoelen

De nummers die achter de leerdoelen en competenties staan corresponderen met de
opdrachten uit de lessen. Wanneer er bijvoorbeeld 2.8 achter staat dan gaat het om les
2 opdracht 8. Met de 0 wordt de casus bedoeld.
Je weet wat er wordt verstaan onder een valincident.				
1.0
Je hebt een idee hoeveel valincidenten er in Nederland plaats vinden.		
1.1, 3.1, 3.2
Je weet welke intrinsieke en extrinsieke factoren een valrisico vergroten.
1.2, 3.7
Je signaleert de risico’s voor een valincident.					
1.3, 2.8, 3.6
Je weet wat de gevolgen kunnen zijn van een valincident.		
1.3, 3.3
Je kunt de risicofactoren van vallen bespreken met zorgvrager en/of de familie.
1.3
Je weet welke interventies er genomen kunnen worden om valrisico
te verkleinen.
1.3
Je weet welke risico’s medicijnen hebben op vallen.				
1.4
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Je hebt inzicht in je eigen mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van
de zorg voor de zorgvrager.								
3.5
Je kunt een zorgvrager begeleiden bij het lopen en zo nodig
verplaatsen.
1.1, 2.2, 2.3, 3.4
Je weet bij welke instantie je moet aankloppen voor vragen of (hulp)middelen.
1.3
Je kunt de zorgvrager en zijn familie adviseren over valincidenten.		
3.5
Je weet wanneer je de situatie moet bespreken met arts/fysiotherapeut.		
1.5, 3.5
Je kan een meldingsformulier incidenten patiënt/cliënt op de juist wijze invullen. 2.4
Je weet de bezwaren van fixeren en kan alternatieven hiervoor noemen.		
2.6
Je weet wat de wet zegt over de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen.
2.7
Je kan een persoonlijke risicoanalyse invullen van een zorgvrager.		
2.8
Je kan een zorgvrager screenen op valgevaar.					
3.6
Je weet wat er wordt verstaan onder orthostatische hypotensie.			
3.7
Je weet wat er wordt verstaan onder postprandiale hypotensie.			
3.7

Competenties

Signaleren en observeren				
Verzorgen				
Samenwerken 				
Adviseren en informeren				
Voorkomen van valincidenten				

Gebruikswijzer

De lessen

1.3, 2.2, 2.8, 3.6, 3.7
1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4
1.5, 2.4, 3.5
1.3, 2.5
1.3, 1.4, 1.5

Het lespakket bestaat uit drie lessen van ongeveer 1,5 uur per les: een les valpreventie in
de thuiszorg, in het verzorginghuis/verpleeghuis en in het ziekenhuis. Elke les start met
een casus en de doelstellingen, vervolgens zijn er een aantal opdrachten. Bij de rode
teksten en een deel van de witte teksten in de ovalen zijn links verwerkt welke clickable
zijn. De theoretische opdrachten kun je zelfstandig maken, de praktijkopdrachten in
groepjes van drie à vier studenten. De kennis en vaardigheden die je leert zijn van
belang voordat je op stage gaat.

Wat heb je nodig?
Om de opdrachten te kunnen uitvoeren, heb je een computer met internetverbinding
en een praktijklokaal nodig. Bij sommige opdrachten werk je samen, andere kun je
alleen doen.
Verder heb je nodig:
•	een computer met internetaansluiting
•	informatie over verplaatsingstechnieken zoals bijvoorbeeld een boek over verplaatsingstechnieken
•	een rollator
•	een meldingsformulier incidenten patiënt/cliënt zoals een MIC/MIP, FONA of VIM
formulier
•	een persoonlijke risicoanalyse bewoner ongevallen.
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Achtergrondinformatie voor de docent
Voor de docent is er een kennisbundel valpreventie beschikbaar die als achtergrondinformatie gebruikt kan worden. Voor de studenten zijn er hand-outs beschikbaar.
Zowel de kennisbundel als de hand-outs zijn te downloaden op de website
www.vilans.nl/kennisbundels en er zijn hyperlinks aangebracht in de drie lessen.
Een les kan worden geïntegreerd in een bestaand programma dat volgens het curriculum wordt aangeboden, bijvoorbeeld bij het onderdeel transfertechnieken. Alle drie
de lessen kunnen ook afzonderlijk worden aangeboden voor een scholingsprogramma
gericht op valpreventie.
Wanneer de lessen in een organisatie worden gebruikt, is het zinvol de protocollen van
de instelling te gebruiken bij de opdrachten.
Er is geen toets beschikbaar, wel is er een antwoordblad en observatielijst. Hiermee kan
de docent zo nodig de student toetsen.
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1. Les valpreventie thuiszorg

Casus
Achtergrondinformatie
De rol van de zorgverlener
Opdracht 1: kwetsbare oudere
Opdracht 2: cijfers
Opdracht 3: factoren van valincidenten
Opdracht 4: valangst
Opdracht 5: medicijnen en vallen

Casus
Mevrouw Visser is 83 jaar en heeft last van gewrichtsslijtage (artrose). Soms
voelt zij zich duizelig bijvoorbeeld als ze te snel opstaat. Ook gaan haar ogen
wat achteruit. Desondanks woont zij nog zelfstandig, met hulp van de thuiszorg. Vier maanden geleden is zij gestruikeld over een drempel bij haar in huis.
Ze heeft zich daarbij flink bezeerd. Ze is bang om opnieuw te vallen en durft
nauwelijks het huis uit. Mevrouw Visser gaat alleen nog naar de supermarkt en de
apotheek om haar medicijnen te halen. Ze gebruikt verschillende medicijnen, waaronder kalmeringstabletten. Mevrouw Visser behoort tot de groep kwetsbare ouderen.

Achtergrondinformatie uit de kennisbundel valpreventie
Kennisbundel:
Hand-out: 		
Hand-out: 		
Hand-out: 		

Oorzaken van vallen blz. 5
Oorzaken van vallen blz. 25
Hoe en waar vallen ouderen blz. 26
Preventie van vallen: hoe doe je dat?

blz. 29

De kennisbundel valpreventie kan je vinden op www.vilans.nl/kennisbundels.
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Een valincident is ‘een onbedoelde verandering van lichaamspositie, die resulteert in het neerkomen op de grond of
een ander lager niveau’.1 Valongelukken worden meestal veroorzaakt door een combinatie van intrinsieke (persoonsgebonden) en extrinsieke (omgevingsgebonden) factoren. Persoonsgebonden factoren hebben betrekking op de fysieke
en mentale conditie van de betrokken persoon. Omgevingsgebonden factoren zijn factoren die de oudere van buitenaf
uit balans brengen. De meeste valongevallen bij ouderen worden veroorzaakt door een combinatie van factoren.
Meer dan de helft van de valongevallen onder 55-plussers vindt in en om het huis plaats.
Hieronder, staan in volgorde, de meest risicovolle ruimten die bij de Spoed Eisende Hulp (SEH) bekend zijn:
1. vast trap
2. badkamer/douche
3. toilet
4. gang/hal/entree
5. keuken
6. woonkamer
7. slaapkamer
Daarnaast gebeuren er ook veel valongelukken bij het binnengaan van het huis of door drempels, maar vaak komen
die vallers niet bij de SEH terecht.
Een recente eerdere val is een belangrijke indicator voor een volgende val. Als iemand al eens gevallen is, kan diegene
angstig zijn om opnieuw te vallen. Deze durft niet meer het huis uit en gaat minder bewegen. Door het minder
bewegen neemt de spierkracht nog meer af en wordt de kans op een val juist groter. Ook kunnen mensen met
geringe spierkracht een val minder goed opvangen.

De rol van de zorgverlener
Je komt thuis bij mevrouw Visser. Ze vertelt dat ze bang is om nog een keer te vallen en dat ze zich somber voelt
omdat ze haar vriendinnen minder ziet. Samen met haar probeer je de oorzaken van een val door te nemen. Zo zie je
dat haar huis vol staat met meubels en losse kleedjes. Daarnaast vraag je je af hoeveel medicijnen ze gebruikt. Je wilt
graag weten welke gevolgen dit heeft voor haar.

Leerdoelen
•	Je weet wat er wordt verstaan onder een valincident.
•	Je hebt een idee hoeveel valincidenten er in Nederland plaatsvinden.
•	Je weet welke intrinsieke en extrinsieke factoren een valrisico vergroten.
•	Je signaleert de risico’s voor een valincident.
•	Je weet wat de gevolgen kunnen zijn van een valincident.
•	Je kunt de risicofactoren van vallen bespreken met zorgvrager en/of de familie.
•	Je weet welke interventies er genomen kunnen worden om valrisico te verkleinen.
•	Je weet welke risico's medicijnen hebben op vallen.

1	Kellogg International Workgroup on the prevention of falls in the elderly.
The prevention of falls in later life. Dan. Med Bull 1987; (34)4:1-24.
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Opdracht 1:
kwetsbare oudere
Niveau 2 t/m 5
duur: 10 minuten

Opdracht 2:
cijfers
Niveau 2 t/m 5
duur: 10 minuten

Opdracht 3:
factoren van
valincidenten
Niveau 2 t/m 5
duur: 20 minuten

De onderstaande vragen kun je opzoeken op internet of in een boek, vermeld de bron
die je hebt gebruikt.
1. Ga naar www.seniorgezond.nl en maak de test die staat bij SeniorGezond helpt
valongevallen voorkómen. Neem niet jezelf als voorbeeld, maar iemand die heel oud
is. Bekijk de uitkomst van de test. Wanneer er oorzaken die tot een val kunnen leiden
staan vermeld, noteer deze dan.
2. Zoek op wat artrose inhoudt en leg dit uit in 3 zinnen.
3. Waardoor zou een zorgvrager met artrose een grotere kans maken op een val?
4. Noem nog twee aandoeningen aan het bewegingsapparaat en leg uit wat deze
inhouden.
5. Mevrouw Visser behoort tot de groep kwetsbare ouderen. Wat wordt hiermee
bedoeld?
6. Als zij te snel uit bed op staat, voelt zij zich duizelig. Zoek hiervoor een mogelijke
verklaring.
7. Sommige ouderen lopen een grote kans op vallen, terwijl anderen nog heel vitaal
zijn. Om na te gaan of iemand een risico loopt op een val, is er een valrisicotest
ontwikkeld waarbij je de oudere drie vragen stelt. Deze valrisicotest is te downloaden
op www.veiligheid.nl/valanalyse. Aan de hand van de antwoorden zie je of de oudere
een verhoogd valrisico loopt. Stel de vragen aan iemand die je kent en ouder is dan
65 jaar. Noteer de uitkomst.
Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij
ouderen. Op de website van Consument en Veiligheid (www.veiligheid.nl) vind je informatie over ongevalcijfers.
1. Hoeveel valongevallen vinden er jaarlijks plaats onder 55-plussers die naar de SEH
moeten?
2. Hoeveel 55-plussers overlijden er jaarlijks aan de gevolgen van een valongeval?
3. Zoek op hoeveel SEH-behandelingen er jaarlijks plaatsvinden onder 55-plussers die in
en om het huis vallen.
4. Op welke locatie in huis vallen de meeste ouderen boven de 75 jaar?
5. Kun je bedenken waarom vrouwen de grootste risicogroep vormen?
1. Welke intrinsieke factoren en welke extrinsieke factoren zouden bij mevrouw Visser
een rol hebben kunnen spelen bij haar val?
2. Kun je zelf twee voorbeelden bedenken van intrinsieke en extrinsieke factoren, die
een rol kunnen spelen bij een val?
3. Noem vijf tips of aanpassingen in huis die je mevrouw Visser kunt geven om haar
huis veiliger te maken, zodat de kans op een val kleiner wordt. Lees hiervoor de
brochure ‘Zorg dat u thuis niet valt’ deze is te vinden op www.veiligheid.nl.
4. Kun je je voorstellen dat mevrouw Visser gehecht is aan haar spullen en dat ze het
moeilijk vindt om er afstand van te nemen? Bespreek eerst met haar wat ze zelf wil,
voordat je met haar bespreekt hoe ze haar huis veiliger kan maken. Welke tips kun je
haar geven?
5. Waarom is het verstandig de familie van mevrouw Visser te betrekken als je haar
adviezen geeft?
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6. Bij welke instanties kan mevrouw Visser aankloppen als ze aanpassingen in haar huis
wil?
7. Hoe worden de aanpassingen in haar huis gefinancierd?
Opdracht 4:
valangst
Niveau 2 t/m 5
duur: 10 minuten

