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Hoe de kansen daarvoor liggen, werken we in hoofdstuk 4 
nader uit met een rekenvoorbeeld. Deze voorbeeld    -
berekening maakt duidelijk dat valpreventie – mits goed ge-
organiseerd en uitgevoerd – kan lonen. Een relatief beperkte 
investering in een HIB Valpreventie blijkt een acceptabel 
rendement te kunnen opleveren. 
Maar daarmee ligt er nog niet vanzelf het benodigde inves-
terings- en rendementsplan waarmee een HIB kan worden 
gerealiseerd. Om zo’n plan te kunnen maken, is nog een 
cruciale stap nodig: het kiezen van de prestatie-indicatoren 
voor het vaststellen van de prestatie die in een HIB – letterlijk – 
kan worden afgerekend. Partners in een HIB moeten het eens 
zijn over een monitoringsplan waarin duidelijk wordt wat er 
gemeten wordt, op welke wijze dat gebeurt en hoe en door wie 
de prestatie wordt vastgesteld. 

In hoofdstuk 5 beschrijven we mogelijke prestatieindicatoren 
en de manieren waarop de data kunnen worden verzameld 
om vast te stellen of de prestatieafspraken binnen de HIB 
worden behaald. Bij dit alles is het cruciaal dat de HIB-part-
ners een gedeelde visie hebben op de impact van het 
valpreventieprogramma die voor hen het belangrijkst is. We 
constateren een duidelijke consensus over de voorkeur voor 
een zo klein mogelijke set prestatie-indicatoren.

Hoe goed alle randvoorwaarden ook gerealiseerd zijn, uiteinde-
lijk vindt een HIB pas draagvlak als alle betrokken partijen hun 
belangen voldoende gewaarborgd weten. Daarom zetten we 
– voordat we conclusies trekken en aanbevelingen doen – eerst 
in hoofdstuk 6 de belangen van de diverse beoogde partners in 
een HIB Valpreventie op een rij. Een afweging van voor- en na-
delen en mogelijke belangen, speelt een rol bij hun beslissing 
om wel of niet aan een HIB Valpreventie deel te nemen.

In het afsluitende hoofdstuk 7 constateren we dat er zeker 
nog uitdagingen zijn, maar vooral ook kansen. Hoewel de 
businesscase duidelijk positief is en potentiële investeerders 
geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan de oplossing van het 
probleem van vallen bij ouderen, zijn er ook nog belangrijke 
knelpunten. Een van de belangrijkste is dat de beoogde uit-
betalers niet vanzelfsprekend in staat zijn om gerealiseerde 
besparingen te kunnen uitkeren aan investeerders. Een HIB 
– zo leert de verkenning – is dus niet zomaar gerealiseerd. 
De partners moeten veel keuzes maken, niet alleen over de 
prestatie en de afrekening daarvan, maar ook over zaken 
als risicobeheersmaatregelen, looptijd en organisatie. Deze 
keuzes zijn in alle gevallen afhankelijk van de specifieke 
(lokale) context. 

Onze belangrijkste conclusie is dat de haalbaarheid van een 
HIB Valpreventie pas echt kan worden vastgesteld door er 
mee te experimenteren in de praktijk, om zo al doende te le-
ren kunnen hoe een HIB ‘in het echt’ werkt. Pas in de lokale 
praktijk kunnen beoogde HIB-partners samen op zoek gaan 
naar mogelijke oplossingen voor de ervaren knel punten. 
We sluiten onze rapportage daarom af met een concrete 
oproep om dit potentieel kansrijk financieringsinstrument in 
de praktijk uit te proberen in een kleinschalig experiment. 
Zo kunnen we in de concrete praktijk gaan werken aan het 
realiseren van duurzame, effectieve valpreventieactiviteiten 
voor ouderen.

In de verkenning ‘Haalbaarheid van een Health Impact Bond 
Valpreventie Ouderen’ hebben Vilans en VeiligheidNL de moge-
lijkheden onderzocht voor een HIB Valpreventie. Dit onderzoek 
is mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport. In deze publicatie verantwoorden 
we wat we in het kader van deze verkenning hebben gedaan en 
wat dat heeft opgeleverd. We reflecteren op de resultaten, maar 
geven vooral ook concrete suggesties hoe we op basis van de 
opgedane kennis en ervaring een volgende stap kunnen zetten. 

We starten in hoofdstuk 1, met een schets van het belang van 
valpreventie voor de positieve gezondheid van ouderen. We zien 
kansen voor een grootschalige en duurzame impuls van effec  -
tieve valpreventieactiviteiten voor ouderen, waarvoor de innova-
tieve financieringsvorm van een HIB zich goed lijkt te lenen. 

In hoofdstuk 2 beschrijven we de potentiële meerwaarde 
van een HIB voor een betere én structurelere aanpak van 
 valpreventie. Er is al veel bekend over de (kosten)effectiviteit 
van valpreventie. Ook zijn de besparingen bij valpreventie op 
korte termijn goed meetbaar te maken. Investeerders kunnen 
r ekenen op een potentieel rendement, mits gekozen wordt 
voor een effectief uitvoeringsprogramma op lokaal niveau. 

Wat daarvoor nodig is, beschrijven we in hoofdstuk 3. Het gaat 
met name om het bereiken van ouderen met een verhoogd 
valrisico, het inzetten van effectieve interventies en een goede 
lokale organisatie die zorgt voor een planmatige aanpak. De 
voor onze verkenning geraadpleegde deskundigen geven aan 
dat de benodigde multidisciplinaire samenwerking alleen 
structureel van de grond komt als er ook zicht is op een duur-
zame financiering. Een HIB kan daarin voorzien, mits er zicht 
is op een goede balans tussen kosten en baten.

Samenvatting

| Samenvatting
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Ouderen vormen een groeiende groep in onze samenleving. Ouderdom komt misschien met 
gebreken, maar ook deze gebreken hoeven vaak geen belemmering te zijn om zo lang moge-
lijk in goede gezondheid te kunnen blijven. In deze publicatie gaan we uit van het concept van 
‘positieve gezondheid’.1 Voor ouderen betekent dat: zo lang mogelijk veerkrachtig, vitaal en fit 
blijven en, als dat misschien niet meer helemaal kan, het vermogen hebben om je aan te pas-
sen en je eigen regie te voeren op je sociale fysieke en/of emotionele uitdagingen in het leven. 
Concreet vertaald naar het leven van alledag: kunnen ravotten met de kleinkinderen, erop uit 
gaan met partner en vrienden, bewegen of sporten, zo lang mogelijk in je eigen huis kunnen 
blijven wonen en je eigen boodschappen doen. 

Hoe kunnen we ouderen hierbij ondersteunen? Een van de mogelijkheden is het inzetten op 
valpreventie. Vallen vormt namelijk een serieus risico voor de veerkracht, vitaliteit en fitheid 
van ouderen. In onderstaande figuur is te zien hoe valrisico, mobiliteit, sociale activiteit en 
andere aspecten in het leven van ouderen elkaar beïnvloeden. En deze beïnvloeding kan 
zowel in positieve als in negatieve zin uitpakken.

INLEIDING1. 
Inleiding en 
leeswijzer

Figuur 1.1 De relatie tussen valrisico en andere aspecten van ouder worden
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Ouderen die vallen, verliezen vaak tijdelijk of voorgoed hun 
zelfredzaamheid. Hun leefwereld wordt kleiner, ze zijn bang 
opnieuw te vallen, raken afhankelijk(er) van zorg en hun 
woning moet soms worden aangepast. Met valpreventie kan 
deze negatieve spiraal worden doorbroken. Door het valrisico 
te verminderen, blijven ouderen fysiek sterker, vermindert 
hun kans op sociale isolatie, blijven ze sociaal actiever én 
mobieler. En dat alles zorgt weer voor een verdere vermin-
dering van het valrisico. 

Helaas is de trend dat juist steeds meer ouderen vallen.2 
Dat is vervelend voor ouderen zelf en leidt bovendien tot 
hoge zorgkosten. Het aantal valongevallen bij ouderen en de 
kosten die daarmee gepaard gaan, kunnen worden terugge-
bracht. Er zijn meerdere preventieve aanpakken beschikbaar, 
die ook bewezen (kosten)effectief zijn, die soms (deels) ver-
goed worden vanuit de aanvullende verzekering. Daarnaast 
is de laatste jaren een palet aan interventies ontwikkeld 
waarvan weliswaar de effectiviteit nog niet wetenschap-
pelijk vastgesteld is, maar die op zijn minst veelbelovend 
lijken. Te denken valt aan de inzet van e-health, domotica- 
toepassingen thuis of een beweegmonitor die iemands 
beweeg activiteit gedurende de dag detecteert en bijhoudt. 

Op het eerste gezicht lijkt er dus weinig in de weg te staan 
om valpreventie grootschalig en duurzaam te verankeren 
in de praktijk. Toch is de realiteit anders. Er wordt, gegeven 
de omvang van het probleem en de beschikbaarheid van 
allerhande interventies, nog relatief weinig gebruik gemaakt 
van de beschikbare aanpakken, zowel door professionals 
als door de ouderen zelf. Een recente Delphi studie, gedaan 
in het kader van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 
Valpreventie, wijst op een uiteindelijke deelname van slechts 
1,5% van alle 70-plussers aan valpreventie in 2016 (nog niet 
gepubliceerd). 

Ook worden de mogelijkheden voor vergoeding nog wei-
nig aangesproken. De valpreventie die in Nederland wordt 
aangeboden is sterk versnipperd (geen integrale aanpak), 
onbekend bij de doelgroep en/of moeilijk bereikbaar voor de 
ouderen voor wie de activiteiten bedoeld zijn. Ook worden 
niet altijd de effectieve programma’s ingezet. Of program-
ma’s worden niet uitgevoerd zoals ze zijn bedoeld.3, 4

Dat kan anders. Vilans en VeiligheidNL zien kansen voor een 
grootschalige en duurzame impuls van effectieve valpreventie
activiteiten voor ouderen. Twee belangrijke aandachtspunten 
daarbij zijn de volgende:

Veel ouderen denken (ten onrechte) dat zij nog geen 
risico lopen op een val en voelen zich niet geroepen 
aan val preventieactiviteiten deel te nemen. Het op-
wekken van een manifeste behoefte vraagt om extra 
inspanningen, bijvoorbeeld met behulp van sociale 
marketing. Dergelijke activiteiten moeten lokaal 
opgezet worden en brengen kosten met zich mee. 