Opdracht 5:
medicijnen en
vallen
Niveau 4/5
duur: 20 minuten

1. Je weet dat een eerdere val de kans op een val juist vergroot. De angst van mevrouw
Visser is dus niet geheel onterecht. Toch is het belangrijk dat ze in beweging blijft.
Verzamel zo drie argumenten waarmee het belang om te bewegen kunt onderbouwen.
2. Welke vormen van bewegen zijn heel geschikt voor ouderen.
3. Er bestaat een cursus om valangst te verminderen: Zicht op Evenwicht. Zoek op
internet uit wat deze cursus inhoudt en wat de doelen zijn.
4. Waar kan de oudere deze cursus volgen. Zoek uit waar en door wie deze cursus, in
jouw provincie, wordt gegeven.
Zoek op de website van de apotheek: www.apotheek.nl informatie over het thema
‘Medicijnen en valongelukken’.
Noteer de antwoorden op de volgende vragen.
1. Hoe komt het dat medicijnen bij ouderen meer invloed hebben dan bij jongere
mensen?
2. Welke drie oorzaken worden er genoemd waardoor ouderen zo veel vlugger vallen?
3. Welke ziekten vergroten de kans op een val en komen juist veel bij ouderen voor?
4. Een aantal medicijnen staat erom bekend dat ze de kans om te vallen groter maken.
Welke zijn dat?
5. Welke tips worden er gegeven aan mensen die denken een grotere kans te maken op
een val?
Het gebruik van meerdere medicijnen kan extra risico’s met zich mee brengen. Op de
website www.kiesbeter.nl staat onder het tabblad ‘patiënteninformatie’ informatie over
medicijngebruik. Kies vervolgens het tabblad veilig medicijngebruik. Zoek hier informatie over het gebruik van meerdere medicijnen tegelijk.
6. Noteer de tips die je hier leest.
7. Omdat je vermoedt dat mevrouw Visser meerdere medicijnen tegelijk gebruikt, wil je
dit met haar bespreken. Wat zou je tegen haar zeggen?
8. Wat zou je noteren in haar dossier voor de andere zorgverleners? Op welke zorgverlener zou je je specifiek richten?
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2. Les valpreventie in verzorgingshuis en verpleeghuis

Casus
Achtergrondinformatie
De rol van de zorgverlener
Opdracht 1: rollator
Opdracht 2: stoornissen aan het bewegingsapparaat
Opdracht 3: verplaatsingstechnieken
Opdracht 4: van fouten kun je leren
Opdracht 5: blijf bewegen
Opdracht 6: non-fixatie beleid
Opdracht 7: wat zegt de wet?
Opdracht 8: risicoprofiel

Casus
Meneer Bakker heeft Parkinson, een ziekte die wordt
gekenmerkt door stoornissen in het bewegen. Omdat
hij de laatste tijd lichamelijk en geestelijk hard achteruit
is gegaan, is hij verhuisd naar een verzorgingshuis. Sinds
kort loopt hij met een rollator. Hij heeft nog nooit eerder
een rollator gebruikt, dus het is wel even wennen. Hij komt er
opeens achter hoeveel obstakels er buiten en in het verpleeghuis
zijn. Zoals het openen en sluiten van een deur, een stoep op of een helling
nemen. Vanmiddag rond 17.00 uur is hij gevallen in de gemeenschappelijke ruimte
van het verzorgingshuis. Dit kwam doordat er een paar rollators de doorgang versperden. Hij probeerde er langs te
gaan, maar maakte een te scherpe bocht, waardoor de rollator niet meer de nodige steun bood. Gelukkig heeft hij bij
deze val geen letsel opgelopen, maar geschrokken is hij wel.

Achtergrondinformatie uit de kennisbundel valpreventie
Kennisbundel: Vallen komt vaak voor, feiten en cijfers blz. 3
Hand-out: 		 Valpreventie verbeteren kan: voorbeelden en tips uit de praktijk
Hand-out: 		 Preventie van vallen hoe doe je dat? blz. 29

blz. 27

De kennisbundel valpreventie kan je vinden op www.vilans.nl/kennisbundels.
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Jaarlijks raken ongeveer 3600 cliënten van verzorgingshuizen en 1900 cliënten van verpleeghuizen door een val
zodanig gewond dat ze op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis moeten worden behandeld.
Uit de registratie bij enkele Nederlandse verzorgingshuizen blijkt dat in een huis met 100 cliënten jaarlijks circa 200
valincidenten plaatsvinden. Gemiddeld valt dus elke cliënt jaarlijks twee keer. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat psychogeriatrische cliënten vaker vallen dan somatische cliënten en in deze groep zijn er jaarlijks ook meer fracturen per bed.

De rol van de zorgverlener
Je bent de eerste die meneer Bakker ziet. Je vraagt een collega om hem samen in een stoel te zetten en hem gerust te
stellen. Vervolgens moet je een melding maken van dit incident. Het ingevulde formulier geef je aan je teamleider. In
het teamoverleg wil je bespreken wat je kunt doen om dit soort incidenten in het vervolg te kunnen voorkomen.

Leerdoelen
Je hebt inzicht in je eigen mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van de zorg voor de zorgvrager.
Je kunt een zorgvrager begeleiden bij het lopen en zo nodig verplaatsen.
Je weet bij welke instantie je moet aankloppen voor vragen of (hulp)middelen.
Je kunt de zorgvrager en zijn familie adviseren over valincidenten.
Je weet wanneer je de situatie moet bespreken met arts / fysiotherapeut.
Je kan een meldingsformulier incidenten patiënt/cliënt op de juist wijze invullen.
Je weet de bezwaren van fixeren en kan alternatieven hiervoor noemen.
Je weet wat de wet zegt over de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen.
Je kan een persoonlijke risicoanalyse invullen van een zorgvrager.
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Opdracht 1:
rollator
Niveau 2 t/m 5
duur: 10 minuten

Niet alleen obstakels onderweg kunnen een val veroorzaken, ook de rollator zelf kan
gevaar opleveren, denk aan remkabels die uitsteken, rollators die inklappen tijdens
gebruik, of de wielen die te klein zijn om stoep op en af te kunnen. Ook kan het zijn dat
de rollator niet goed is afgesteld op de gebruiker.
1. Maak een rondje van 5 minuten met de rollator en zorg daarbij dat je in elk geval een
deur hebt geopend en weer hebt dicht gedaan en een stoep op en af bent gegaan. Als
het mogelijk is kun je ook een helling nemen of over een hobbelige weg lopen.
2. Bedenk tips die je aan meneer Bakker kunt geven over het gebruik van de rollator en
bespreek die met de medestudenten. Kijk op www.veiligheid.nl naar gebruikstips
voor de rollator en vul zonodig je lijst met tips aan.

Opdracht 2:
stoornissen aan het
bewegingsapparaat
Niveau 2 t/m 5
duur: 5 minuten

Opdracht 3:
verplaatsingstech-

1. Kun je iemand noemen die een stoornis heeft aan het bewegingsapparaat? En kun je
aangeven om welke ziekte of stoornis het gaat.
2. Zo ja, wat viel je op bij die persoon? Als je niemand kunt noemen, kun je een filmpje
zoeken van iemand met de ziekte van Parkinson. Hoe beweegt diegene?
3. Zoek op internet of in een boek drie kenmerken van de ziekte van Parkinson die
invloed hebben op het bewegen?
4. Kun je nog tenminste 3 ziekten noemen die voor stoornissen aan het bewegingsapparaat zorgen?
Speel met vier studenten een rollenspel, waarbij één student de instructie voorleest,
één de zorgvrager speelt en twee anderen de zorgverleners.

nieken
Niveau 2 t/m 5
duur: 10 minuten

Zoek instructies die horen bij: ‘De gevallen cliënt tot zit brengen met behulp van twee
hulpverleners’. (Als er op jouw opleiding gebruik gemaakt wordt van het boek Verplaatsingstechnieken van uitgeverij Paraad, dan gaat het om instructie 5.8.8.B). Gebruik de
Observatielijst ‘Beoordelingscriteria bij opdracht 2.3’
Oefen het verplaatsen van de zorgvrager van grond naar de stoel.
1. Waarom moet je een tillift gebruiken als deze aanwezig is?
2. Wanneer moet een zorgvrager blijven liggen?
3. Hoe moet je handelen als een zorgvrager niet verplaatst mag worden?
Wissel van rol, zodat een ieder de verplaatsingstechnieken heeft geoefend.
Maak een kort verslag van je eigen ervaring met deze opdracht van ongeveer 10 regels.
Schrijf daarin hoe je het vond om het rollenspel te doen, wat goed ging en wat beter
kan. Geef daarnaast antwoord op de vragen.

Opdracht 4:
van fouten kun je
leren
Niveau 2 t/m 5 duur:
15 minuten

Nadat je meneer Bakker in zijn stoel hebt geplaatst en gerust hebt gesteld, ga je een
melding maken van dit bijna-ongeval. Van elk incident en bijna-ongeval moet je
namelijk een melding maken via een meldingsformulier incidenten patiënt/cliënt,
zie Registratieformulier Incidenten. Doordat incidenten en bijna-ongevallen worden
gemeld, krijg je inzicht in welke ongevallen er gebeuren, hoe vaak ze voorkomen en
waardoor het is gebeurd. Dit is belangrijk om de kans op een ongeval in het vervolg te
voorkomen én de zorg te verbeteren.
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1. Voordat je een meldingsformulier incidenten patiënt/cliënt maakt, lees je de invulinstructie goed door, vul daarna het Registratieformulier Incidenten zo goed mogelijk
in.
2. Wat vond je moeilijk bij het invullen van het formulier? Hebben jullie hetzelfde
ingevuld?
3. Bedenk samen wat je kunt doen om dit soort ongelukken in het vervolg te voorkomen en noteer deze.
Opdracht 5:
blijf bewegen
Niveau 2 t/m 5
duur: 10 minuten

Opdracht 6:
non-fixatie beleid
Niveau 2 t/m 5
duur: 10 minuten

Opdracht 7:
wat zegt de wet?
Niveau 4 t/m 5
duur: 10 minuten

Opdracht 8:
risicoprofiel
Niveau 4 t/m 5
duur: 10 minuten

De dochter van meneer Bakker maakt zich zorgen om haar vader. Deze keer is de val
met een sisser afgelopen, maar de volgende keer breekt hij nog zijn andere heup. Zij
ziet liever dat haar vader zo min mogelijk beweegt en een rolstoel gebruikt om een val
te voorkomen. Je hebt van meneer Bakker gehoord dat hij vroeger veel wandelde en hij
dat nog steeds graag doet.
1. Bedenk waarom het juist wel belangrijk is om te blijven bewegen ook al is het niet
gemakkelijk.
2. Schrijf je argumenten op en leg die voor aan de dochter. Bespreek ook de mogelijkheden om veilig te blijven bewegen. Oefen dit in een rollenspel.
Je merkt dat in het verzorgingshuis er wel eens voor wordt gekozen om de zorgvrager in
zijn bewegingsvrijheid te beperken, omdat men bang is dat deze anders valt. Dit wordt
ook wel fixeren genoemd. Er zijn verschillende manieren om iemand te fixeren, denk
maar eens aan bedhekken, een stoelplank, de afdelingsdeur op slot doen of iemand
medicatie toedienen waar diegene suf van wordt. Fixeren is bijzonder ingrijpend, want
hoe zou jij je voelen als je niet meer kunt gaan en staan waar je wilt? Daarom wordt er
terecht steeds vaker gezocht naar alternatieven.
1. Probeer met elkaar alternatieven voor het fixeren te bedenken voor een zorgvrager
die een risico loopt om te vallen en noteer deze.
Gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg mag alleen als aller, aller
laatste mogelijkheid worden gebruikt, dus als er geen alternatieven voor handen zijn.
1. Zoek uit wat je als zorgverlener wettelijk verplicht bent, als je toch vrijheidsbeperkende maatregelen gebruikt.
2. Hoe heet de wet waarin dit staat? Vermeld de bron die je hebt gebruikt.
Sommige bewoners van een verzorgingshuis lopen meer risico op een val. Verpleegkundigen en verzorgenden die veel contact hebben met de bewoners kunnen die risico’s in
kaart brengen met behulp van een Persoonlijk Risicoanalyseformulier. Dit formulier is
onderdeel van de methode veiligheidsmanagement in de verpleeg en verzorgingshuizen
te vinden op www.veiligheid.nl.
1. Lees de instructie van het Persoonlijk Risicoanalyseformulier en vul het in.
2. Wat zijn de acties die van toepassing zijn bij meneer Bakker? Wie zijn er verantwoordelijk voor deze acties?

4

3. Les valpreventie ziekenhuis

Casus
Achtergrondinformatie
De rol van de zorgverlener
Opdracht 1: test je kennis
Opdracht 2: cijfers
Opdracht 3: een gebroken heup
Opdracht 4: een zorgvrager verplaatsen
Opdracht 5: adviezen na een nieuwe heup
Opdracht 6: zakkaartje screening op verhoogd valrisico
Opdracht 7: orthostatische hypotensie

Casus
Mevrouw Khan, 73 jaar, heeft onlangs een nieuwe
heup gekregen. Ze is uitgegleden op de trap omdat
ze te snel naar beneden wilde toen de telefoon ging.
Daardoor heeft ze haar heup gebroken. Ze is inmiddels
geopereerd en vraagt jou wanneer ze uit bed mag en weer
kan beginnen met lopen. Ze is een zelfstandige vrouw die het
liefst zo snel mogelijk weer naar huis gaat. Je geeft aan dat je dat
voor haar zal gaan uitzoeken bij de fysiotherapie. Je wilt haar daarnaast nog
een aantal adviezen geven om een val in de toekomst te voorkomen. Mevrouw Slijkhuis, 89 jaar, ligt naast mevrouw Khan en is vandaag in het ziekenhuis gevallen toen ze
uit bed stapte en leunde op een verrijdbaar nachtkastje.

Achtergrondinformatie Kennisbundel valpreventie
Kennisbundel: Vallen komt vaak voor, feiten en cijfers
Hand-out: 		 Feiten over vallen blz. 24

blz. 3

De kennisbundel valpreventie kan je vinden op www.vilans.nl/kennisbundels.
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Ouderen hebben een sterk verhoogde kans op botbreuken. De beperkingen na een breuk zijn vaak ingrijpend en
ondanks een lang en kostbaar revalidatieproces zijn de herstelkansen matig. De helft van de ouderen met een heupfractuur wordt nooit meer de oude en een vijfde van deze ouderen sterft binnen drie maanden.
In Nederland raakt gemiddeld elke 4 minuten een oudere zo erg door een val gewond dat behandeling in het ziekenhuis nodig is. Maar ook in het ziekenhuis loopt de zorgvrager een kans om te vallen. In ziekenhuizen komt vallen
namelijk bijna drie keer zo vaak voor als bij zelfstandig wonende ouderen boven de 65 jaar. De gevolgen van een val
voor de patiënt kunnen variëren van blauwe plekken en kneuzingen tot botfracturen of hoofdverwondingen. Andere
nare gevolgen kunnen bestaan uit een langere opnameduur of opname in een verzorgingstehuis of verpleeghuis.
Soms zijn extra diagnostische procedures en eventueel chirurgisch ingrijpen nodig.
Het ziekenhuis kan enerzijds leiden tot een vermindering van het aantal valpartijen, omdat de omgeving aangepast
is aan mensen die ziek zijn. Anderzijds kan het juist leiden tot meer valpartijen omdat de oudere patiënt in een
onbekende omgeving verblijft. Als patiënten gestimuleerd worden om weer te gaan lopen, is er zeker een kans dat de
patiënt valt. De deskundigheid van de fysiotherapeut is in deze fase heel belangrijk.

De rol van de zorgverlener
Vandaag draag jij de zorg voor mevrouw Khan en mevrouw Slijkhuis. Voor mevrouw Khan zal je nagaan bij de fysiotherapie wanneer ze weer uit bed mag en gaan lopen. Je wilt haar daarnaast nog een aantal adviezen geven om een
val in de toekomst te voorkomen.
Mevrouw Slijkhuis is gevallen toen ze uit bed stapte en leunde op het verrijdbare nachtkastje dat niet op de rem
stond. Soms wordt een val veroorzaakt doordat een verrijdbaar nachtkastje, bed of een rolstoel niet op de rem
staat. Een hoog-laag bed kan gevaarlijk zijn als het bed op een hoge stand staat en de zorgvrager de hoogte verkeerd
inschat of zich er zelfs niet eens van bewust is als deze er uit wil stappen. Ook tijdens de transfers gebeuren er regelmatig ongelukken. Mevrouw Slijkhuis is al op leeftijd en wellicht dat er bij haar ook andere factoren zijn die een rol
spelen bij een valincident.

Leerdoelen
Je hebt inzicht in je eigen mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van de zorg voor de zorgvrager.
Je kunt een zorgvrager begeleiden bij het lopen en zo nodig verplaatsen.
Je kunt de zorgvrager en zijn familie adviseren over valincidenten.
Je weet wanneer je de situatie moet bespreken met een fysiotherapeut /arts.
Je kan een zorgvrager screenen op valgevaar.
Je weet wat er wordt verstaan onder orthostatische hypotensie.
Je weet wat er wordt verstaan onder een postprandiale hypotensie.
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Opdracht 1:
test je kennis
Niveau 2 t/m 5
duur: 5 minuten
Opdracht 2:
cijfers

Test je kennis op het gebied van vallen door de vragen te beantwoorden van de kennistest “Vallen bij ouderen”, deze vind je op www.btsg.nl/quiz/vallen/start-vallenquiz.htm
Beantwoord eerst alle vragen, controleer daarna of je het correcte antwoord hebt
gegeven. Hoe is je kennis?
Elk jaar breken veel ouderen een heup, meestal door een val. Op www.veiligheid.nl vind
je informatie over ongevalcijfers.

Niveau 2 t/m 5
duur: 10 minuten

1. Hoeveel 55-plussers worden er na een val opgenomen in het ziekenhuis?
2. Hoeveel 55-plussers worden er gemiddeld jaarlijks opgenomen in het ziekenhuis
vanwege een heupfractuur?
3. Hoeveel procent van de slachtoffers bij een heupfractuur is vrouw?
4. Hoeveel ongevallen vinden er jaarlijks gemiddeld plaats bij senioren van 55 jaar en
ouder waar een (onderdeel van een) bed bij betrokken is?
5. Hoeveel 55-plussers overlijden er na een val uit een bed?

Opdracht 3:

Bespreek de onderstaande vragen in een groepje met elkaar.
1. Ken je iemand die wel eens een heup heeft gebroken?
2. Hoe oud was deze persoon toen?
3. Was deze persoon een man of een vrouw?
4. Was deze persoon na genezing van de fractuur net zo mobiel als daarvoor?
5. Hoe gaat het nu met die persoon?

een gebroken heup
Niveau 2 t/m 5
duur: 20 minuten

De onderstaande vragen kun je opzoeken op internet.
1. Welk deel van de heup is gebroken als men spreekt over een heupfractuur?
2. Waardoor komen heupfracturen vooral bij ouderen voor?
3. Van alle ouderen met een heupfractuur zijn de meeste vrouw, een van de oorzaken
hiervan is dat vrouwen vaker leiden aan osteoporose. Zoek op wat dat inhoudt.
4. Wat kun je doen om osteoporose te vertragen?
5. Welke factoren beïnvloeden de aanmaak en afbraak van het bot?
Opdracht 4:
een zorgvrager
verplaatsen
Niveau 2 t/m 5
duur: 15 minuten

Speel met drie studenten een rollenspel, waarbij één student de instructie voorleest,
één de patiënt speelt en een ander de zorgverleners.
Zoek de instructie die hoort bij: De cliënt tot zit op de rand van het bed brengen, uit bed
halen, naar de stoel begeleiden en laten zitten.
(Als er op jouw opleiding gebruik gemaakt wordt van het boek Verplaatsingstechnieken
van uitgeverij Paraad, dan gaat het om instructie 5.7.1). Gebruik de Observatielijst
‘Beoordelingscriteria bij opdracht 3.4’
Verplaats de zorgvrager van het bed naar de stoel.
Wissel van rol, zodat een ieder de verplaatstechnieken heeft geoefend.
1. Wat wordt er bedoeld met tegenhang?
2. Waarom mag men nooit mee gaan met de zitbeweging van de cliënt en dient men
altijd tegenhang in balans te geven?
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Maak een kort verslag van je eigen ervaring met deze opdracht van ongeveer 10 regels.
Schrijf daarin hoe je het vond om het rollenspel te doen, wat goed ging en wat beter
kan. Geef daarnaast antwoord op de bovenstaande vragen.
Opdracht 5:
adviezen na een
nieuwe heup
Niveau 2 t/m 5
duur: 15 minuten

In het ziekenhuis is de fysiotherapeut degene die patiënten zal begeleiden en adviseren
bij het leren lopen en bewegen. Want er komt nogal wat bij kijken na een nieuwe heup.
Op de website van de Sint Maartenskliniek vind je informatie voor patiënten die een
nieuwe heup hebben gekregen. Ga naar de website www.maartenskliniek.nl en kijk bij
veelgestelde vragen of je al een antwoord kunt vinden op de vragen die mevrouw Khan
je heeft gesteld.
1. Wat is de Sint Maartenskliniek voor een ziekenhuis?
2. 	Wanneer je naar praktische informatie gaat en dan klikt op veelgestelde vragen, vind
je meer informatie over een nieuwe heup. Kun je het antwoord vinden op de vraag
van mevrouw Khan wanneer ze weer uit bed mag en gaan lopen.
3.	De Sint Maartenskliniek heeft een advies geschreven voor patiënten die een nieuwe
heup hebben gekregen: “Adviezen na totale heupoperatie”. Zoek dit document op
internet en lees op bladzijde twee, welke bewegingen mevrouw Khan de eerste acht
weken niet mag maken. Noteer deze bewegingen.
4. Welk risico bestaat er als mevrouw Khan deze bewegingen toch maakt.
5.	Kun je uitleggen waarom de begeleiding van een fysiotherapeut zo belangrijk is voor
mevrouw Khan?

Opdracht 6:
zakkaartje
screening op
verhoogd valrisico

Mogelijk is er sprake van een verhoogd valrisico bij mevrouw Slijkhuis. Om dat uit te
zoeken bestudeer je het Zakkaartje van de Isalakliniek ‘Screening op verhoogd valrisico’.
Noteer de adviezen en acties die van toepassing zouden kunnen zijn op mevrouw Slijkhuis.

Niveau 4/5 duur:
15 minuten
Opdracht 7:
orthostatische
hypotensie

In de status van mevrouw Slijkhuis heb je gelezen dat er bij haar sprake is van een
orthostatische hypotensie. Noteer de antwoorden op onderstaande vragen in een kort
verslag.

Niveau 4/5 duur:
15 minuten

1. Zoek op internet of in een lesboek op wat een orthostatische hypotensie is.
2. Leg uit wat er precies gebeurt met de bloeddruk.
3. Leg het verband uit tussen een orthostatische hypotensie en valincidenten.
4. Meet bij een medestudent de bloeddruk op terwijl deze tenminste een minuut heeft
gelegen. Vervolgens staat de medestudent op en meet je na drie minuten nogmaals
de bloeddruk. Noteer de bloeddrukmetingen. Wissel vervolgens van rol.
5. Zit er verschil tussen de metingen?
6. Hoe voelde de medestudent zich?
7. Zoek op wat een postprandiale hypotensie inhoudt.
8. Welk advies zou je een oudere geven, bij wie sprake is van een postprandiale hypotensie?
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Beoordelingscriteria bij opdracht 2.3

De gevallen cliënt tot zit brengen met behulp van twee hulpverleners
Naam student:		 .............................................................................................................. Groep: ........... Datum:
																								 Tijd: ........... - ...........
Naam observant ..............................................................................................................
Voorbereiding:

...........

-

...........

-

...........

Hokje aankruisen indien juist uitgevoerd.
De 1ste zorgpverlener.
q Zet het bed of de stoel vlak naast de cliënt.
q Brengt de cliënt tot zit.
q Vraagt de cliënt de handen op de buik te plaatsen.
q 
Nodigt met zijn handen de cliënt uit ruimte te maken tussen armen en romp en plaatst zijn
handen onder de oksel door op de bovenbenen van de cliënt.
De 2de zorgverlener.
q Buigt de knieën van de cliënt.
q Gaat op de hurken voor de cliënt zitten.
q Omvat de polsen van de andere hulpverlener.

Uitvoering:

q 
De 1ste zorgverlener duwt de cliënt naar voren door druk te geven tegen de bovenbenen waarbij
de 2de zorgverlener in balans hangt.
q Beide zorgverleners brengen zo samen de cliënt tot stand.
q 
De 2de zorgverlener plaatst zijn handen op de schouderbladen van de cliënt en kan vervolgens de
cliënt in stoel of bed plaatsen.