De ingewikkelde verdeling van verantwoordelijk-
heden maakt het o.a. moeilijk om te beslissen wie 
wat doet en wat zou kunnen financieren. Hiernaast 
is er geen stimulerende prikkel om te investeren 
in preventie. Zo komen bijvoorbeeld opbrengsten 
vaak op een andere plek terecht dan waar de kosten 
gemaakt worden. De verschillende partijen, zoals 
gemeenten en of zorgverzekeraars, kunnen of 
willen deze baten niet delen of zijn niet op de hoogte 
van de mogelijkheden daarvoor. Ook een zorgstelsel 
gebaseerd op betaling per verrichting (dus met een 
sterke productieprikkel) stimuleert geen preventie. 
De partij die zou moeten betalen ziet niet altijd het 
belang, waardoor er te weinig opties zijn voor finan-
ciering van de lokale uitvoerders. 

1 Het motiveren van ouderen om aan de  
aangeboden programma’s mee te doen:

2 De financiering van de lokale uitvoering  
van effectieve interventies:
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Deze twee aandachtspunten stellen de verschillende betrok-
ken partijen voor uitdagingen. De omvang van de benodigde 
investeringen, de onzekerheid bij partijen over het mogelijke 
profijt bij besparingen én het uiteenlopen van de belangen 
binnen ons gefragmenteerde zorgstelsel, belemmeren 
vooralsnog de benodigde coproductie voor een grootschalige 
preventieve aanpak van gezondheidsproblemen. Die komt 
zelfs niet van de grond voor valpreventie, een thema waarbij 
de besparingen evident groter blijken te kunnen zijn dan de 
benodigde investeringen. Een oplossing zou kunnen liggen in 
alternatieve financieringsvormen.
 
De Nationale DenkTank5, 6 en ZorgmarktAdvies i.o.v. ZonMw7 
publiceerden onlangs kennis over nieuwe financieringsvor-
men van preventie. Die kennis leent zich goed om toegepast 
te worden op actuele en relevante maatschappelijke proble-
men. Een Health Impact Bond (HIB) is één van die nieuwe 
financieringsvormen, maar is nog een noviteit. In Nederland 
is recent pas de eerste gerealiseerd.8 Elders in de wereld zijn 
er een paar gerealiseerd. 

In de Nederlandse context lijkt valpreventie bij ouderen 
een relevant vraagstuk dat zich goed leent om opgepakt te 
worden met inzet van een HIB. Vilans en VeiligheidNL wilden 
daarom de haalbaarheid van een HIB als financieringsmodel 
voor valpreventie verkennen. Het doel van deze verkenning 
is het ontwikkelen en delen van kennis over de HIB als 
financierings mogelijkheid. We hebben deze verkenning heel 
concreet aangepakt, namelijk door al onderzoekend voor-
bereidingen te treffen voor de uitvoering van een HIB Val-
preventie. Via deze praktische weg hebben we ervaren wat 
daadwerkelijk de voorwaarden zijn en met welke stimuleren-
de en belemmerende factoren we rekening moeten houden. 

Deze rapportage is nadrukkelijk te beschouwen als een ‘tussenproduct’, een werkdocument dat 
kan dienen als basis voor de concrete (experimentele) uitwerking van een HIB Valpreventie. In 
de achtereenvolgende hoofdstukken verantwoorden we wat we tot nu toe hebben gedaan en wat 
dat heeft opgeleverd (een methodische verantwoording van de aanpak is opgenomen in bijlage 
2). We reflecteren op de resultaten, maar geven vooral ook concrete suggesties hoe we op basis 
van de opgedane kennis en ervaring een volgende stap kunnen zetten. 

We starten met een korte beschouwing op de HIB als financieringsvorm en de potentiële 
meerwaarde daarvan voor een betere én structurelere aanpak van valpreventie (hoofdstuk 2). 
Vervolgens werken we uit wat er nodig is voor een effectief uitvoeringsprogramma op lokaal 
niveau (hoofdstuk 3), een cruciale voorwaarde voor een succesvolle HIB. De te verwachten 
kosten en baten komen in beeld in een rekenvoorbeeld (hoofdstuk 4). Een volgende cruciale 
stap is het kiezen van de prestatie-indicatoren voor het vaststellen van de prestatie die in een 
HIB – letterlijk – kan worden afgerekend (hoofdstuk 5). Het is voor het opzetten van monitoring 
en het maken van prestatieafspraken belangrijk dat partners een gedeelde visie hebben op de 
impact die voor hen het belangrijkst is. Hoe goed alle randvoorwaarden ook gerealiseerd zijn, 
uiteindelijk vindt een HIB pas draagvlak als alle betrokken partijen hun belangen voldoende 
gewaarborgd weten. Daarom zetten we – voordat we conclusies trekken en aanbevelingen 
doen – eerst nog eens de belangen van de diverse beoogde partners in een HIB Valpreventie 
op een rij (hoofdstuk 6). In het afsluitende hoofdstuk (hoofdstuk 7) constateren we dat er zeker 
nog uitdagingen zijn, maar ook kansen voor een HIB. Deze innovatieve financieringsvorm biedt 
een mogelijkheid om in de concrete praktijk te werken aan duurzame, effectieve valpreventie-
activiteiten voor ouderen.

LEESWIJZER
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INLEIDING2.
Waarom lijkt een 
HIB Valpreventie 
zinvol?

Een HIB is een nieuw financieringsinstrument waarmee het financiële risico van investeren 
in preventie van zorg bij een private partij – en dus buiten het zorgsysteem – komt te liggen. 
Het is gebaseerd op een zogenoemd pay-for-performance-contract en is een afgeleide van de 
zogeheten Social Impact Bonds. 

2.1 HEALTH IMPACT BOND: KANS VOOR PREVENTIE

Sterk vereenvoudigd weergegeven werkt een HIB9 als volgt:
• Een ondernemer heeft werkkapitaal nodig voor het (laten) uitvoeren van activiteiten om 

bepaalde prestaties en besparingen te realiseren.
• Een private investeerder schiet geld voor om activiteiten uit te voeren waarvan verwacht 

wordt dat ze gezondheidswinst en kostenbesparingen zal opleveren. Hiervoor worden 
vooraf bepaalde prestatie-indicatoren afgesproken. 

• Met dit geld gaat een uitvoerder aan de slag om gezondheidswinst en kostenbesparingen 
te realiseren.

• De interventie werkt als mensen gezonder worden én kosten worden bespaard. Met 
 partijen, waar deze besparingen terechtkomen (bijvoorbeeld overheid, gemeente of zorg-
verzekeraar), worden afspraken gemaakt om bij bepaalde resultaten uit te betalen aan de 
investeerder. Deze partijen zijn de uitbetalers.

• De samenwerking wordt begeleid door een onafhankelijke intermediair en de resultaten 
worden gemonitord door een onafhankelijk beoordelaar.

Figuur 2.1 laat schematisch zien hoe een HIB Valpreventie eruit zou kunnen zien.
Uit de opbrengst van de investering – de gerealiseerde kostenbesparing – ontvangt de inves-
teerder idealiter naast zijn inleg ook een afgesproken rendement. De overige  opbrengsten 
en kostenbesparingen vallen de partijen ten deel waarbij de besparingen terechtkomen. Van 
deze besparingen zouden de activiteiten zichzelf op termijn in stand kunnen houden zonder 
nieuwe investeringsimpuls.
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Figuur 2.1 Schematische weergave HIB Valpreventie
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In de Nederlandse context lijkt valpreventie bij ouderen 
een vraagstuk dat zich goed leent om op te pakken met 
behulp van een HIB. Daar zijn meerdere redenen voor:

Er is al veel bekend over wat werkt in valpreven-
tie.11 Er is duidelijk zicht op de werkzame elemen-
ten. En er zijn er goed onderbouwde en effectieve 
programma’s beschikbaar, opgenomen in de data-
base Loket Gezond Leven van het Centrum Gezond 
Leven.12 Ook is er al veel bekend over de (kosten)
effectiviteit van valpreventiemaatregelen.

Over letsels ten gevolge van een val is bekend 
wat ze kosten, hoe de kosten verdeeld zijn (Zvw, 
Wlz, Wmo) en in welke domeinen de baten terecht 
komen als we valongevallen weten te voorkomen. 

In vergelijking met andere (gezondheids-) pro-
blematiek zijn de besparingen bij valpreventie op 
korte termijn goed meetbaar te maken.

Verschillende relevante stakeholders en partners 
staan welwillend tegenover een HIB Valpreventie. 

Met behulp van een HIB zou valpreventie beter en 
structureler aangepakt kunnen worden dan tot nu toe 
het geval is. Dat zou voor een kanteling in het aantal 
valongevallen kunnen zorgen. In het volgende hoofd-
stuk werken we uit wat er nodig is om te komen tot 
een effectief uitvoeringsprogramma om valpreventie 
(op lokaal niveau) op te zetten.

2.2  NUT EN NOODZAAK VAN EEN HIB 
VALPREVENTIE

Valongevallen hebben een grote maatschappelijke impact, 
mede door het grote beroep op noodzakelijke zorg na een 
val. Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van 
letsel door een ongeval bij ouderen; bijna de helft van alle 
valongelukken bij ouderen gaat met letsel gepaard. Hoe 
hoger de leeftijd, hoe ernstiger het letsel. In 2015 belandde 
elke vijf minuten een oudere (van 65 jaar en ouder) als gevolg 
van een val op een afdeling spoedeisende hulp (SEH) van een 
ziekenhuis. In 2015 ging het in totaal om 97.400 ouderen. Een 
kleine 40.000 ouderen werden opgenomen in het ziekenhuis 
en 3.260 ouderen overleden ten gevolge van een val.2

De stijging van valongevallen is al een aantal jaren zicht-
baar en deze trend zet door. De laatste tien jaar steeg het 
aantal SEH-bezoeken, ziekenhuisopnames en sterfgevallen 
met respectievelijk 40%, 63% en 78%. Gecorrigeerd voor de 
groeiende groep ouderen in de Nederlandse samenleving 
(door de vergrijzing) is deze stijging nog steeds zichtbaar.2 
Dat betekent dat er ook sprake is van een stijging van het 
valrisico. Van de ouderen die op de SEH binnenkomen 
na een val, blijkt dat bij acht op de tien ouderen voor het 
SEH- bezoek al sprake was van een verhoogd risico.10 Met 
tijdige valrisicoscreening en doorverwijzing naar goede 
valpreventie activiteiten had dit verminderd kunnen worden. 