N.B.

Deze handeling alleen gebruiken in geval van nood als er geen tillift aanwezig is.
De 1ste zorgverlener duwt de cliënt naar voren totdat hij boven het steunvlak is. Dan pas wordt de
beweging omhoog gezet.

Beroepshouding:

q Maakt contact met de cliënt.
q Houdt rekening met het( on)vermogen van de cliënt.
q Biedt veiligheid.

Totaalscore:

..........................................

aftrek punten (=aantal niet aangekruiste hokjes)

Eventuele opmerkingen q Noem de fout gemaakte items van de student.
observant:

1

Persoonlijke risicoanalyse bewoner verzorgingshuis

Toelichting:
Vallen heeft veel verschillende oorzaken. Met name de verzorging die intensief met de bewoners
werkt, kan een goed beeld krijgen van de risico’s die bij een bewoner spelen. Met behulp van het
persoonlijke risicoanalyseformulier wordt een gerichte inventarisatie gemaakt van de oorzaken en
risicofactoren voor vallen. Dit moet leiden tot actiepunten voor de verzorging en andere
zorgverleners om de kans op een valongeval bij een individuele bewoner te verkleinen.

Doel:
Op basis van het ingevulde persoonlijke risicoanalyseformulier worden actiepunten geformuleerd
voor de verzorging of voor andere disciplines om het valrisico te verminderen. Hiermee dient het
formulier om risico’s bij de bewoners te signaleren en daaruit voortvloeiende actiepunten op te
nemen in de zorg rond de bewoner.

Wie vormt de doelgroep?
De doelgroep bestaat uit alle bewoners van de zorginstelling.

Wanneer wordt dit formulier ingevuld?
Invullen van het formulier is van belang als een bewoner een verhoogd risico loopt op een val.
Dit geldt voor vrijwel alle bewoners in de zorginstelling. Extra aandacht verdienen bewoners
die gevallen zijn en bij wie herhaling moet worden voorkomen. Als een incidentenregistratieformulier wordt ingevuld na een valongeval, kan ook direct het formulier voor de persoonlijke
risicoanalyse worden ingevuld om mogelijke maatregelen beter in beeld te krijgen. Ook bij mensen
die niet recentelijk gevallen zijn, is het zinvol om periodiek (bijvoorbeeld elk kwartaal) het formulier
in te vullen om een valongeval te voorkomen.
Het formulier wordt dus bij voorkeur als volgt ingezet:
1

Na een valongeval, bijvoorbeeld direct na het invullen van het incidentenregistratieformulier.

2

Periodiek voor alle bewoners.

Door wie wordt het formulier ingevuld?
Het formulier wordt ingevuld door de verzorging, bij voorkeur door een contact verzorgende (of
eerst verantwoordelijke verzorgende) bijvoorbeeld tijdens het teamoverleg
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Beschikbare materialen
-

Invulinstructie risicoanalyseformulier

-

Risicoanalyseformulier

-

Themabrochure ‘Risico’s en vallen’
Werkwijze:
De formulieren zijn beschikbaar op de afdelingen, bijvoorbeeld op een plaats waar ook de MICformulieren liggen. Op het formulier wordt ingevuld welke bewoner het betreft, de datum en de
naam van de invuller. Het formulier wordt ingevuld aan de hand van de 18 gestelde vragen. Bij
iedere vraag kunnen witte vakjes worden aangekruist. De vakjes worden ingevuld als de
verzorging (invuller) van mening is dat hier misschien verbetering kan worden bereikt.
Stap 1
Lees de vraag en ga na of dit van toepassing is bij de bewoner, zo ja, zet dan een kruisje in het
witte vakje van de kolom ‘Risico aanwezig/van toepassing’. Als het risico in de vraag ook heeft
bijgedragen aan een valongeval, zet dan ook een kruisje in de tweede kolom ‘Oorzaak
valongeval’.
Stap 2
Als een kruisje gezet is in de eerste kolom, is er mogelijk actie gewenst voor het risico dat in die
vraag is genoemd. Kijk in de rij achter de vraag naar de witte vakjes. Ieder wit vakje staat bij een
mogelijk actiepunt door de verzorging en mogelijk ook voor de huisarts of fysiotherapeut. Als er
geen actie gewenst is, zet u een kruisje in de laatste kolom ‘geen actie’. Dit kan het geval zijn
omdat er bijvoorbeeld recentelijk al actie is ondernomen op dit punt.
Stap 3
Het aangekruiste hokje geeft een actiepunt aan. Omschrijf de actiepunten op de bij dit Werkblad
behorende ‘samenvatting actiepunten’, wie deze gaat uitvoeren en wanneer dit uitgevoerd moet
zijn.

Voorbeeld:

Een bewoner is uit haar stoel gevallen, haar stoel is te laag en ze geeft aan duizelig te zijn bij
opstaan. Welke hokjes moeten nu aangekruist worden? Er zijn twee vragen in ieder geval van
toepassing: ‘6. Regelmatig last van duizeligheid?’ en ‘16. Heeft risico’s in de omgeving en/of
onveilige producten?’ Bij beide vragen kunnen de eerste twee kolommen worden aangekruist:
‘Van toepassing’ en ‘Mogelijke oorzaak val’. In dit voorbeeld vindt de verzorging dat het tijd wordt
voor extra aandacht voor deze problemen. Voor de duizeligheid moet contact worden gezocht met
de huisarts en er moet een poging worden gedaan om een hogere stoel aan te schaffen. Hiervoor
wordt het vakje aangekruist bij de huisarts ‘Duizeligheid’ en voor de verzorging de vakjes ‘check
veiligheid omgeving/product’ en ‘contact met mantelzorger(s)’. Er wordt vervolgens afgesproken
wie van de verzorging hiervoor actie onderneemt.
De actiepunten worden in het zorgdossier opgenomen.
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Voor veel voorkomende actiepunten is het goed om een vaste procedure te ontwikkelen
(bijvoorbeeld informatie beschikbaar hebben om uitleg te geven over geschikt schoeisel, of een
opzet voor een vraag aan de huisarts).
Suggesties voor actiepunten
Het formulier kan helpen om actiepunten voor met name de verzorging helder te krijgen. Een
aantal regelmatig voorkomende onderwerpen/actiepunten is weergegeven in de tabel. Daarnaast
is regelmatig van belang om de huisarts te attenderen op een probleem of klacht en ook om de
huisarts te vragen voor een fysiotherapeutische behandeling. Hieronder worden de vragen kort
toegelicht.
1

Heeft problemen met lopen (onzeker / onveilig)?
Bij veel ouderen gaat het vermogen om te lopen achteruit. Soms geeft dit echter aanleiding tot
extra aandacht. Hierbij kan de verzorging onderzoeken of de omgeving een extra risico oplevert
(bijvoorbeeld losse kleedjes bij iemand die de voeten niet optilt). Ook kan het wenselijk zijn dat de
fysiotherapeut nader bekijkt wat de problemen zijn bij het lopen. Als er geen mogelijkheden gezien
worden om het lopen wat te verbeteren, dan wordt een kruisje gezet bij ‘geen actie’.

2

Gebruikte loophulpmiddel op het moment van de val?
Een loophulpmiddel biedt ondersteuning, maar kan ook een risico opleveren voor een valongeval.
Als iemand met een loophulpmiddel is gevallen is het nodig om te kijken of het gebruik van het
loophulpmiddel op de juiste wijze gebeurt. Hierin kan de verzorging uitleg geven of kan de
fysiotherapeut een specifieke training geven.

3

Heeft behoefte aan een (ander) loophulpmiddel?
De fysiotherapeut kan onderzoeken welk loophulpmiddel het beste past bij de situatie.
Dit is het geval als de indruk bestaat dat iemand toe is aan een loophulpmiddel, zelf vraagt om een
loophulpmiddel of als het beter lijkt om een ander loophulpmiddel te gebruiken.

4

Heeft problemen met transfers (onder andere opstaan uit stoel, naar toilet)?
Hierbij kan door de verzorging aandacht worden gegeven aan de betrokken producten
(bijvoorbeeld een hoger bed of een andere plaats van de stoel) of kan de fysiotherapeut gevraagd
worden om de persoon te leren wat de beste techniek is.

5

Heeft problemen met de balans?
Balansproblemen kennen veel verschillende oorzaken. Een van de oorzaken ligt in het
bewegingsapparaat, bijvoorbeeld door verminderde spierkracht, een verkeerde looptechniek of
een verminderd gevoel in de voeten. Als de indruk bestaat dat een persoon baat kan hebben bij
een gerichte training door de fysiotherapeut, kunnen hiervoor stappen worden ondernomen.
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6

Heeft regelmatig last van duizeligheid (onder andere bij overeind komen)?
Hiervoor bestaan veel verschillende oorzaken.
De huisarts kan een beeld krijgen welke oorzaak het is en welke stappen eventueel gewenst zijn.

7

Heeft last van flauwvallen / wegraken?
Hiervoor bestaan veel verschillende oorzaken.
De huisarts kan een beeld krijgen welke oorzaak het is en welke stappen eventueel gewenst zijn.

8

Heeft pijn en/of ongemak aan de voet(en) (onder andere ingegroeide nagels)?
De voeten spelen een belangrijke rol bij het behoud van evenwicht. Door onder meer vocht en pijn
kan het risico op vallen toenemen. Dit kunnen kleine en grote problemen zijn. Soms kan de
verzorging een pedicure inschakelen en soms kan de huisarts gevraagd worden om iets aan de
problemen te doen.

9

Is niet in staat een gezicht te herkennen op 4 meter (zo nodig met bril)?
Slecht zien is een risico voor vallen. Dit kan komen omdat iemand niet de juiste bril heeft of deze
niet draagt. In dit geval kan de verzorging hierop attent zijn. Bij afwijkingen aan het oog
(bijvoorbeeld staar) kan het wenselijk zijn om de huisarts in te schakelen. Het zal echter ook
regelmatig voorkomen dat er geen mogelijkheden voor verbetering zijn, in dat geval komt er een
kruisje bij ‘geen actie’.

10

Is momenteel ziek?
Een verhoogd risico op vallen kan veroorzaakt worden door een (tijdelijke) ziekte. Soms is het
zinvol om hiervoor een huisarts te raadplegen om het herstel te bespoedigen. Hierbij is het soms
wenselijk om de mantelzorger te betrekken.

11

Is verward / onrustig?
Bij mentale stoornissen kan de verzorging onderzoeken of er behoefte is aan beschermende
maatregelen, zoals een heupbeschermer. Hierbij zal de mantelzorger vaak worden betrokken. Ook
de huisarts kan worden benaderd om de situatie te onderzoeken, met name bij beginnende en
veranderende klachten.

12

Heeft een slechte voedingstoestand / vochtinname?
Hoewel echt bewijs ontbreekt, bestaat de indruk dat met name uitdroging een oorzaak van vallen
kan zijn. De verzorging kan extra aandacht besteden aan de voedsel en vocht inname. Bij ernstige
problemen kan de huisarts worden ingeschakeld.

4

13

Gebruikt risicovolle medicijnen (onder andere risico op duizeligheid)?
Een aantal medicijnen kan verminderd concentratievermogen en duizeligheid geven. De
verzorging kan aandacht geven aan risicovol gedrag bij het gebruik van medicijnen. Bij klachten
van de persoon kan soms rekening worden gehouden met het activiteitenpatroon. Bij veel klachten
kan de huisarts worden gevraagd om te onderzoeken of de medicatie en de dosering nog in orde
is.

14

Gebruikt regelmatig alcohol?
Bij overmatig alcoholgebruik kan de verzorging dit bespreken met de betrokkene en eventueel met
de mantelzorgers.

15

Neemt te veel risico (onder andere in huishoudelijk werk, fietsen, etc.)?
Sommige activiteiten leveren extra veel risico op als de betrokkene een verminderd evenwicht
heeft, minder spierkracht, minder zichtvermogen etc. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld
fietsen in druk verkeer en huishoudelijke activiteiten met een krukje. Uiteraard moeten veilige
activiteiten altijd gestimuleerd worden. De verzorging kan dit met de betrokkene bespreken en
eventueel met de mantelzorger(s).