Vallen kost de samenleving geld. In 2015 waren de zorgkos-
ten als gevolg van valongevallen 912 miljoen euro. Deze kos-
ten liggen vooral bij de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Ook zijn de kosten door vallen binnen 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hoog. Als de 
huidige stijging van het aantal valongevallen doorzet, lopen 
de totale kosten op tot 1,3 miljard euro in 2030.2

1

2

3

4

Met een HIB wordt het financiële risico overgedragen op de 
investeerder. De uitbetalers (in het geval van valpreventie 
vooral zorgverzekeraars en gemeenten) betalen alleen voor 
de preventie als er daadwerkelijk kosten worden bespaard. 
Op deze manier wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd, 
blijven de kosten onder controle en worden uitvoerders 
door de uitbetalers niet voor hun inspanning, maar voor 
 werkelijke resultaten beloond. 

Op veel fronten is een HIB een uniek instrument:
• Het is een schoolvoorbeeld van een prestatiecontract, dus 

een manier om vorm te geven aan het idee van pay for 
performance.

• Het risico ligt bij de investeerder en niet bij de zorg-
verlener, de zorgondernemer of de (lokale of regionale) 
opdrachtgever.

• De HIB maakt besparingen inzichtelijk die direct gerela-
teerd zijn aan de inspanningen en activiteiten, een onder-
scheidend kenmerk waarmee het instrument duurzaam 
en zelfvoorzienend te maken is.



 Haalbaarheid van een Health Impact Bond Valpreventie Ouderen  | Effectieve valpreventie 12

INLEIDING3.
Effectieve 
valpreventie

Voorwaarde voor een HIB is dat het gekozen uitvoeringsprogramma een bepaalde mate van 
zekerheid geeft op een bepaalde besparing, en daarmee op een potentieel rendement voor 
de investeerder. Uit de talrijke wetenschappelijke onderzoeken die op het gebied van val-
preventie zijn gedaan, komt overtuigend bewijs naar voren dat bepaalde interventies effectief 
het valrisico bij ouderen kunnen verlagen. Wel is de impact die deze effectieve interventies in 
de praktijk hebben afhankelijk van meerdere factoren. In grote lijnen zijn er drie belangrijke 
aspecten die een rol spelen bij de effectiviteit van een valpreventieprogramma:
• Het bereiken van de doelgroep, dus ouderen met een verhoogd valrisico.
• Het inzetten van effectieve interventies die aansluiten bij kenmerken en problematiek van 

de doelgroep.
• Een goede lokale organisatie, zodat met een planmatige aanpak de valpreventieactiviteiten 

goed geborgd zijn.

In dit hoofdstuk beschrijven we wat er nodig is om te zorgen dat bovenstaande aspecten 
goed tot hun recht komen. Dat doen we op basis van kennis over wat werkt in valpreventie en 
goede praktijkvoorbeelden. Bij zorgprofessionals en vertegenwoordigers van relevante (lo-
kale) partijen hebben we getoetst of het haalbaar is om tot effectieve valpreventie te komen. 
Daarmee hebben we zicht gekregen op de uitdagingen en kansen voor de concrete uitvoering 
daarvan. 

3.1 HET BEREIKEN VAN DE DOELGROEP

Casefinding en screening op valrisico
Voor effectieve valpreventie is het belangrijk de juiste doelgroep te kiezen en deze duidelijk 
af te bakenen. Dat maakt het mogelijk een toegespitst plan van aanpak op te zetten. Val-
preventieprogramma’s zijn gericht op het wegnemen van risicofactoren voor vallen. Ze zijn 
daarom vooral effectief als ze worden toegepast bij ouderen met een verhoogd valrisico. 
Dit risico is eenvoudig in te schatten (casefinding) aan de hand van de belangrijkste voor-
spellers van een val. De eerste voorspeller is iemands valgeschiedenis (is de oudere al vaker 
gevallen?). Verder is het relevant of een oudere moeite heeft met bewegen, lopen en balans 
houden. Een andere voorspeller is valangst. 

Op basis van de voorspellers kunnen ouderen – of hun mantelzorgers – zelf hun valrisico 
bepalen. Toch is casefinding bij uitstek een taak voor professionals in de eerste lijn die met 
ouderen te maken hebben of een sociaal wijkteam. Zij kunnen het beste bepalen of een uit-
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gebreidere screening op valrisico nodig is. Deze screening 
omvat een uitgebreide beoordeling van de aanwezigheid 
van afzonderlijke risicofactoren, die het mogelijk maakt om 
een oudere individueel te adviseren en eventueel door te 
verwijzen. Voor een dergelijke screening zijn verschillende 
tests beschikbaar, die zijn opgenomen in instrumenten als 
de Valanalyse van VeiligheidNL en in bestaande richtlijnen 
voor valpreventie: de ‘Richtlijn preventie van valincidenten bij 
ouderen’13, 14, de richtlijn ‘Falls: Assessment and prevention 
of falls in older people’15 en de Ergotherapierichtlijn Valpre-
ventie.16 

Toeleiden en motiveren
Een belemmerende factor bij toeleiding van ouderen met 
een verhoogd valrisico is dat ouderen meestal het nut van 
preventie pas inzien na een val. Ook hebben ze vaak geen 
contact met professionals of organisaties die valpreventie 
uitvoeren, en weten daarom niet welke mogelijkheden er 
zijn. Andersom geldt overigens ook dat uitvoerders pas actie 
ondernemen (of in beeld komen) als een oudere al gevallen 
is. Steeds meer betrokkenen pleiten er daarom voor om 
jaarlijks bij alle 65-plussers na te gaan of er sprake is van 
een verhoogd valrisico. Dan kunnen de betreffende ouderen 
uitgebreid gescreend worden en zo nodig doorverwezen 
naar relevante uitvoerders. Een dergelijke ‘vaste’  screening 
draagt ook bij aan bewustwording. Ouderen krijgen zo 
immers zelf in beeld hoe het staat met hun valrisico. Dit kan 
bijdragen aan hun positieve houding tegenover valpreventie 
en hen motiveren om zelf in actie te komen om valongevallen 
te voorkomen. 

Voordat ouderen willen deelnemen aan een valpreventie-
programma, moeten zij geïnteresseerd zijn in de mogelijk-
heden om vallen te voorkomen en gemotiveerd zijn om daar-
mee aan de slag te gaan. Ook is het van belang dat ze weten 

wat valpreventie concreet inhoudt en waar ze ervoor terecht 
kunnen. Het is niet genoeg om ouderen te informeren. Ook 
goed luisteren naar wensen en behoeften van de doelgroep 
is belangrijk. Mogelijkheden hiervoor zijn een inloopspreek-
uur, gezondheidsvoorlichting of landelijke informatie over 
valpreventie. Uiteenlopende factoren, die vaak van persoon 
tot persoon verschillen, spelen een rol bij het motiveren van 
ouderen. Heel belangrijk is de toon in de communicatie. 
Omdat veel ouderen een laag risicobesef hebben en het niet 
graag over vallen hebben, spreekt de term ‘valpreventie’ 
ze meestal niet aan. Begrippen als ‘langer vitaal blijven’ of 
‘mobiel of zelfstandig blijven’ doen dat meer. 

Om bij ouderen ‘binnen te komen’, is het belangrijk om de 
juiste communicatiekanalen te vinden. Zorgprofessionals 
in de eerste en tweede lijn, het sociaal wijkteam, de thuis-
zorg en mantelzorgers kunnen hierbij een rol spelen. Ook is 
actieve betrokkenheid van ouderenorganisaties belangrijk. 
Daarnaast bieden lokale netwerken of activiteiten voor de 
doelgroep (bijvoorbeeld de plaatselijke bingo- of dansavond) 
een kans om aan te haken met informatie over valpreventie 
en zo de doelgroep te bereiken. Het is bekend dat de invloed 
van mensen in de omgeving (familie en leeftijdsgenoten) 
op het starten en volhouden van deelname aan een val-
preventieprogramma groot is.

Er wordt steeds meer bekend over factoren die van invloed 
zijn op de motivatie van ouderen om deel te nemen aan 
dergelijke valpreventieprogramma’s. Zo spelen de volgende 
factoren een rol17:
• Persoonlijk; houding en overtuiging ten aanzien van 

 bewegen, persoonlijke gezondheid, angsten, pijn en 
 zelfvertrouwen.

• Programma; duur, intensiteit en vaardigheden instructeur.
• Omgeving; invloed en steun van naasten en
 leeftijdsgenoten, toegankelijkheid van de cursuslocatie.

Ander (social) marketing onderzoek en ervaringen in een 
experiment dat VeiligheidNL op dit moment uitvoert met 
subsidie van Fonds NutsOhra gaf ook inzicht in specifieke 
factoren die positief van invloed zijn op het starten met een 
programma:
• De communicatie rondom de cursus heeft een positieve 

 insteek / lading (niet op vallen of valpreventie maar bij-
voorbeeld zelfstandigheid, mobiliteit, vitaliteit).

• Aanmoediging van leeftijdsgenoten en professionals.
• Samen gaan (iemand kennen die ook wil gaan).
• Heldere verwachtingen vooraf: op eigen niveau kunnen 

bewegen en vooraf kennismaken met de trainer, of zien 
wie de trainer is.

• Geen commitment voor lange duur vragen. 

Dit experiment loopt nog en hoopt in het najaar van 2017 de 
resultaten te publiceren.

Uiteenlopende factoren 
spelen een rol bij het 
motiveren van ouderen. 
Belangrijk is de toon in 
communicatie.
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3.2  HET INZETTEN VAN EFFECTIEVE 
INTERVENTIES

Bij valincidenten spelen vaak meerdere factoren een rol. 
Belangrijke behandelbare valrisicofactoren zijn verstoorde 
mobiliteit, het gebruik van medicatie die het valrisico kan 
verhogen, valangst, vitamine D-tekort, slechtziendheid en 
omgevingsfactoren (bijvoorbeeld obstakels in huis). Een 
 valpreventieprogramma kent daarom bij voorkeur een multi-
factoriële aanpak, waarbij de onderdelen van het programma 
aansluiten op de aanwezige risicofactoren. 

Er is sterk wetenschappelijk bewijs dat de volgende onder-
delen bijdragen aan het verminderen van het valrisico bij 
thuiswonende ouderen: (zie ook figuur 3.1)
• beweegprogramma’s gericht op mobiliteit, spierkracht en 

balans 
• vitamine D-suppletie (als er sprake is van een tekort)
• verbeteren visus (gezichtsvermogen)
• medicatiebewaking 
• aanpassingen in huis en in de omgeving 

Vanwege de sterke bewijzen voor de effectiviteit van beweeg-
interventies, is het verstandig in een valpreventieprogramma 
in ieder geval een beweeginterventie op te nemen. Deze kan 
worden aangevuld met interventies die inspelen op ver-
schillende factoren die de kans op een val kunnen vergroten. 
Een recente meta-analyse versterkt overigens het bewijs 
dat valpreventie ook effectief is als de aanpak alleen een 
beweegprogramma bevat.18 Een goed beweegprogramma 
draagt bij aan balansverbetering en is intensief en uitdagend. 
Belangrijk is overigens wel de constatering uit de meta- 
analyse dat een wandelprogramma alleen niet effectief is. 

Medicatie 
bewaking

Vitamine D
 suppletie

WoonomgevingBeweeg-
programma

Verbeterde visus

Figuur 3.1 Bewezen effectieve aanpak



 Haalbaarheid van een Health Impact Bond Valpreventie Ouderen  | Effectieve valpreventie 15

Tabel 3.2 Overzicht van effectieve valpreventie-interventies voor zelfstandig wonende ouderen met een verhoogd valrisico

Naam interventie Opzet en inhoud Doelgroep Effectiviteit

In Balans Groepscursus bestaande uit vier fases: 
1 informatiebijeenkomst 
2 voorlichtingstraject (inclusief testen) 
3 beweegprogramma 
4 voortzetting in bestaande bewegingsgroepen.

Zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar 
en ouder die zich onzeker voelen tijdens het 
lopen, bang zijn om te vallen en/of al vaker 
zijn gevallen.

In een RCT van twee programma’s naar val reductie 
werd bij de zogeheten ‘pre-frail’-deelnemers 
 (ouderen in het voorstadium van kwetsbaarheid) een 
verbetering van de mobiliteit en een substantiële 
afname van het valrisico gemeten (61%).

Vallen Verleden Tijd Groepstraining bestaande uit: hindernisbaan, sport 
en spelvormen en valtraining. Aangepast program-
ma voor mensen met osteoporose.

Zelfstandig wonende ouderen met verhoogd 
valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, 
valhistorie of valangst. Zij moeten in staat 
zijn om 15 minuten te kunnen lopen zonder 
loophulpmiddel.

Op basis van twee RCT-studies en een Cochrane- 
review is aangetoond dat de interventie effectief is in 
het verminderen van het aantal valincidenten en de 
valangst bij deelnemers.

Otago Beweegprogramma met oefeningen voor spier-
kracht en evenwicht plus een wandelprogramma dat 
ouderen zelfstandig in de thuisomgeving uitvoeren. 
Ook als groepscursus uit te voeren.

Zelfstandig wonende ouderen (65+) met een 
verhoogd valrisico. Zeer geschikt voor oude-
ren die al wat kwetsbaar zijn.

In vier RCT’s is een vermindering van het aantal 
 valincidenten en het aantal blessures door val-
incidenten aangetoond (35%). Kracht en evenwicht 
verbeteren en deelnemers ervaren een groter 
 vertrouwen om activiteiten in het dagelijks leven 
zonder vallen te kunnen uitvoeren.

Zicht op Evenwicht Cursus met een individuele en een groepsvariant. De 
groepscursus bestaat uit voorlichting, groepsgesprek-
ken en lichamelijke oefeningen. De individuele cursus 
bestaat uit oefeningen om grenzen te verleggen.

Zelfstandig wonende ouderen (65+) die 
bezorgd zijn om te vallen en daardoor activi-
teiten vermijden.

Drie RCT’s tonen effecten aan op de primaire uit-
komstmaten ‘bezorgdheid om te vallen’ en ‘vermijd-
gedrag’

In Nederland zijn goede interventies voor valpreventie beschikbaar. Van deze interventies 
zijn de bruikbaarheid en effectiviteit met betrekking tot valpreventie bij zelfstandig wonen-
de ouderen wetenschappelijk onderzocht (zie tabel 3.1). Het gaat om beweeginterventies of 
interventies waarin een beweegonderdeel is opgenomen. Ze staan beschreven in de interven-
tiedatabase op het Loketgezondleven.nl.19 

Van de andere bewezen effectieve onderdelen van valpreventie, zoals aanpassingen in huis en 
omgeving of medicatiebewaking, zijn geen interventies opgenomen in de interventiedatabase, 
maar hiervoor zijn wel checklists en richtlijnen beschikbaar.20, 21

Overigens worden er nog steeds nieuwe interventies ontwikkeld, zowel voor de screening van 
valrisico als om het risico op vallen te verkleinen. Ook leiden technologische innovaties tot toe-
nemende mogelijkheden op het terrein van valpreventie. Het is (nog) onduidelijk in welke mate 
dergelijke nieuwe interventies effect hebben op het valrisico. En misschien zijn ze wel efficiënter 
en goedkoper dan intensieve beweeg- en voorlichtingsprogramma’s zoals in het overzicht hier-
onder. Zo is het denkbaar dat ouderen met behulp van innovaties thuis kunnen oefenen via een 
app of een ander programma, in plaats van op locatie een training te volgen met een geschoolde 
professional. Het is relevant om dergelijke interventies te begeleiden in het verwerven van bewijs 
van effectiviteit, om zo de keuze aan bewezen effectieve interventies te vergroten. 
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Tabel 3.2 Stappen naar een effectief (lokaal of regionaal) valpreventieprogramma

Stap Wat Aandacht voor onder andere:

1 Inventariseer bestaande 
activiteiten

Hoe verloopt de doorverwijzing? Zijn er al afspraken met bestaande zorgverle-
ners (en zo ja welke)? Welke doelgroep wordt nu bereikt met wat?

2 Inventariseer potentiële  
samenwerkingspartners

In verband met doorverwijzing is betrokkenheid van huisarts sowieso nodig. 
Zorg voor één aanspreekpunt/coördinator van het lokale programma. Zijn er al 
voldoende professionals getraind voor het geven van bepaalde programma’s?

3 Bepaal het resultaat van 
het programma

Minder vallen? Minder letsels door een val? Langer zelfstandig thuis wonen? 
Betere kwaliteit van leven? Sociale participatie? Er zijn veel mogelijkheden 
als het gaat om de beoogde resultaten. Zorg in elk geval voor consensus bij de 
betrokken partijen.

4 Bepaal de doelgroep (afba-
kenen)

Thuiswonend of in verpleeg- of verzorghuis? ‘Pre-frail’ of ‘frail’? Wel of niet al 
eerder gevallen? Een afbakening of aanscherping van de doelgroep heeft ge-
volgen voor de volgende stappen.

5 Bepaal de wijze van case-
finding

Maak gebruik van een effectief instrument en bepaal in welke situatie naar wie 
of wat wordt doorverwezen.

6 Bepaal de wijze van scree-
ning

Maak gebruik van een gevalideerd instrument. Betrek de eerste lijn hierbij. 
Screen periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks).

7 Bepaal de interventie(s)/
het programma

Kies voor interventies die voldoende aansluiten bij de werkzame elementen van 
valpreventie. Maak goede procesafspraken over doorverwijzing. En maak vooraf 
duidelijk wat de follow-up is na de interventies.

8 Bepaal hoe ouderen worden 
toegeleid naar de interventie 
en hoe ze worden gemoti-
veerd tot deelname aan de 
activiteiten

Valpreventie hoeft niet per se de wervingsboodschap te zijn. Mobiliteit, fit-
heid, balans, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen zijn vaak eerder zaken waar 
 ouderen zich door aangesproken voelen. Sluit aan bij lokale initiatieven en 
spreek vooraf af wie op welke manier ouderen bereikt.

9 Regel een goede follow-up Denk vooraf na waar ouderen terecht kunnen (of wat er geregeld moet worden) 
na afloop van de interventies of het programma. Maak afspraken hoe er wordt 
doorverwezen.

3.3  GOEDE ORGANISATIE VAN VALPREVENTIE 
(OP LOKAAL OF REGIONAAL NIVEAU)

Een planmatige aanpak
De basis voor het opzetten en uitvoeren van een valpreventie-
programma ligt in een planmatige aanpak. Deze aanpak – die 
 gaat van het verkennen van de uitgangssituatie tot aan het 
structureel verankeren van de activiteiten – voorkomt dat uit-
voerders aspecten vergeten en dat de activiteiten niet aanslui-
ten op de beleving, problematiek, behoeften en mogelijkheden 
van zowel de ouderen als de uitvoerders. Hiernaast geven we 
een overzicht van de verschillende noodzakelijke stappen, met 
daarbij steeds enkele belangrijke aandachtspunten. 
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Onderdeel Partijen

Bereiken doelgroep: 

Casefinding en screening Huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, ouderenadviseur, 
sociaal wijkteam

Informeren/toeleiden/motiveren Lokale media, ouderenbond, sociaal wijkteam, thuiszorgmedewerkers, vrijwilligers, 
welzijn, GGD

Effectieve interventies: 

Beweeginterventies Fysiotherapeuten, oefentherapeuten, sportdocenten, MBVO-docenten, etc.