16

Heeft risico’s in de omgeving en/of onveilige producten?
Er kunnen risico’s zijn door de inrichting van de gangen en gemeenschappelijke ruimten of door de
inrichting van het appartement (kamer). Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de checklist uit
Stap 2 ‘Inventariseren’. De verzorging kan veranderingen voorstellen in de gemeenschappelijke
ruimten, en kan de inrichting van het appartement bespreken met de betrokkene en eventueel met
de mantelzorger.

17

Bezoekt regelmatig ’s nachts het toilet?
Nachtelijk toiletbezoek, onder meer in combinatie met incontinentie komt regelmatig voor. Door de
versufte toestand, soms in combinatie met haast kunnen valongevallen optreden. Het is belangrijk
dat de weg naar het toilet goed toegankelijk en verlicht is. Verder kan de verzorging tips geven
over de routine bij het opstaan uit bed: bijvoorbeeld niet te snel opstaan, eerst licht aandoen,
gebruik maken van de handgrepen, etc.

18

Draagt vaak onveilig schoeisel?
Onveilig schoeisel kan een risico opleveren bij personen die minder goed ter been zijn. Met name
hoge en smalle hakken geven minder gevoel voor de balans. Ook gladde pantoffels kunnen een
risico opleveren. Hoewel dit gevoelig kan liggen bij de betrokkene, kan de verzorging
de aanschaf en dragen van veilig schoeisel stimuleren.

5

Tips
-

Door het formulier tijdens een teamoverleg in te vullen kunnen meer zorgverleners tips geven over
eventuele risico’s en oplossingen bij de betreffende bewoner.

-

Overleg met een klinisch geriater in het ziekenhuis of de zogenaamde veelvallers door hen gezien
kunnen worden om te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn om het frequent vallen te
voorkomen. Bespreek dan ook welke bewoners naar hen doorverwezen kunnen worden. Aan
welke criteria moeten deze bewoners voldoen om doorverwezen te worden?

-

Voor psychogeriatrische cliënten is ook een speciaal risicoanalyse formulier beschikbaar. Deze is
opgenomen in de aansluitende ‘Blijf Staan’ module voor verpleeghuizen. Deze module is te
bestellen via www.veiligheid.nl.

6

Heeft problemen met lopen (onzeker/onveilig)?

Gebruikte loophulpmiddel op het moment van de val?

Heeft behoefte aan een (ander) loophulpmiddel?

Heeft problemen met transfers (o.a. opstaan uit stoel, naar toilet)?

Heeft problemen met de balans?

Heeft regelmatig last van duizeligheid (o.a. bij overeind komen)?

Heeft last van flauwvallen/wegraken?

Heeft pijn en/of ongemak aan de voet(en) (o.a. ingegroeide nagels)?

Is niet in staat gezichten te herkennen op 4 meter (zonodig met bril)?

Is momenteel ziek?

Is verward/onrustig?

Heeft een slechte voedingstoestand/vochtinname?

Gebruik risicovolle medicijnen (o.a. risico op duizeligheid)?

Gebruikt regelmatig alcohol?

Neemt teveel risico (o.a. in huishoudelijk werk, fietsen, etc.)?

Heeft risico’s in de omgeving en/of onveilige producten?

Bezoekt regelmatig ’s nachts het toilet?

Draagt vaak onveilig schoeisel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ingevuld door: …………………………………….

Datum: ………………………………………….....

Naam: ………………………………………………

Persoonlijke Risicoanalyse Valongevallen
Verzorging
Aandachtspunten en acties

Huisarts
Fysiotherapeut

Aandachtspunten/klachten/verwijzing

Geen actie

Training transfers
Training balans

Aanvraag nieuw loophulpmiddel
Training loophulpmiddel gebruik
Training lopen

Voedingstoestand

Risicovolle medicatie

Ziekte/pijn

Wegraken/flauwvallen

Gezichtsvermogen

Duizeligheid

Contact met mantelzorger(s)

Beschermende maatregelen

Inname voeding en vocht

Risicogedrag/alcohol gebruik

Voorlichting over schoenen

Gebruik bril/afspraak opticien

Afspraak pedicure

Check veiligheid omgeving/product

Uitleg loophulpmiddel gebruik

Risico aanwezig/van toepassing

Oorzaak valongeval
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5.

4.

3.

2.

1.

Beschrijving actiepunt

Samenvatting actiepunten

Verantwoordelijk

Datum actie

Datum evaluatie

Resultaat

8

9

Persoonlijke risicoanalyse bewoner verzorgingshuis

Toelichting:
Vallen heeft veel verschillende oorzaken. Met name de verzorging die intensief met de bewoners
werkt, kan een goed beeld krijgen van de risico’s die bij een bewoner spelen. Met behulp van het
persoonlijke risicoanalyseformulier wordt een gerichte inventarisatie gemaakt van de oorzaken en
risicofactoren voor vallen. Dit moet leiden tot actiepunten voor de verzorging en andere
zorgverleners om de kans op een valongeval bij een individuele bewoner te verkleinen.

Doel:
Op basis van het ingevulde persoonlijke risicoanalyseformulier worden actiepunten geformuleerd
voor de verzorging of voor andere disciplines om het valrisico te verminderen. Hiermee dient het
formulier om risico’s bij de bewoners te signaleren en daaruit voortvloeiende actiepunten op te
nemen in de zorg rond de bewoner.

Wie vormt de doelgroep?
De doelgroep bestaat uit alle bewoners van de zorginstelling.

Wanneer wordt dit formulier ingevuld?
Invullen van het formulier is van belang als een bewoner een verhoogd risico loopt op een val.
Dit geldt voor vrijwel alle bewoners in de zorginstelling. Extra aandacht verdienen bewoners
die gevallen zijn en bij wie herhaling moet worden voorkomen. Als een incidentenregistratieformulier wordt ingevuld na een valongeval, kan ook direct het formulier voor de persoonlijke
risicoanalyse worden ingevuld om mogelijke maatregelen beter in beeld te krijgen. Ook bij mensen
die niet recentelijk gevallen zijn, is het zinvol om periodiek (bijvoorbeeld elk kwartaal) het formulier
in te vullen om een valongeval te voorkomen.
Het formulier wordt dus bij voorkeur als volgt ingezet:
1

Na een valongeval, bijvoorbeeld direct na het invullen van het incidentenregistratieformulier.

2

Periodiek voor alle bewoners.

Door wie wordt het formulier ingevuld?
Het formulier wordt ingevuld door de verzorging, bij voorkeur door een contact verzorgende (of
eerst verantwoordelijke verzorgende) bijvoorbeeld tijdens het teamoverleg

1

Beschikbare materialen
-

Invulinstructie risicoanalyseformulier

-

Risicoanalyseformulier

-

Themabrochure ‘Risico’s en vallen’
Werkwijze:
De formulieren zijn beschikbaar op de afdelingen, bijvoorbeeld op een plaats waar ook de MICformulieren liggen. Op het formulier wordt ingevuld welke bewoner het betreft, de datum en de
naam van de invuller. Het formulier wordt ingevuld aan de hand van de 18 gestelde vragen. Bij
iedere vraag kunnen witte vakjes worden aangekruist. De vakjes worden ingevuld als de
verzorging (invuller) van mening is dat hier misschien verbetering kan worden bereikt.
Stap 1
Lees de vraag en ga na of dit van toepassing is bij de bewoner, zo ja, zet dan een kruisje in het
witte vakje van de kolom ‘Risico aanwezig/van toepassing’. Als het risico in de vraag ook heeft
bijgedragen aan een valongeval, zet dan ook een kruisje in de tweede kolom ‘Oorzaak
valongeval’.
Stap 2
Als een kruisje gezet is in de eerste kolom, is er mogelijk actie gewenst voor het risico dat in die
vraag is genoemd. Kijk in de rij achter de vraag naar de witte vakjes. Ieder wit vakje staat bij een
mogelijk actiepunt door de verzorging en mogelijk ook voor de huisarts of fysiotherapeut. Als er
geen actie gewenst is, zet u een kruisje in de laatste kolom ‘geen actie’. Dit kan het geval zijn
omdat er bijvoorbeeld recentelijk al actie is ondernomen op dit punt.
Stap 3
Het aangekruiste hokje geeft een actiepunt aan. Omschrijf de actiepunten op de bij dit Werkblad
behorende ‘samenvatting actiepunten’, wie deze gaat uitvoeren en wanneer dit uitgevoerd moet
zijn.

Voorbeeld:

Een bewoner is uit haar stoel gevallen, haar stoel is te laag en ze geeft aan duizelig te zijn bij
opstaan. Welke hokjes moeten nu aangekruist worden? Er zijn twee vragen in ieder geval van
toepassing: ‘6. Regelmatig last van duizeligheid?’ en ‘16. Heeft risico’s in de omgeving en/of
onveilige producten?’ Bij beide vragen kunnen de eerste twee kolommen worden aangekruist:
‘Van toepassing’ en ‘Mogelijke oorzaak val’. In dit voorbeeld vindt de verzorging dat het tijd wordt
voor extra aandacht voor deze problemen. Voor de duizeligheid moet contact worden gezocht met
de huisarts en er moet een poging worden gedaan om een hogere stoel aan te schaffen. Hiervoor
wordt het vakje aangekruist bij de huisarts ‘Duizeligheid’ en voor de verzorging de vakjes ‘check
veiligheid omgeving/product’ en ‘contact met mantelzorger(s)’. Er wordt vervolgens afgesproken
wie van de verzorging hiervoor actie onderneemt.
De actiepunten worden in het zorgdossier opgenomen.

2

Voor veel voorkomende actiepunten is het goed om een vaste procedure te ontwikkelen
(bijvoorbeeld informatie beschikbaar hebben om uitleg te geven over geschikt schoeisel, of een
opzet voor een vraag aan de huisarts).
Suggesties voor actiepunten
Het formulier kan helpen om actiepunten voor met name de verzorging helder te krijgen. Een
aantal regelmatig voorkomende onderwerpen/actiepunten is weergegeven in de tabel. Daarnaast
is regelmatig van belang om de huisarts te attenderen op een probleem of klacht en ook om de
huisarts te vragen voor een fysiotherapeutische behandeling. Hieronder worden de vragen kort
toegelicht.
1

Heeft problemen met lopen (onzeker / onveilig)?
Bij veel ouderen gaat het vermogen om te lopen achteruit. Soms geeft dit echter aanleiding tot
extra aandacht. Hierbij kan de verzorging onderzoeken of de omgeving een extra risico oplevert
(bijvoorbeeld losse kleedjes bij iemand die de voeten niet optilt). Ook kan het wenselijk zijn dat de
fysiotherapeut nader bekijkt wat de problemen zijn bij het lopen. Als er geen mogelijkheden gezien
worden om het lopen wat te verbeteren, dan wordt een kruisje gezet bij ‘geen actie’.

2

Gebruikte loophulpmiddel op het moment van de val?
Een loophulpmiddel biedt ondersteuning, maar kan ook een risico opleveren voor een valongeval.
Als iemand met een loophulpmiddel is gevallen is het nodig om te kijken of het gebruik van het
loophulpmiddel op de juiste wijze gebeurt. Hierin kan de verzorging uitleg geven of kan de
fysiotherapeut een specifieke training geven.

3

Heeft behoefte aan een (ander) loophulpmiddel?
De fysiotherapeut kan onderzoeken welk loophulpmiddel het beste past bij de situatie.
Dit is het geval als de indruk bestaat dat iemand toe is aan een loophulpmiddel, zelf vraagt om een
loophulpmiddel of als het beter lijkt om een ander loophulpmiddel te gebruiken.

4

Heeft problemen met transfers (onder andere opstaan uit stoel, naar toilet)?
Hierbij kan door de verzorging aandacht worden gegeven aan de betrokken producten
(bijvoorbeeld een hoger bed of een andere plaats van de stoel) of kan de fysiotherapeut gevraagd
worden om de persoon te leren wat de beste techniek is.

5

Heeft problemen met de balans?
Balansproblemen kennen veel verschillende oorzaken. Een van de oorzaken ligt in het
bewegingsapparaat, bijvoorbeeld door verminderde spierkracht, een verkeerde looptechniek of
een verminderd gevoel in de voeten. Als de indruk bestaat dat een persoon baat kan hebben bij
een gerichte training door de fysiotherapeut, kunnen hiervoor stappen worden ondernomen.
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6

Heeft regelmatig last van duizeligheid (onder andere bij overeind komen)?
Hiervoor bestaan veel verschillende oorzaken.
De huisarts kan een beeld krijgen welke oorzaak het is en welke stappen eventueel gewenst zijn.

7

Heeft last van flauwvallen / wegraken?
Hiervoor bestaan veel verschillende oorzaken.
De huisarts kan een beeld krijgen welke oorzaak het is en welke stappen eventueel gewenst zijn.

8

Heeft pijn en/of ongemak aan de voet(en) (onder andere ingegroeide nagels)?
De voeten spelen een belangrijke rol bij het behoud van evenwicht. Door onder meer vocht en pijn
kan het risico op vallen toenemen. Dit kunnen kleine en grote problemen zijn. Soms kan de
verzorging een pedicure inschakelen en soms kan de huisarts gevraagd worden om iets aan de
problemen te doen.

9

Is niet in staat een gezicht te herkennen op 4 meter (zo nodig met bril)?
Slecht zien is een risico voor vallen. Dit kan komen omdat iemand niet de juiste bril heeft of deze
niet draagt. In dit geval kan de verzorging hierop attent zijn. Bij afwijkingen aan het oog
(bijvoorbeeld staar) kan het wenselijk zijn om de huisarts in te schakelen. Het zal echter ook
regelmatig voorkomen dat er geen mogelijkheden voor verbetering zijn, in dat geval komt er een
kruisje bij ‘geen actie’.

10

Is momenteel ziek?
Een verhoogd risico op vallen kan veroorzaakt worden door een (tijdelijke) ziekte. Soms is het
zinvol om hiervoor een huisarts te raadplegen om het herstel te bespoedigen. Hierbij is het soms
wenselijk om de mantelzorger te betrekken.

11

Is verward / onrustig?
Bij mentale stoornissen kan de verzorging onderzoeken of er behoefte is aan beschermende
maatregelen, zoals een heupbeschermer. Hierbij zal de mantelzorger vaak worden betrokken. Ook
de huisarts kan worden benaderd om de situatie te onderzoeken, met name bij beginnende en
veranderende klachten.

12

Heeft een slechte voedingstoestand / vochtinname?
Hoewel echt bewijs ontbreekt, bestaat de indruk dat met name uitdroging een oorzaak van vallen
kan zijn. De verzorging kan extra aandacht besteden aan de voedsel en vocht inname. Bij ernstige
problemen kan de huisarts worden ingeschakeld.
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13

Gebruikt risicovolle medicijnen (onder andere risico op duizeligheid)?
Een aantal medicijnen kan verminderd concentratievermogen en duizeligheid geven. De
verzorging kan aandacht geven aan risicovol gedrag bij het gebruik van medicijnen. Bij klachten
van de persoon kan soms rekening worden gehouden met het activiteitenpatroon. Bij veel klachten
kan de huisarts worden gevraagd om te onderzoeken of de medicatie en de dosering nog in orde
is.

14

Gebruikt regelmatig alcohol?
Bij overmatig alcoholgebruik kan de verzorging dit bespreken met de betrokkene en eventueel met
de mantelzorgers.

15

Neemt te veel risico (onder andere in huishoudelijk werk, fietsen, etc.)?
Sommige activiteiten leveren extra veel risico op als de betrokkene een verminderd evenwicht
heeft, minder spierkracht, minder zichtvermogen etc. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld
fietsen in druk verkeer en huishoudelijke activiteiten met een krukje. Uiteraard moeten veilige
activiteiten altijd gestimuleerd worden. De verzorging kan dit met de betrokkene bespreken en
eventueel met de mantelzorger(s).

16

Heeft risico’s in de omgeving en/of onveilige producten?
Er kunnen risico’s zijn door de inrichting van de gangen en gemeenschappelijke ruimten of door de
inrichting van het appartement (kamer). Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de checklist uit
Stap 2 ‘Inventariseren’. De verzorging kan veranderingen voorstellen in de gemeenschappelijke
ruimten, en kan de inrichting van het appartement bespreken met de betrokkene en eventueel met
de mantelzorger.

17

Bezoekt regelmatig ’s nachts het toilet?
Nachtelijk toiletbezoek, onder meer in combinatie met incontinentie komt regelmatig voor. Door de
versufte toestand, soms in combinatie met haast kunnen valongevallen optreden. Het is belangrijk
dat de weg naar het toilet goed toegankelijk en verlicht is. Verder kan de verzorging tips geven
over de routine bij het opstaan uit bed: bijvoorbeeld niet te snel opstaan, eerst licht aandoen,
gebruik maken van de handgrepen, etc.

18

Draagt vaak onveilig schoeisel?
Onveilig schoeisel kan een risico opleveren bij personen die minder goed ter been zijn. Met name
hoge en smalle hakken geven minder gevoel voor de balans. Ook gladde pantoffels kunnen een
risico opleveren. Hoewel dit gevoelig kan liggen bij de betrokkene, kan de verzorging
de aanschaf en dragen van veilig schoeisel stimuleren.

5

Tips
-

Door het formulier tijdens een teamoverleg in te vullen kunnen meer zorgverleners tips geven over
eventuele risico’s en oplossingen bij de betreffende bewoner.

-

Overleg met een klinisch geriater in het ziekenhuis of de zogenaamde veelvallers door hen gezien
kunnen worden om te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn om het frequent vallen te
voorkomen. Bespreek dan ook welke bewoners naar hen doorverwezen kunnen worden. Aan
welke criteria moeten deze bewoners voldoen om doorverwezen te worden?

-

Voor psychogeriatrische cliënten is ook een speciaal risicoanalyse formulier beschikbaar. Deze is
opgenomen in de aansluitende ‘Blijf Staan’ module voor verpleeghuizen. Deze module is te
bestellen via www.veiligheid.nl.
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Geen actie
Training transfers
Training balans
Aanvraag nieuw loophulpmiddel
Training loophulpmiddel gebruik
Training lopen
Voedingstoestand
Risicovolle medicatie
Ziekte/pijn
Wegraken/flauwvallen
Gezichtsvermogen
Duizeligheid
Contact met mantelzorger(s)
Beschermende maatregelen
Inname voeding en vocht
Risicogedrag/alcohol gebruik
Voorlichting over schoenen
Gebruik bril/afspraak opticien
Afspraak pedicure
Check veiligheid omgeving/product
Uitleg loophulpmiddel gebruik
Risico aanwezig/van toepassing
Oorzaak valongeval

Beoordelingscriteria bij opdracht 3.4

De cliënt tot zit op de rand van het bed brengen, uit bed halen, naar de stoel
begeleiden en laten zitten.
Naam student:		 .............................................................................................................. Groep: ........... Datum:
																								 Tijd: ........... - ...........
Naam observant: ..............................................................................................................
Voorbereiding:

...........

-

...........

-

...........

Hokje aankruisen indien juist uitgevoerd.
q Draagt geen sieraden en heeft lange haren bij elkaar opgestoken.
q Heeft schone handen en korte nagels.
q Draagt uniform correct zonder lange mouwen.
q Informeert cliënt en maakt kennis met cliënt.
q Zet bed op goede hoogte.
q Plaatst de cliënt in tilhouding.
q Zet obstakels uit de weg.

Uitvoering:

q Trekt indien nodig de schoenen aan bij de cliënt.
q Plaatst de stoel aan het voeteneinde of hoofdeinde van het bed.
q Nodigt de cliënt uit tot zit te komen.
q Laat het bed iets hoger dan normale zithoogte zakken.
Eerste mogelijkheid:
q 
Vraagt de cliënt de handen tegen de zijkant van de romp en onder de oksels van de zorgverlener te
plaatsen.
q De handen van de zorgverlener omvatten de bovenarmen van de cliënt.
Tweede mogelijkheid:
q 
De zorgverlener verzoekt de cliënt ruimte te maken tussen armen en romp.
q 
De zorgverlener brengt zijn armen onder de oksel van de cliënt door en plaatst zijn handen op de
schouderbladen van de cliënt.
q 
De zorgverlener nodigt de cliënt uit afwisselend van de ene op de andere bil - in combinatie
met rotatie van de wervelkolom (deze beweging geeft de zorgverlener aan vanuit zijn benen en
heupen). - voorwaarts te ‘hammen’ tot dat de voeten de grond raken.
q 
De zorgverlener geeft op dat moment aan, via de bovenarmen van de cliënt door middel van een
strekimpuls aan, dat de cliënt kan gaan staan.
q De zorgverlener begeleidt de cliënt naar de stoel.
q De zorgverlener nodigt de cliënt uit te gaan zitten door middel van tegenhang.
N.B: Bij het op de stoel plaatsen mag men nooit mee gaan met de zitbeweging van de cliënt; men
dient altijd tegenhang in balans te geven.
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Nazorg:

q Gaat na of de cliënt goed zit en beide voeten op de grond kan zetten.

Beroepshouding:

q Maakt contact met de cliënt.
q Houdt rekening met het( on)vermogen van de cliënt.
q Biedt veiligheid.

Totaalscore:

……………………………aftrek punten (=aantal niet aangekruiste hokjes)

Eventuele opmerkingen q Noem de fout gemaakte items van de student.
observant:

2

Screen bij opname aan de hand
van risicofactoren (ommezijde)
Bij HOOG valrisico
Vink ‘ja’ aan in verpleegplan

Informeer de patiënt en familie over risico
en te nemen acties (gebruik folder)

Patiënt

Mobiliteit

- zorg voor stevig en goed schoeisel
- uitleg geven over belang van
hulpmiddelen gebruiken en goed
schoeisel
- wees alert op bijwerkingen van
medicatie en bespreek deze tijdens
visite
- overweeg het gebruik van po-stoel

- hulp en ondersteuning bieden bij het
mobiliseren
- eigen hulpmiddelen continueren
- oefen transfers regelmatig
- adviseer de patiënt om langzaam op te
staan bij duizeligheidklachten
- fixatie is het laatste redmiddel (zie
protocollen))

Als patiënt niet goed kan zien/horen:
- rapporteer in het verpleegplan
- gebruikt gehoorapparaten en/of bril
- bespreek het probleem met
behandelend arts

Fysiotherapie i.c. bij het oefenen van
transfers en bij het aanpassen van
hulpmiddelen, hiervoor evt ergotherapeut
ook inschakelen.

Omgeving
- bed staat op de laagste stand
- beperk het gebruik van bedrekken
- alle beweegbare hulpmiddelen
vergrendelen

- plaats benodigdheden van de patiënt
binnen handbereik
- zorg voor voldoende verlichting,
overdag en ’s nachts
- voorkom natte vloeren
- let op: indien obstakels aanwezig,
deze verwijderen
- patiënt zo veel mogelijk in het zicht
van de verpleging leggen

Screening op verhoogd valrisico
Bent u in de afgelopen 6 maanden vaker dan één keer gevallen?
Heeft u problemen met het bewaren van uw evenwicht?
Heeft u problemen met lopen?
Heeft u problemen met opstaan uit een stoel?
Heeft u problemen met aan- en uitkleden?
Gebruikt u medicijnen voor slaapstoornissen, tegen somberheid (depressie),
of andere rustgevende medicijnen)?
Polifarmacie (gebruik van verschillende geneesmiddelen naast elkaar)?
Heeft u gewrichtslijtage in de knieën of heupen?
Verliest u wel eens ongewenst urine (incontinentie)?
Heeft u problemen met zien (met bril / lenzen)?
Geheugenproblemen?
Heeft u zich de afgelopen maand somber, depressief of wanhopig gevoeld?
Bij een score van 4 of hoger
Bij een score van 3 of lager
Na een valincident

o Ja o Nee
o Ja o Nee
o Ja o Nee
o Ja o Nee
o Ja o Nee
o Ja o Nee
o Ja o Nee
o Ja o Nee
o Ja o Nee
o Ja o Nee
o Ja o Nee
o Ja o Nee

à verhoogd valrisico: vervolg stroomschema voor interventies z.o.z.
à herhaal de screening één keer per week
à schrijf een vim en evalueer de risicofactoren en interventies

© Project Valpreventie bij ouderen Isala Klinieken. Michelle Jonkman & Marian Winters
© Project Sneller & Beter Thuis UMC Utrecht Divisie Hart & Longen en Hogeschool Utrecht. Drs. Saskia Weldam & Drs. Jita Hoogerduijn
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Opdracht 1:

1. De uitkomst van de test kan verschillen.

kwetsbare oudere

2. 	Artrose (‘slijtage’) is een aandoening van het kraakbeen in het gewricht.
Het kraakbeen bekleedt de botuiteinden in het gewricht. De term ‘slijtage’ is niet
helemaal juist. Het kraakbeen is wel veranderd, maar niet versleten. (bron: www.
kiesbeter.nl, tabblad medische informatie)
3. 	Bij artrose kan de zorgvrager last hebben van pijn en stijfheid in het gewricht,
meestal in de heup(en), de knie(ën), aan de basis van de duim of aan de eindkootjes
van de vingers. Dit maakt het bewegen moeilijker, terwijl beweging belangrijk is om
de klachten te verminderen. (bron: www.kiesbeter.nl, tabblad medische informatie)
4. 	Osteoporose is een ziekte van het skelet waarbij sprake is van een lage botmassa en
een verstoorde opbouw van het botweefsel. Hierdoor is het bot brozer en breekt het
sneller. (bron: www.nationaalkompas.nl)
Reumatoïde artritis (RA) kenmerkt zich door chronische ontstekingen van meerdere
gewrichten. De belangrijkste symptomen zijn pijn en stijfheid.
5. 	Kwetsbare ouderen hebben één of meer chronische aandoeningen, hebben moeite
met bewegen en zijn vaak alleenstaand. (bron: www.scp.nl)
	Bij kwetsbare ouderen nemen de lichamelijke en geestelijke klachten toe, er vallen
gaten in het sociale netwerk en dagelijkse klussen worden steeds lastiger. Ze moeten
naar de pedicure, de voorraadkast is leeg, de belastingaangifte moet de deur uit.
De kracht om dingen te organiseren en uit te voeren neemt af.
(bron: www.netwerknoom.nl)
6. 	Snel opstaan kan een tijdelijke bloeddrukdaling veroorzaken, waardoor men duizelig
wordt. Dit kan worden voorkomen door rustig, stap voor stap, op te staan en zich
ergens aan vast te houden. (bron: www.seniorgezond.nl)
7. De uitkomst van de valrisicotest kan verschillen.