Overige interventies Ergotherapeuten, apotheker, huisarts, optometrist, geriater, thuiszorgmedewerkers, etc.

Opzet en uitvoering valpreventieprogramma:

Coördineren, faciliteren GGD, gemeente, etc.

Tabel 3.3 Overzicht van betrokken partijen en hun rollen in valpreventie

Goed georganiseerde samenwerking 
Het succes van valpreventieactiviteiten is afhankelijk van 
specifieke deskundigheden, die aansluiten bij de in para-
graaf 3.2 beschreven multifactoriële aanpak. Daarom is het 
relevant dat er een team met verschillende professionals 
betrokken is bij een lokale aanpak van valpreventie en dat 
relevante partijen zich erbij aansluiten. Om de kwaliteit van 
de uitvoering te borgen, moeten de samenwerkende partijen 
kwaliteitseisen voor uitvoerders vaststellen en objectieve 
voorwaarden bepalen voor de keuze van de professionals die 
de activiteiten gaan uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de 
professionals een training hebben gevolgd om een bepaalde 
interventie te kunnen aanbieden. 

Een goede organisatie van het programma is belangrijk. In 
onze verkenning zeggen uitvoerders dat het bevorderlijk is 
als één partij de regie en coördinatie heeft in de organisatie 
van de uitvoering. Deze partij – de ‘uitvoeringsorganisatie’ 
– kan bijvoorbeeld de lokale uitvoerders contracteren. En 
zij kan een rol spelen bij het monitoren in het kader van een 
HIB Valpreventie (zie hoofdstuk 5). Een belangrijk criteri-
um voor deze rol is onafhankelijkheid. In onze ver kenning 
is de gemeente vaak genoemd als de partij die de rol van 
uitvoeringsorganisatie op zich kan nemen. Zij heeft al een 
duidelijke verantwoordelijkheid in het kader van de Wet 
publieke gezondheid, waarvan preventie onderdeel uitmaakt. 
De gemeente kan de verschillende partners in een HIB met 
elkaar kan verbinden. 

Welke partijen kunnen een rol spelen bij een effectieve opzet 
en uitvoering van valpreventie? In tabel 3.3 geven we een 
overzicht.
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Eerstelijnsscenario 
Bij alle ouderen (70+) die de huisarts bezoeken, 
neemt de praktijkondersteuner een valrisicotest af 
(casefinding). Bij een verhoogd valrisico volgt een 
uitgebreide screening op verschillende risicofactoren. 
Deze kan door een huisarts of praktijkondersteuner 
uitgevoerd worden, die de oudere zo nodig naar de 
fysiotherapeut verwijst voor een beweegprogramma. 
De huisarts initieert desgewenst ook de aanpak van 
andere riscofactoren, bijvoorbeeld aanpassingen van 
de medicatie in samenspraak met de apotheker.

Wijkscenario
Ouderen (65+) die aankloppen bij het sociaal 
wijkteam doen standaard een valrisicotest, bij 
een verhoogd risico gevolgd door een uitgebreide 
screening op de verschillende risicofactoren. Zo 
nodig voert het wijkteam een adviesgesprek met 
de oudere en zijn of haar mantelzorger. Het team 
kan de oudere direct naar de fysiotherapeut ver-
wijzen voor een beweegprogramma. Of naar de op-
ticien of de apotheker voor de aanpak van andere 
risicofactoren. Alle acties worden terug gekoppeld 
aan de huisarts.

Thuiszorgscenario
Bij ouderen (65+) met een indicatie voor thuiszorg 
wordt jaarlijks een valrisicotest afgenomen (case-
finding). Bij een verhoogd valrisico voert de thuis-
zorgmedewerker een uitgebreide screening van 
valrisicofactoren uit en voert een adviesgesprek 
met oudere en mantelzorger. De thuiszorgmede-

werker verwijst desgewenst naar de fysiotherapeut 
voor een beweegprogramma. Alle uitkomsten en 
acties worden teruggekoppeld aan de huisarts, die 
indien nodig een aanvullend adviesgesprek voert 
over overige risicofactoren (zoals medicatie of 
visuscontrole).

Mantelzorgscenario
Via publieksvoorlichting worden mantelzorgers op-
geroepen om met behulp van de korte valrisicotest 
een verhoogd valrisico te signaleren bij ouderen 
(70+) in hun omgeving (casefinding). De ouderen 
worden hierop ook zelf aangesproken. De oproep is 
om bij een verhoogd risico een adviesgesprek met 
de huisarts te voeren. Die kan een uitgebreidere 
screening doen en samen met oudere en mantel-
zorger bepalen welke interventie het beste zou 
passen. En daarnaast eventuele overige risico-
factoren gericht aanpakken.

Integraal scenario
In dit scenario komen alle bovenstaande scenario’s 
bij elkaar, met als aanvulling de inbreng vanuit 
de tweede lijn. Alle ouderen (65+) die na een val 
de SEH bezoeken, ondergaan een valrisicotest en 
indien nodig een uitgebreide screening op risico-
factoren. De resultaten worden teruggekoppeld 
aan patiënt, klinisch geriater en huisarts. In een 
transmuraal ketenoverleg worden vervolgacties 
in de thuissituatie besproken, zodat de huisarts 
de oudere na een eventuele opname kan blijven 
begeleiden.

SCENARIO’S VOOR EFFECTIEVE VALPREVENTIE
Voorbeeldscenario’s voor effectieve valpreventie
In de zogeheten maatschappelijke kostenbatenanalyse 
(MKBA) van valpreventie, waar het Erasmus MC samen met 
Vilans en VeiligheidNL aan werkt, worden verschillende 
voorbeeldscenario’s voor effectieve valpreventie uitgewerkt. 
De scenario’s dienen als inspiratie en houvast als partijen 
valpreventie willen opzetten en illustreren hoe de case-
finding, screening en toeleiding naar valpreventieactiviteiten 
in de praktijk georganiseerd kunnen worden. De scenario’s 
maken goed duidelijk dat in valpreventie verschillende 
disciplines met elkaar moeten samenwerken. Ter illustratie 
schetsen we in het kader hiernaast op hoofdlijnen de ver-
schillende scenario’s.

Voor alle scenario’s geldt dat de gecombineerde aanpak 
van de verschillende zorgverleners past in een intensieve 
implementatiestrategie, waarin per GGD-regio of op wijk-
niveau multidisciplinaire samenwerkingsverbanden worden 
georganiseerd. De betrokken lokale overheden zorgen voor 
voorlichting aan ouderen, mantelzorgers en zorgprofes-
sionals om bewustwording van valrisico’s te realiseren. De 
uitdaging is om de belangrijkste financiële belemmeringen 
voor uitvoering weg te nemen en middelen voor de extra in-
spanningen door de betrokken zorgverleners veilig te stellen.

3.4 UITDAGINGEN EN KANSEN VOOR  
EFFECTIEVE VALPREVENTIE

Multidisciplinaire samenwerking
Het aanbod van valpreventieactiviteiten is momenteel 
versnipperd. Verschillende disciplines voeren activiteiten 
uit of bieden ondersteuning aan ouderen. Er zijn onduidelij-
ke afspraken tussen zorgverleners over de doorverwijzing 
of terugkoppeling. Om impact te kunnen behalen met een 
valpreventieprogramma, moeten alle betrokken partijen 
meerwaarde zien in een programmatische, multifactoriële
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aanpak op lokaal niveau. In onze verkenning zeggen 
gespreks partners welwillend te staan tegenover samen-
werking aan opzet en uitvoering van valpreventie als voor-
waarde voor goede kwaliteit. Hun drijfveren om hieraan bij 
te willen dragen zijn het beter kunnen bereiken van ouderen. 
Met valpreventie kunnen zij bijdragen aan de kwaliteit van 
leven van deze groep, door ouderen te ondersteunen bij het 
behoud van mobiliteit en het voorkomen van ernstige valin-
cidenten. 

Desgevraagd zeggen de betrokken partijen dat een HIB Val-
preventie de kwaliteit van de uitvoering kan borgen, en daar-
mee kan bijdragen aan duurzame, effectieve valpreventie. Een 
HIB vergt immers het vaststellen van objectieve voorwaarden 
voor de keuze van de professionals die de activiteiten gaan uit-
voeren en kwaliteitseisen aan de lokale uitvoerders. Ook kan 
een HIB zorgen voor het (opnieuw) stroomlijnen van proces-
sen, zoals doorverwijzen van ouderen tussen zorgverleners en 
het verbeteren van de samenwerking tussen uitvoerders.

Financiering als voorwaarde
Op dit moment lopen uitvoerders er tegenaan dat valpreventie 
niet structureel wordt gefinancierd. Partijen zijn daardoor 
niet zomaar bereid om aan te sluiten bij een multidisciplinair 
samenwerkingsverband. Op projectbasis komen dergelijke 
programma’s soms wel tot stand, maar zodra een project-
financiering weer afloopt, vallen de opgebouwde samen-
werkingsstructuren weer uiteen en worden de valpreventie-
activiteiten niet voortgezet. Daarvoor zijn structurele middelen 
nodig: voor het bereiken en motiveren van ouderen, voor de 
vergoeding van (extra) werkzaamheden door partijen, en 
voor het aanvullen van budgetten om de organisatie van een 
programma te bekostigen. Een HIB kan dit bezwaar wegne-
men. Als de financiering via een HIB gewaarborgd kan worden 
door een private partij, kan dien een belangrijke barrière voor 
duurzame valpreventie worden overwonnen: het ontbreken 
van structurele financiering van effectieve valpreventie.

Toeleiding en betrokken houden van ouderen
Een belangrijke uitdaging is het bereiken en motiveren van 
ouderen om aan valpreventie mee te doen en dat ook vol 
te houden. Niet alleen casefinding en screening moeten 
daarom structureel worden ingezet, ook is het van belang 
bij de organisatie van activiteiten meer rekening te houden 
met wensen en behoeften van de doelgroep. Capaciteiten 
en voorkeuren van ouderen zijn divers. Er is dus niet een 
standaardaanpak die voor iedereen werkt. Dat pleit voor een 
persoonlijke aanpak met aandacht voor het inpassen van 
valpreventie in het leven van de oudere en de specifieke bar-
rières die zij daarbij zelf zien. Samen doelen stellen en een 
actieve begeleiding in het vervolgtraject – inclusief aandacht 
en waardering voor iemands inspanningen – zijn daarvoor 
belangrijk. 