Opdracht 2:
cijfers

Op www.veiligheid.nl staan de meest recente cijfers. Onderstaande cijfers zijn van mei
2011.
1. 99.000
2. 1.900
3. 45.000
4. Op een vaste trap
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5. 	Vrouwen vallen vaker en lopen een grotere kans op letsel door een val dan mannen.
Dit komt waarschijnlijk door bepaalde risicofactoren die bij vrouwen vaker voorkomen, zoals bijvoorbeeld de hogere leeftijd, een grotere kans op osteoporose en
een grotere valangst.
Opdracht 3:
factoren van
valincidenten

1. Intrinsieke factoren die bij mevrouw Visser een rol hebben kunnen spelen zijn:
•	artrose is een aandoening aan het bewegingsapparaat
•	lage bloeddruk, omdat ze duizelig is bij het opstaan
•	verminderend zichtvermogen / visusstoornissen, haar ogen gaan achteruit
•	valangst, de angst op opnieuw te vallen is juist een voorspeller van een volgende
val
•	het gebruik van meerdere medicijnen m.n. psychofarmaca vergroot de kans op
een val bij een ouder wordend lichaam
•	afnemende mobiliteit, waardoor de spierkracht afneemt
2.
intrinsiek:
•	urine incontinentie
•	cognitieve stoornissen
extrinsiek:
•	drempels, snoeren, verkeerd schoeisel, losse stoeptegels, gladde vloeren etc.
3. • U heeft geen drempels in uw huis of de drempels in uw huis zijn afgeschuind.
• U heeft op elke verdieping een telefoon.
•	U heeft geen losse kleedjes in uw huis. Als u ze wel heeft, zijn die voorzien van
antislipmateriaal.
• Uw stoelen, banken en bed zijn lekker hoog, zodat u makkelijk kunt opstaan.
• Uw huis staat niet te vol met spullen.
• U heeft geen losse kabels in uw huis.
• Er liggen geen losse spullen naast uw bed (bijvoorbeeld pantoffels).
• De vloer in de badkamer en het toilet is antislip.
• De badkamer en het toilet zijn voorzien van goede steunen.
• Er liggen nooit spullen op de trap.
• U heeft trapleuningen aan beide kanten van de trap.
• De trapleuningen en trapbekleding zitten goed vast.
• De ruimte onder aan de trap is vrij (dus geen kastjes of kapstok).
• Uw tuin of terras is vrij van bladeren, algen en mos.
• Uw tuin of terras is vlak (dus geen ongelijke tegels en afstapjes).
•	Alle snoeren in huis zijn netjes langs de plinten weggewerkt (en niet onder het
tapijt!).
4.	Het bespreekbaar maken van valrisico moet niet betuttelend zijn. Tast voorzichtig af
of mevrouw Visser erover wil praten (Vindt u het zelf vervelend dat u bent gevallen?
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Zullen we bekijken wat er aan is te doen?). Speel in op de situatie en beleving van
mevrouw Visser dring niets op. De tips die staan bij antwoord drie zou je kunnen
geven.
5. 	Kinderen kunnen hun ouders helpen bij het veiliger maken van de woning. Zij
kunnen de informatie nogmaals bespreken en aanpassingen in huis realiseren of
regelen.
6. 	Bij de gemeente kun je meer informatie aanvragen als je in aanmerking wilt komen
voor een vergoeding.
7. 	Bij de gemeente kan men een aanvraag indienen voor een vergoeding van de
woningaanpassing. Het aanvragen van woningaanpassingen valt binnen de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente beslist uiteindelijk of een
woningaanpassing wordt vergoed.
Opdracht 4:
valangst

1. 	Ouderen met valangst bewegen minder, waardoor hun spierkracht en balans
afnemen. Wanneer een oudere dan valt, is de kans juist groter op letsel. Verantwoord bewegen kan voor een groot aantal langdurige aandoeningen het beloop
gunstig beïnvloeden.
2. 	Tai chi, In Balans, Meer Bewegen voor Ouderen, GALM+, welzijnsinstellingen bieden
vaak ook beweegprogramma’s voor ouderen aan.
3. 	De groepscursus ‘Zicht op Evenwicht’ helpt ouderen van 70 jaar en ouder om
valangst en het daardoor veroorzaakte vermijdingsgedrag te verminderen.
Doel van deze cursus is het doorbreken van deze negatieve spiraal door de cursisten
vertrouwen te geven in hun eigen mogelijkheden wat betreft het bewegen. Hierdoor
ontwikkelen zij een betere spierkracht en balans. Aan het eind van de cursus voelen de
deelnemers meer controle over vallen en valangst en zijn zij beter in staat realistische
doelen te stellen over het ondernemen van activiteiten. Daarnaast hebben ze informatie en praktische tips ontvangen over het voorkomen van vallen in hun woning en
kennen zij een aantal oefeningen die hen helpen met het vergroten van hun spierkracht
en balans.
4. 	Je kunt informeren bij de lokale thuiszorginstanties of kijken op de website van het
loket gezond leven.

Opdracht 5:
medicijnen en
vallen

1. Bij ouderen hebben medicijnen meer invloed dan bij jongere mensen, doordat bij
ouderen de lever en nieren trager of minder goed werken. Daardoor blijven medicijnen langer in het lichaam en werken ze sterker. Hierdoor wordt de kans op bijwerkingen groter. Als ouderen een medicijn al jaren gebruiken kan het zijn dat de dosis
inmiddels te hoog is geworden.
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2. 	Het lichaam verandert bij het ouder worden.
Sommige ziekten kunnen de kans op vallen vergroten.
Medicijnen en de bijwerkingen daarvan kunnen het risico op vallen vergroten.
3. 	Diabetes (schommelingen in de bloedsuikerspiegel kunnen duizeligheid veroorzaken)
De ziekte van Parkinson (een slechte aansturing van de spieren)
Reuma (aandoening van de gewrichten)
4. •
•
•
•
•

Slaap- en kalmeringsmiddelen
Plastabletten
Geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk
Middelen tegen depressie
Middelen tegen epilepsie

5. •	Wie meer medicijnen gebruikt, doet er goed aan met de huisarts te overleggen of
alle middelen nog nodig zijn en of de gebruikte doses nog kloppen.
•	Maak melding bij arts of apotheker van bijwerkingen die de kans op vallen
vergroten, zoals duizeligheid of spierzwakte.
•	Als het even mogelijk is, blijf dan in beweging. Alles helpt om een betere conditie
te houden en daarmee het risico op ongelukken te verkleinen.
• Een goede bril en heldere verlichting kunnen ongelukken voorkomen.
• Struikelblokken verwijderen, zoals losliggende kleedjes en lange snoeren.
6. 	Gebruik nooit medicijnen van andere mensen.
	Vertel uw arts welke middelen u zelf bij de apotheek of drogist koopt en vraag of
ze samen kunnen met de medicijnen die u al gebruikt, of overleg vooraf met uw
apotheker of medicijnen die u op eigen initiatief wilt gaan gebruiken, samen kunnen
met de medicijnen die artsen u hebben voorgeschreven.
	Vertel het uw arts of apotheker als u het vermoeden heeft dat uw klacht wordt
veroorzaakt door een bijwerking van een ander medicijn.
	Overleg regelmatig met uw arts of u elk medicijn nog wel moet blijven gebruiken.
	Vraag uw apotheker om een overzicht van uw medicijnen uit te draaien en laat dat
bij élk bezoek aan élke arts zien.
	Haal uw geneesmiddelen zoveel mogelijk bij een apotheek die een volledig overzicht
heeft van de door u gebruikte geneesmiddelen.
7. 	Het bespreekbaar maken van het medicijngebruik moet niet betuttelend zijn. Leg
haar uit dat medicijnen ook risico’s met zich mee brengen. Vraag haar of ze hiervan
wist.
Bespreek met haar de bovengenoemde tips.
8. 	Noteer dat je het vermoeden hebt dat de medicijnen de kans op een val vergroten,
haar huisarts zou deze informatie verder met haar kunnen bespreken.
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Antwoordblad Les valpreventie verzorgingshuis
en verpleeghuis
Opdracht 1:
rollator

Opdracht 2:

Gebruiktips
• De juiste hoogte. U kunt uw rollator alleen goed gebruiken als de handvatten op de
juiste hoogte zijn ingesteld. Als de rollator te hoog staat, loopt u met opgetrokken
schouders. Dit zorgt voor pijn in schouder en nek. Als uw rollator te laag staat, heeft
u geen steun aan uw rollator. Hoe weet u of uw rollator de goede hoogte heeft?
Ga rechtop staan. Laat uw armen langs uw lichaam hangen. De handvatten en uw
polsen (horloge) moeten dezelfde hoogte hebben. Is dit niet zo? Vraag dan hulp om
uw rollator wel goed af te stellen.
• De juiste houding. U hebt de meeste steun aan uw rollator als u tussen de handvatten van de rollator loopt. U moet zo recht mogelijk lopen.
• Vervoer geen zware boodschappen in het mandje van uw rollator.
• Zorg dat u altijd de parkeerrem gebruikt wanneer u op het zitje van de rollator gaat
zitten. De rollator kan anders gaan rijden terwijl u erop zit met alle gevolgen van
dien.
• Zorg dat u bij het opstaan vanuit een stoel niet aan de rollator trekt maar gebruik
maakt van de leuningen van uw stoel.
website: http://www.nationaalkompas.nl/ en www.alzheimer-nederland.nl

stoornissen in het
bewegingsapparaat

1. en 2. Bewustwordingsvraag, mogelijke antwoorden zijn osteoporose, artrose en
gewrichtsontstekingen waaronder reumatoïde artritis.
3. Bewegingen worden trager, waardoor opstaan uit een stoel bijvoorbeeld meer
moeite kost.
Bewegingsarmoede (hypokinesie), dit kan zich uiten in een starre, vlakke gezichtsuitdrukking, een monotone stem en een stijve lichaamshouding.
Bij het lopen worden de pasjes kleiner en schuifelend en gaat het bovenlichaam
voorover hellen.
Stijfheid van ledematen (rigiditeit).
Trillen bij rust (tremor) aan hand of been.
4. Osteoporose, artrose, gewrichtsontstekingen waaronder reumatoïde artritis, Bechterew.

Opdracht 3:

1. D
 oor het gebruik van een tillift belast je niet je lichaam. Het is dus belangrijk voor je
gezondheid.
2. Het verplaatsen verhoogt het risico op letsels, daarom is het soms beter een zorgvrager te laten liggen.
• Als je twijfelt of de zorgvrager nekletsel, of andere breuken heeft.
• Als het slachtoffer bewusteloos is.
• Bij misselijkheid, braken, slecht reageren op aanspreken.
• Bij een bloeding uit het oor. Slachtoffer kan mogelijk schedelletsel hebben.
• Als de zorgvrager aangeeft niet op te kunnen staan.

verplaatsings
technieken
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3. Je moet als volgt handelen:
• Arts waarschuwen.
• Vitale functies bewaken.
• Ademweg vrijhouden.
• Eventueel bij ademhalingsproblemen of bewusteloosheid in stabiele zijligging
leggen.
Opdracht 4:
van fouten kun je
leren
Opdracht 5:
blijf bewegen

Opdracht 6:
non-fixatiebeleid

Opdracht 7:
wat zegt de wet?