In onze verkenning zeggen veel gesprekspartners dat de 
huisarts een centrale rol zou moeten spelen bij (toeleiding 
naar) valpreventie. Zij zijn op dit moment nog moeilijk actief 
te betrekken, mogelijk vanwege tijdgebrek en een teveel aan 
andere onderwerpen waar ze al op moet screenen. Een HIB 
kan hier een oplossing zijn, omdat zo in elk geval de be-
kostigingsproblematiek voor een deel te tackelen is. 

Overigens gaan inmiddels steeds meer andere partijen dan 
de huisarts zich actief bezig houden met het toeleiden en 
begeleiden van ouderen in valpreventie. Denk aan praktijk-
ondersteuners, thuiszorgmedewerkers, sociale wijkteams 
of vrijwilligers. Door in een HIB het toeleiden en begeleiden 
van ouderen expliciet te beleggen bij een of meerdere lokale 
partijen die frequent contacten met ouderen hebben, kan de 
impact van de valpreventieaanpak enorm verbeterd worden.

Ten slotte
De bereidheid om mee te werken aan deze verkenning laat 
zien dat het thema valpreventie op de agenda staat bij veel 
uitvoerders en andere relevante partijen. Ze hebben voor 
ogen wat er nodig is voor een effectief valpreventieprogram-
ma op lokaal niveau. En ze zien kansen voor een HIB als 
duurzame financieringsmogelijkheid voor effectieve val-
preventie, mits er inderdaad zicht is op een goede balans 
tussen kosten en baten. Hoe de kansen hiervoor liggen bij 
de inzet van effectieve valpreventie, werken we uit in het 
volgende hoofdstuk. 
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INLEIDING4.
Investeringen en 
rendement bij 
een HIB

Een belangrijk element van een HIB is een investerings- en rendementsplan. Wie investeert 
wat? Wanneer krijgt een investeerder van wie welk bedrag terug? En wat is er nodig om dit in 
praktijk te brengen? 

In dit hoofdstuk schetsen we bij wijze van voorbeeld wat bij bepaalde investeringen het 
rendement van een HIB Valpreventie kan zijn. Zo kunnen we een impressie geven van de 
aard en omvang van zowel de kosten als besparingen bij een HIB Valpreventie. Met enkele 
reken voorbeelden zetten we uiteen welke investeringen nodig zijn en welke besparingen in 
welke verhouding bij welke partijen worden gerealiseerd. Daarbij staan we eveneens stil bij 
de vraag in welke mate de besparingen omgezet kunnen worden in liquide middelen. In een 
HIB is dit nodig om de investeerder zijn investering (plus mogelijk een rendement) te kunnen 
terugbetalen. Ook gaan we in op de randvoorwaarden waaronder een HIB Valpreventie finan-
cieel en operationeel haalbaar is. 

Voor onze voorbeeldberekeningen hebben we ons gebaseerd op de resultaten van desk-
research naar andere Impact Bonds en op verkennende gesprekken met mogelijke in-
vesteerders en uitbetalers. Parallel hieraan zijn in drie regio’s verkennende gesprekken 
gevoerd met verschillende lokale partijen, zoals gemeenten, GGD’s, Economic Boards en 
zorgverzekeraars. Daarnaast hebben we een businesscase voor valpreventie opgesteld op 
gemeenteniveau.22 Dit rekenmodel maakt de besparingen op zorgkosten inzichtelijk. Het 
model is gebaseerd op bevolkingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en 
risicofactoren en effectmaten uit de onderzoeksliteratuur. Ook zijn de kosten van de inter-
ventie (bijvoorbeeld voor personeel, materiaal en kantoor) meegewogen, plus gegevens over 
SEH-bezoeken (uit het Letsel Informatie Systeem van VeiligheidNL), zieken huisopnames (uit 
de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg van Dutch Hospital Data) en kosten van zorgge-
bruik (vanuit het Letsellastmodel van VeiligheidNL, ontwikkeld met het Erasmus MC).
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4.1 INVESTERINGEN

Om een zo waarheidsgetrouw mogelijke impressie te geven 
van de relevante kosten en besparingen, zijn we uitgegaan 
van een realistische toepassing van één interventie. Er zijn 
meerdere effectieve interventies (zie hoofdstuk 3), maar voor 
deze casus zijn we uitgegaan van de toepassing van de in-
terventie In Balans in een gemeente. Uit onderzoek blijkt dat 
‘pre-frail’-ouderen (ouderen in het voorstadium van kwets-
baarheid) na het volgen van deze cursus 61% minder kans 
maken om te vallen en dat hun valangst met 37% afneemt. 
Aan elke cursus kunnen twaalf ouderen deelnemen. 
Hoe hoog deze kosten in de praktijk uitvallen, is mede af-
hankelijk van de omvang en opzet van de HIB. Ter illustratie: 
hoe hoger de inschatting van de financiële risico’s, des te 
complexer worden de contracten. Dat zorgt voor hogere 
 juridische kosten. En hoe gedetailleerder de overeenge-
komen monitoring om de prestatie vast te stellen, des 
te hoger de kosten die daarmee gepaard gaan. Op basis 
van onze gesprekken met investeerders in Social Impact 
Bonds, schatten wij in dat we voor de HIB Valpreventie 
rekening moeten houden met circa een half miljoen euro 
aan organisatie kosten over een periode van vijf jaar. Uit het 
reken voorbeeld op de volgende pagina blijkt dat een HIB 
Valpreventie van enige omvang in staat is om deze kosten 
(die een relatief vaste kostenpost vormen) te dekken. In de 
kaders rechts wordt weergegeven waar uitvoeringskosten 
van een interventie en de organisatiekosten voor een HIB uit 
zijn opgebouwd.

Besparingen 
Met In Balans worden valongevallen voorkomen. Dit leidt 
tot besparingen op (zorg)kosten, bijvoorbeeld omdat er 
minder (of een ander) beroep wordt gedaan op de huisarts, 
fysio therapeut en/of het ziekenhuis. Maar ook omdat er 
netto vaak minder thuishulp, hulpmiddelen en woningaan-
passingen nodig zijn. Wijkverpleging of revalidatiezorg 

Eén In Balans-cursus voor twaalf ouderen, gegeven 
door een fysiotherapeut, kost gemiddeld 4.400 euro, 
waarbij de kosten lokaal uiteraard kunnen verschillen. 

Het gaat om de volgende uitvoeringskosten:
• De lokale organisatie (onder andere werving van 

deelnemers);
• Zaalhuur;
• Salariskosten van de fysiotherapeut;
• Materiaal- en overige kosten (onder andere 

 cursusboeken, koffie en thee, eventuele reiskosten 
van de docent, huur video/dvd/tv).

Een scenario is dat een gemeente twintig In 
 Balans-cursussen per jaar organiseert. Zo worden 
240 ouderen per jaar bereikt. In vijf jaar tijd gaat het 
dan om 1.200 ouderen. 

Naast uitvoeringskosten voor de interventie, worden 
organisatiekosten gemaakt om een HIB te realiseren. 
Het gaat daarbij om kosten voor:
• Communicatie en PR;
• Monitoring en evaluatie;
• Kosten voor de onafhankelijk beoordelaar;
• Financieel-juridische advisering (bijvoorbeeld rond 

het opstellen van contracten en een zogeheten 
due dilligence-onderzoek naar de juistheid van de 
gepresenteerde risico’s en kansen);

• De uitoefening van de functie van de onafhankelijke 
Intermediair. 

Uitvoeringskosten interventie

Organisatiekosten HIB

hoeven minder te worden ingezet. Uitgaande van een effect 
van 61% valreductie en een ‘uitdoofeffect23’ van 30%, wordt 
bij twintig cursussen per jaar in vijf jaar tijd een besparing 
gerealiseerd van 3.170.000 euro. Daarvan valt 55% binnen 
het domein van de Zvw, 38% binnen de Wlz en 7% van de 
besparingen vallen binnen het domein van de Wmo. Hieruit 
blijkt dat forse besparingen mogelijk zijn op de zorgkosten.

Er zijn meer mogelijke baten van valpreventie, zoals minder 
mantelzorg, verbetering in kwaliteit van leven (uitgedrukt in 
DALY’s en QALY’s) en een grotere sociale participatie. Deze 
baten zijn op dit moment nog moeilijk in geld uit te drukken. 
Met de MKBA van valpreventie waar het Erasmus MC, Vilans 
en VeiligheidNL aan werken (zie hoofdstuk 3), komt een 
model beschikbaar om ook dit soort opbrengsten te kunnen 
kapitaliseren.
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4.2  INVESTERING EN RENDEMENT: EEN 
VOORBEELD

Op basis van de uitgangspunten in paragraaf 4.1 hebben we 
voor verschillende scenario’s uitgewerkt welke investerin-
gen nodig zijn en wat het rendement kan zijn van een HIB 
Val preventie. Voor het hieronder uitgewerkte rekenvoorbeeld 
gaan we ervan uit dat zowel de kosten voor het opzetten van 
de HIB als die voor de uitvoering van de valpreventieaanpak 
zelf, volledig voor rekening van de investeerders komen. 
Dat wil zeggen dat eventuele geboden vergoedingen voor 
screeningsactivi teiten of beweeg- of valpreventieprogram-
ma’s, bijvoorbeeld door zorgverzekeraars in de aanvullende 
polissen, niet zijn meegerekend. 

10 cursussen 
per jaar voor 5 jaar

20 cursussen 
per jaar voor 5 jaar

30 cursussen 
per jaar voor 5 jaar

Kosten

Interventie In Balans 220.900 441.800 662.700

Kosten HIB (vijf jaar) 500.000 500.000 500.000

Totale kosten 720.900 941.800 1.162.700

Besparingen

Huishoudelijke hulp/thuishulp24 Wmo 110.000 210.000 320.000

Ziekenhuis/huisartszorg, fysiotherapie & wijkverpleging & -verzorging Zvw 870.000 1.740.000 2.610.000

Verpleeghuiszorg Wlz 610.000 1.220.000 1.820.000

Totale besparingen 1.580.000 3.170.000 4.750.000

Resultaat na vijf jaar HIB In Balans 859.100 2.228.200 3.587.300

Tabel 4.1 schetst een rekenvoorbeeld van investeringen en 
rendement in drie varianten. Duidelijk is dat het mogelijke 
positieve resultaat van een HIB Valpreventie mede afhanke-
lijk is van het aantal cursussen (en daarmee de te bereiken 
aantallen ouderen) plus HIB-kosten, afgezet tegen de be-
sparingen in beide varianten. 

Een cursuseffect van 61% en een uitdoofeffect van 30%, 
waarmee in tabel 4.1 is gerekend, is het optimale effect. 
Dit effect wordt bereikt als de juiste doelgroep (pre-frail- 
ouderen) wordt bereikt en deelneemt, als de cursus uitge-
voerd wordt zoals hij behoort te worden uitgevoerd en als 
een goede follow-up is georganiseerd.

 Tabel 4.1 Rekenvoorbeeld investering en rendement HIB Valpreventie

4.3 UITKERING VAN HET RESULTAAT

Na een bepaalde periode wordt het resultaat uitgekeerd (of 
herverdeeld) onder de investeerders en de partijen die in 
eerste instantie geprofiteerd hebben van de besparingen. Dat 
gebeurt volgens vooraf bepaalde prestatieafspraken en een 
bijbehorende verdeelsleutel. De uitkering vormt voor de inves-
teerders het uiteindelijke rendement op hun investering in de 
interventie. De ‘profiterende partijen’ zijn de gemeenten als 
uitvoerders van de Wmo, de zorgverzekeraars als uitvoerders 
van de Zvw en de zorgkantoren als uitvoerders van de Wlz. 

Het uitkeren van behaalde besparingen in de zorg is nog 
onontgonnen terrein.25 Om te kunnen uitbetalen of herver-
delen is het noodzakelijk dat besparingen omgezet kunnen 
worden in liquide middelen bij de uitbetaler in de HIB, ofwel 
partijen die in eerste instantie geprofiteerd hebben van de 
besparingen. Zijn de bovengenoemde profiterende partijen te 
beschouwen als uitbetaler? 
• Zorgkantoren zijn als uitvoeringsorgaan van de Wlz niet 

risicodragend voor de schadelast. Eventuele besparingen 
op het (regio)budget kunnen zij niet buiten het Wlz-domein 
aanwenden. Om die reden zien wij zorgkantoren niet als 
uitbetaler. Besparingen vloeien terug naar de rijksoverheid.

• Een aantal gemeenten heeft binnen het sociaal domein 
ervaring met het uitkeren van baten en besparingen 
vanuit Social Impact Bonds. De besparingen betekenen 
voor gemeenten ook daadwerkelijk een verlaging van out-
of-pocket-kosten vanuit de Wmo. Er zijn immers minder 
aanvragen voor hulpmiddelen, minder woningaanpassin-
gen en/of minder huishoudelijke hulp/thuishulp. Gemeen-
ten zijn dus als uitbetaler te beschouwen.

• Voor besparingen bij zorgverzekeraars ligt dit minder 
eenduidig, ondanks het feit dat de grootste besparing (55% 
in ons voorbeeld) wordt gerealiseerd in het domein van de 
Zvw. Vier factoren compliceren de uitkeerbaarheid van be-
sparingen bij zorgverzekeraars (zie kader volgende pagina).



 Haalbaarheid van een Health Impact Bond Valpreventie Ouderen  | Investeringen en rendement bij een HIB 23

Een prikkel om te besparen binnen de Zvw zou overigens 
mogelijk nog één niveau ‘lager’ kunnen liggen, namelijk 
op het uitvoerende niveau van door zorgverzekeraars ge-
contracteerde zorgverleners. Sommige zorgverzekeraars 
maken meerjarige lumpsumafspraken met zorgaanbieders 
in een regio, bijvoorbeeld als het gaat om wijkverpleging. 
Voor de uitvoerder van die zorg kan het belangrijk zijn te 
besparen om de grotere vraag aan te kunnen en binnen de 
lumpsum te blijven. Een gesprek met een zorgaanbieder gaf 
aanwijzingen dat dit inderdaad zo is. Een zorgaanbieder kan 
in dat geval binnen een HIB een uitbetaler zijn bij gereali-
seerde besparingen door valpreventie.

4.4 RANDVOORWAARDEN

Uit deze oriëntatie op de haalbaarheid van een HIB Val-
preventie blijkt dat een HIB vanuit financieel oogpunt vooral 
passend lijkt te zijn onder de volgende voorwaarden:
• De verwachte besparingen overtreffen ruimschoots de 

benodigde investering. 
• Gemeenten, zorgverzekeraars en lokale uitvoeringspartij-

en zijn inhoudelijk gedreven om valincidenten bij oude-
ren te verminderen, en erkennen dat ze daarbij moeten 
samenwerken (investeerders zeggen alleen te willen 
investeren wanneer zij gemotiveerde gesprekspartners 
treffen, die zich voor langere termijn willen verbinden aan 
valpreventie). 

• Partijen her- en erkennen ieders risicoprofiel met betrek-
king tot het investeren in valpreventie; er is dus over en 
weer begrip voor het gegeven dat een investering zonder 
een aparte financieringsconstructie niet kan doorgaan.

• Partijen durven met elkaar het experiment (en dus het 
risico) aan van zo’n aparte financieringsconstructie, inclu-
sief het werken met een onafhankelijke beoordelaar die 
werkt met een bepaalde systematiek voor de monitoring 
en afspraken over de herverdeling van besparingen. 

• De partijen die baat hebben bij de besparingen (met name 
gemeenten en/of zorgverzekeraars) zijn bereid én in staat 
om de opbrengsten deels uit te keren aan de investeer-
ders.

• Geen van de zorgverzekeraars is monopolist in de 
 be treffende gemeente(n). In het geval van een monopoly-
positie is het vraagstuk waar de besparing neerslaat 
immers eigenlijk geen issue en is het praktischer als 
zorgverzekeraar en gemeente samen investeren, zonder 
intermediaire partij. 

• Er is een voor alle partijen acceptabele intermediaire 
organisatie voorhanden om de HIB mogelijk te maken.

De gesprekken met diverse partijen maken duidelijk dat er 
geen gebrek wordt verwacht aan investeerders, mits is vol-
daan aan bovenstaande voorwaarden. Potentiële investeer-
ders hebben snel een beeld bij de negatieve gevolgen van 
een valincident. Ook kunnen zij zich zonder veel kennis van 
de zorg makkelijk een voorstelling maken van het  potentieel 
aan besparingen. Er zijn voldoende investeerders op zoek 
naar projecten met een maatschappelijke relevantie en 
impact. En met de huidige lage rentestand rendeert een HIB 
Valpreventie over een periode van vijf jaar al snel beter dan 
een depositorekening met een zelfde looptijd. 

Vier complicerende factoren voor uitkeerbaarheid van 
besparingen door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars verwachten op de (middel)lange 
termijn geen besparing door valpreventieprogram-
ma’s. Zij gaan ervan uit dat de eventuele besparing 
teniet gedaan wordt door de hogere kosten van 
zorg in het laatste levensjaar van een verzekerde. 

Tevens wijzen zorgverzekeraars op de complexiteit 
van zorginkoop en nacalculatie van de productie 
van ziekenhuizen. De specifieke afrekening daarvan 
– dus hoeveel zorg daadwerkelijk is verleend voor 
welke aandoeningen en letsels – is een ingewikkeld 
en langdurig onderhandelingsspel dat niet zelden 
meerdere jaren vergt. Met andere woorden: zorg-
verzekeraars zijn niet hoopvol over de mogelijkheid 
om na vijf jaar snel en helder vast te stellen welke 
besparing daadwerkelijk gerealiseerd is en of dit 
om te zetten is in liquide middelen.

Ook is er een wettelijke barrière voor zorgverze-
keraars bij het uitkeren van winsten aan private 
partijen. Uitkering van gerealiseerde besparingen 
zal daarom uit de financiële reserves of eigen mid-
delen van de verzekeraar moeten plaatsvinden. 

En tot slot zijn de meeste zorgverzekeraars die wij 
hebben gesproken er allerminst van overtuigd dat 
preventie hun op de korte termijn daadwerkelijk 
een besparing in schadelast (dus out-of-pocket-
kosten) oplevert. In de praktijk zal een ziekenhuis 
zich (al of niet bewust) inspannen om de eigen 
omzet op peil te houden. Een ziekenhuis zal minder 
opnames door succesvolle valpreventie compense-
ren met meer opnames voor andere aandoeningen, 
zo is de aanname van zorgverzekeraars. 

1

2

3

4
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Een goed investerings- 
en rendementsplan is de 
ruggengraat van een HIB.

We zien de volgende kansen voor een HIB Valpreven-
tie:
• Op basis van het rekenvoorbeeld kunnen we 

stellen dat valpreventie loont. Het laat zien dat een 
relatief beperkte investering in een HIB Valpreven-
tie een acceptabel rendement oplevert. 

• De kosten van diverse effectieve valpreventie-
programma’s kunnen goed inzichtelijk worden 
gemaakt, evenals de besparing op zorgkosten. 
Het model is ook goed aan te passen door an-
dere valpreventieactiviteiten te kiezen of andere 
indicatoren voor de monitoring te gebruiken. Dat 
maakt het mogelijk om een couleur locale te geven 
aan investerings- en rendementsplannen in een 
specifieke regio of gemeente. 

• De baten met betrekking tot zorgkosten binnen 
de d omeinen Wmo, Wlz en Zvw zijn goed in kaart 
te brengen en uit te drukken in geld. De baten zijn 
mogelijk nog groter (bijvoorbeeld als we mantel-
zorg en sociale participatie ook meewegen). Deze 
mogelijke baten zullen vanaf voorjaar 2017 ook te 
kapitaliseren zijn, als de MKBA van het Erasmus 
MC, Vilans en VeiligheidNL gereed is.