De studenten hebben geoefend met het invullen van een MIC-formulier. De oplossingen die ze hebben gekozen om de kans op een valincident te verkleinen hebben ze
genoteerd.
Argumenten om te blijven bewegen:
1. Beweging is nodig voor een goede conditie, wat de kans op een val met letsel juist
verkleind. Wel moet bij meneer Bakker het beweegaanbod zijn afgestemd op zijn
mogelijkheden. Een fysiotherapeut kan dit op maat aanbieden.  
2. Door te bewegen train je juist je spieren, je balans en houd je je spieren soepel. Door
met meneer Bakker te zoeken wat hij leuk vindt om te doen en door op een verantwoorde manier te bewegen, verklein je juist de kans op een val.
Is iedereen zich ervan bewust dat fixeren, de vrijheid beperkt? Maak elkaar daarvan
bewust.
Gebruik hoog-laag bedden. Wanneer het bed tot op de grond kan worden afgesteld,
kan de zorgvrager er niet uitvallen.
Gebruik domotica, dat zijn technische hulpmiddelen, zoals sensoren, die registreren
wanneer een zorgvrager beweegt.
Luister goed naar de zorgvrager. Ook als communiceren niet goed gaat, probeer te
achterhalen wat hij wil. Op die manier voorkom je onrust.
Een ergotherapeut of fysiotherapeut kan een beweegaanbod op maat aanbieden.
Veel valincidenten gebeuren doordat zorgvragers onrustig worden. Maak gebruik van
rustgevende lampen, etherische oliën, planten of huisdieren. Probeer zorgvragers te
betrekken bij een zo huiselijk mogelijk leven.
De wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) regelt onder
welke omstandigheden iemand onvrijwillig mag worden opgenomen of behandeld in
een psychiatrisch ziekenhuis. Sinds 1999 schept de wet ook duidelijkheid aan de zorgverleners in verzorgingshuizen, met BOPZ-afdeling, over wat wel en niet mag bij het
toepassen van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen in noodsituaties.
Alleen indien de bewoner of diens vertegenwoordiger er mee heeft ingestemd mag
behandeling plaatsvinden. Verzet de bewoner zich tegen de behandeling ondanks
dat de vertegenwoordiger akkoord is, is er sprake van dwangbehandeling. De (Bopz)arts moet dit melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en aangeven wat de
redenen van dit besluit zijn.
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Er zijn verschillende vormen van dwangbehandeling. De wet maakt een onderscheid
tussen dwangbehandeling voor korte tijd, maximaal zeven dagen, en dwangbehandeling voor langere tijd.
1. Als dwangbehandeling in een acute situatie wordt ingezet, wordt dit ‘toepassing van
Middelen en Maatregelen’ genoemd. Er is een acuut gevaar ontstaan en het is noodzakelijk om meteen in te grijpen. In deze situatie mag het toepassen van Middelen
en Maatregelen maximaal zeven dagen duren (M&M nood).
Soms worden vooraf met de bewoner afspraken gemaakt over de toepassing van
middelen en maatregelen in een acute situatie. Deze afspraken worden vermeld in
het zorgplan (M&M akkoord).
2. Als dwangbehandeling voor langere tijd noodzakelijk is, wordt dit opgenomen in het
zorgplan. Er is geen sprake van een acute situatie, maar van een gevaar dat langere
tijd aanwezig is. Dwangbehandeling wordt dan langer dan zeven dagen toegepast. Er
is dan geen sprake meer van het ‘toepassen van Middelen en Maatregelen’, maar van
dwangbehandeling zonder meer (M&M dwang).
Aan de Bopz-afdeling is een vaste arts, de zogenaamde Bopz-arts, verbonden die eindverantwoordelijk is. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Bopz-arts
zijn schriftelijk vastgelegd:
• De arts stelt het zorgplan op in overleg met de bewoner en of zijn wettelijke
vertegenwoordiger, en zorgt voor het verkrijgen van toestemming daarvoor van de
bewoner en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
• De arts draagt de eindverantwoordelijkheid bij de uitvoering van de dwangbehandeling en de melding daarvan aan de inspectie.
• De arts is eindverantwoordelijk voor het toepassen van Middelen en Maatregelen.
• De arts is verantwoordelijk voor het actueel houden van het bewonersdossier.
(bron: www.btsg.nl)
Opdracht 8:
risicoprofiel

De student vult het risicoprofiel in waarbij deze inzicht krijgt welke factoren een rol
kunnen spelen bij valpreventie en welke disciplines hierbij betrokken zijn.
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Opdracht 1:
kennistest
Opdracht 2:
cijfers

Opdracht 3:

De studenten kunnen deze test zelfstandig uitvoeren en zelf controleren of ze het
correcte antwoord hebben gegeven.
1.
2.
3.
4.
5.

40.000
16.000
75%
3.600
76

De studenten bespreken met elkaar of ze iemand kennen die een heup heeft gebroken.

een gebroken heup

De meeste antwoorden zijn te vinden op:
www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/bewegingsstelsel-en-bindweefsel
1. 	De heup bevindt zich op de plaats waar het bovenbeen en het bekken bij elkaar
komen.
	Een heupfractuur is een breuk in het bovenbeen (dijbeen) vlak bij het heupgewricht.
(bron: www.isala.nl).
	Een heupfractuur wordt gedefinieerd als een fractuur van het bovenste deel van het
dijbeen (de femur). (bron: www.nationaalkompas.nl).
2. 	De kans op een heupfractuur hangt nauw samen met de leeftijd en met de aanwezigheid van osteoporose. Heupfracturen komen vooral voor bij vrouwen. Dit is
gedeeltelijk te verklaren door de hogere levensverwachting, maar ook door de
gemiddeld lagere botdichtheid bij vrouwen.
3. 	Osteoporose is een skeletaandoening die zich kenmerkt door een lage botmineraaldichtheid (botmassa) en een verstoorde samenhang van het botweefsel. Hierdoor is
het bot brozer en is de kans op een botbreuk (fractuur) groter.
4. 	Osteoporose komt het meest voor bij vrouwen na de overgang, als gevolg van een
afname van de oestrogeenspiegels. Een gebrek aan calcium, al dan niet in combinatie
met een gebrek aan vitamine D verhoogt de kans op osteoporose. Een gebrek aan
vitamine D komt zeer vaak voor bij ouderen en allochtonen, onder andere als gevolg
van verminderde blootstelling aan zonlicht. Voldoende lichaamsbeweging, stoppen
met roken en gezonde voeding dragen bij aan de preventie van osteoporose.
5. Factoren die de aanmaak en afbraak van het bot beïnvloeden:
•	erfelijke aanleg
•	kleine en tengere gestalte
•	laag lichaamsgewicht
•	vrouwelijk geslacht
•	hogere leeftijd
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•	langdurig verlaagde bloedspiegels van geslachtshormonen
•	gebrek aan lichaamsbeweging
•	langdurige bedrust
•	voedingstekorten
•	onvoldoende blootstelling aan zonlicht
•	hoge sigaretten- en alcoholconsumptie
•	bepaalde hormonale ziekten en andere ziekten die de calcium- en botstofwisseling beïnvloeden.
Opdracht 4:
praktijkopdracht
transfer

Opdracht 5:
adviezen na een
nieuwe heup

Opdracht 6:
zakkaartje
screening op
verhoogd valrisico

Bij de praktijkopdracht is het belangrijk dat de docent kijkt of de studenten de transfers
op de juiste manier uitvoeren.
1. 	Met tegenhang wordt bedoeld dat je je lichaamsgewicht gebruikt om tegenwicht te
geven bij een transfer, zodat jij en de zorgvrager in balans blijven.
2. 	Omdat je anders samen zou kunnen vallen.
1. 	De Sint Maartenskliniek is een gespecialiseerd ziekenhuis in de behandeling van
aandoeningen op het gebied van houding en beweging.
2. Na 1 dag bedrust mag u alweer opstaan en beginnen met lopen.
3. De volgende bewegingen mag u de eerste acht weken niet maken:
•	Het geopereerde been naar binnen draaien.
•	Het kruisen van uw benen (het over elkaar slaan van de benen). Dit geldt altijd, of
u nu zit, staat of ligt.
•	De heup verder buigen dan 90 graden (verder dan een haakse hoek tussen romp
en bovenbeen).
•	Een combinaties van bovenstaande 3 bewegingen maken.
4. Zij loopt dan het risico dat de heupkop uit de kom schiet.
5. 	Een fysiotherapeut begeleidt u hierbij en leert u met krukken lopen. De fysiotherapeut laat u ook zien hoe u in en uit bed moet stappen, in en uit een stoel, hoe u inen uit een auto moet stappen en hoe u het beste naar het toilet kan gaan. Als je dit
verkeerd aanleert of het gewricht te veel belast dat kan dan loop je bijvoorbeeld de
kans dat de heupkop uit de kom schiet.
1. Adviseer om goed schoeisel te dragen.
2. Geef uitleg over het juiste gebruik van een hulpmiddel.
3.	Sommige medicijnen verhogen de kans op een val, je zou kunnen nagaan of
daarvan sprake is en dit aankaarten bij de behandeld arts.
4. Oefen transfers regelmatig.
5. Bied hulp en ondersteuning bij het mobiliseren.
6. Adviseer om langzaam op te staan.
7. Plaats benodigdheden binnen handbereik van de zorgvrager.
8. Zorg voor voldoende verlichting, overdag en ‘s nachts.
9. Voorkom natte vloeren.
10. Obstakels verwijderen, als deze aanwezig.
11. Zorgvrager zoveel mogelijk in het zicht van de verpleging leggen.
12. Alle beweegbare hulpmiddelen vergrendelen.
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Opdracht 7:
orthostatische
hypotensie

1. Orthostatische Hypotensie betekent letterlijk een lage bloeddruk bij staan.
2.	Bij het overeind komen vanuit de liggende naar de staande houding verplaatst zich
onder invloed van de zwaartekracht bloed naar de buik en de benen. Hierdoor wordt
het hart minder goed met bloed gevuld en neemt de hoeveelheid bloed die het hart
per minuut in de slagaders pompt af. Het gevolg is dat de bloeddruk daalt.
3.	Bij een zorgvrager met orthostatische hypotensie vernauwen de bloedvaten zich niet
genoeg wanneer deze gaat staan en neemt de hartslag nauwelijks toe. Het gevolg is
dat de bloeddruk bij gaan staan te laag wordt. De bloeddruk kan zo laag worden dat
er onvoldoende bloed naar de hersenen gepompt kan worden. Daardoor ontstaan
klachten van wazig zien, zwarte vlekken voor de ogen en pijn in de nek. Hierdoor
wordt de kans op een val groter.
4. 5. 6. Bij de overige opdrachten wordt de bloeddruk gemeten. Omdat er bij de
	studenten waarschijnlijk geen sprake is van een orthostatische hypotensie zal er
waarschijnlijk geen sprake zijn van een bloeddrukdaling. Het zou wel kunnen dat de
student zich bij het snel opstaan duizelig voelt. (bron: www.amc.nl)
7. 	Postprandiale hypotensie betekent een lage bloeddruk na het eten. Als de bloeddruk
binnen 2 uur na het begin van de maaltijd sterk daalt, spreken we van postprandiale
hypotensie. Deze tijdelijke bloeddrukdaling komt met name bij oudere mensen voor.
	Soms leidt het stoppen met plastabletten of andere medicijnen tot verbetering. Let
op: stop nooit met het innemen van uw medicijnen zonder uw arts te raadplegen.
	Voedingsvezels hebben een gunstig effect op de snelheid van het legen van de maag
in de darm. Gebruik daarom zo veel mogelijk vezelrijke voeding: bruine broodsoorten en dagelijks groenten.
Probeert u eens of cafeïnehoudende koffie bij eten helpt.
	Beperk het gebruik van alcohol en gebruik voldoende zout als u geen zoutbeperkt
dieet hebt.
	Bij postprandiale hypotensie zijn de grootte en samenstelling van de maaltijden erg
belangrijk.
(bron: www.slingeland.nl)
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