• Uit gesprekken blijkt dat meerdere investeerders 
geïnteresseerd zijn in een HIB Valpreventie. De op-
komst van ‘impact investing’ (ofwel het investeren 
in de opschaling van activiteiten die andere doelen 
dienen dan alleen financiële) en de interessante 
businesscase voor valpreventie dragen hieraan bij. 

Welke uitdagingen liggen er nog voor het financieel 
rond krijgen van een HIB Valpreventie?
• De belangrijkste uitdaging is het meetbaar maken 

van besparingen en het maken van afspraken over 
zaken als het omzetten van besparingen in liquide 
middelen. Dit geldt met name in het domein van de 
Zvw. Zorgverzekeraars zijn vooralsnog terughou-
dend over hun mogelijke rol als uitbetaler in een 
HIB Valpreventie. Wel tonen sommige gespreks-
partners (voorzichtig) interesse in een experiment 
om in de praktijk te toetsen of de complicerende 
factoren die zorgverzekeraars zien (zie paragraaf 
4.3) wellicht minder zwaar blijken te wegen dan de 
voordelen.

• Daarbij lijkt er een aanknopingspunt te zijn om met 
zorgaanbieders te verkennen welke rol zij kunnen 
hebben. Aanbieders die lumpsumafspraken met 
zorgverzekeraars hebben, kunnen mogelijk een rol 
spelen in het omzetten van besparingen in liquide 
middelen.

• Vanwege de kosten voor de uitvoering van een 
HIB (van de juridische ondersteuning tot aan de 
onafhankelijke monitoring) leidt een HIB Valpre-
ventie met alleen de  gemeente als uitbetaler in 
geen enkel scenario tot een positief rendement. 
De besparingen van valpreventie zijn binnen het 
Wmo-domein te klein om deze kosten te dekken. 

Ten slotte
Concluderend: wat is er nodig voor een definitief investe -
rings - en rendementsplan voor een HIB Valpreventie?
•  Een keuze voor een effectief valpreventieprogramma en 

voor de mate van bereik dat daarmee gerealiseerd kan 
worden (zie hoofdstuk 3).

• Een keuze voor de prestatie-indicatoren voor de moni-
toring (zie hoofdstuk 5).

• Instrumenten voor het meetbaar maken van de be-
sparingen. 

• De mogelijkheid om de besparingen uit te kunnen keren 
in liquide middelen.

Als deze zaken duidelijk zijn, volgt het gezamenlijk bepalen 
van het verdeelprincipe van de besparingen, inclusief het 
rendement voor de investeerders, het vaststellen van de juri-
dische entiteit van de samenwerking en het regelen van za-
ken als de governance en fiscale aspecten van het contract.

4.5  KANSEN EN UITDAGINGEN VOOR INVESTERINGEN EN RENDEMENT

Een goed investerings- en rendementsplan zijn de ruggengraat van een HIB. Het is de opmaat voor het aangaan van con-
tractuele afspraken en het operationeel maken van de HIB. Wat kunnen we op basis van ons rekenvoorbeeld zeggen over de 
kansen en uitdagingen voor een HIB als finan cieringsmodel voor valpreventie?
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INLEIDING5.
Vaststellen van 
de prestatie

Een HIB kan alleen werken als de prestatie (preventie activiteiten, reductie valincidenten en de 
daarmee samenhangende vermindering van zorgconsumptie en zorgkosten) is vast te stellen. 
Partners in de HIB moeten het eens zijn over een monitoringsplan waarin duidelijk wordt wat er 
gemeten wordt, op welke wijze dat gebeurt en hoe en door wie de prestatie wordt vastgesteld.

Op basis van de resultaten van deskresearch hebben 
we gesproken met experts uit de aca demische wereld, 
het bank- en verzekeringswezen, de gezondheidszorg 
en kenniscentra op het gebied van gezondheid en 
bevolking. De resultaten zijn vervolgens samengevat 
in onderdelen die bij de opzet van een HIB Valpreventie 
besproken en geregeld moeten worden om tot goede 
(monitoring van) prestatieafspraken te komen:
• Welke impact vinden partners het belangrijkste?
• Wat zijn de trends zonder HIB?
• Wat zijn bruikbare prestatie-indicatoren?
• Hoe zijn de data te verzamelen?
• Wanneer is de prestatie geleverd?
• Wie verzamelt, analyseert en trekt conclusies?
• Wat staat er in een monitoringsplan?

5.1 WELKE IMPACT VINDEN PARTNERS HET BELANGRIJKSTE?

Valpreventie kan op veel verschillende facetten impact hebben. Het kan leiden tot minder zorg, 
bijvoorbeeld minder ziekenhuisopnames, ligdagen en doorverwijzingen. Het kan ervoor zorgen 
dat er minder behoefte is aan huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen en mantelzorg. Het 
kan ook leiden tot minder valgerelateerde letsels als fracturen of hersenletsel, en het kan leiden 
tot minder sterfte. Ten slotte kan valpreventie bijdragen aan het behoud van zelfredzaamheid, 
mobiliteit en participatie. Het is voor het opzetten van monitoring en maken van prestatieaf-
spraken belangrijk dat partners een gedeelde visie hebben op de impact die voor hen (het) 
belangrijk(st) is. Welke impact in een HIB Valpreventie de doorslag geeft, kan afhankelijk van de 
regionale context verschillen.

Gemiddelde besparing per dag

 11 SEH bezoeken

5 ziekenhuisopnamen
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5.2 WAT ZIJN DE TRENDS ZONDER HIB?

De prestatieafspraken moeten worden gemaakt in het licht 
van de trends en ontwikkelingen die men verwacht zonder 
een HIB Valpreventie. Zo wordt het immers mogelijk om te 
bepalen welk deel van een gemeten verandering (bijvoor-
beeld valincidenten of zorgconsumptie, Wmo-kosten) te 
koppelen is aan de interventie, afgezet tegen ontwikkelingen 
die zich naar verwachting ook zonder preventieactiviteiten 
zouden voordoen. Het is dan ook relevant om van de belang-
rijkste beoogde impact betrouwbare trendanalyses te maken 
en te bespreken waardoor deze (mogelijk) beïnvloed worden. 
Het beschrijven van trends en ontwikkelingen die daarop 
mogelijk van invloed zijn, kan plaatsvinden op basis van cij-
fers over valpreventie en daaraan gerelateerde onder werpen 
(zie het kader hiernaast). Ook is trendinformatie op te halen 
bij experts. Een combinatie van beide bronnen zorgt voor het 
meest informatieve beeld.

Voor relevante trends rond valpreventie is de jaarlijkse cijfer-
rapportage van VeiligheidNL een goede informatiebron.26 De 
factsheet bevat trendanalyses van vallen bij mensen van 65 
jaar en ouder. De experts die we hebben gesproken ver-
wachten dat de trends in de meest recente cijferrappor tage 
(oktober 2016) voorlopig in dezelfde richting doorgaan. Zij 
wijzen er daarbij op om bij een HIB rekening te houden met 
de hiernaast omschreven belangrijke ontwikkelingen. Deze 
worden ook ondersteund door de gegevens in de bestaande 
richtlijnen voor valpreventie (zie paragraaf 3.1.).

Trends die van invloed zijn op valongevallen bij ouderen

Demografie: 
De demografische ontwikkeling zal ertoe bijdragen 
dat het aantal letsels door vallen zal blijven toenemen. 
Mensen worden gemiddeld ouder en het risico op vallen 
is groter op hogere leeftijd. De levensverwachting zal 
nog verder toenemen, maar de gewonnen levensjaren 
zijn naar verwachting wel minder van kwaliteit.

Multimorbiditeit: 
Steeds meer ziekten en aandoeningen kunnen goed 
worden behandeld. Het gevolg is wel dat een toenemend 
aantal ouderen in een kwetsbare conditie ouder wordt. 
Zij hebben meerdere aandoeningen (multimorbiditeit) en 
zijn sterk afhankelijk van zorg en medicatie. Deze oude-
ren zijn kwetsbaar en lopen een grotere kans op vallen.

Polyfarmacie: 
Multimorbiditeit leidt tot het gebruik van  meerde re 
geneesmiddelen, waaronder bloedverdunners, 
bloeddrukverlagers en psychofarmaca. Veel van deze 
middelen verhogen de kans op een valongeval.

Dementie: 
Veroudering leidt vaak tot cognitieve verslechtering en 
dementie, die gepaard gaan met verminderde activiteit 
en fysieke achteruitgang. Ook dat verhoogt het risico 
op vallen.

Toenemende inactiviteit: 
Veel ouderen blijven langer actief. De groep 65- tot 
75-jarigen van nu is een relatief actieve generatie. 
Toch is bij een grote groep ouderen juist sprake van 
beweegarmoede. Deze ouderen bewegen minder 
vanwege fysieke en mentale beperkingen en verliezen 
daarmee vaardigheden om vallen te voorkomen. 

Veranderende zorg: 
Er is op dit moment sprake van een daling van het aantal 
valgerelateerde heupfracturen waarvoor een ziekenhuis-
opname noodzakelijk is, terwijl het aantal behandelingen 
ten gevolge van een heupfractuur op de spoedeisende 
hulp (SEH) lijkt te stabiliseren. Bij andere letsels door 
valongevallen neemt het aantal opnames en SEH- 
behandelingen juist toe. Een van de experts stelt dat 
deze specifieke (aan heupfracturen gerelateerde) trend 
waarschijnlijk te maken heeft met de veranderende zorg. 
Door nieuwe behandelmogelijkheden van heupfracturen 
is een operatie niet altijd per se nodig. In plaats van een 
ziekenhuisopname volgt dan een doorverwijzing naar 
een verpleeghuis voor een tijdelijke revalidatieopname. 

Onveilige woonomgeving: 
Ouderen wonen langer thuis, maar woningen zijn meest-
al nog niet goed aangepast op de beperkingen door het 
ouder worden. Trappen, drempels, gladde vloeren en 
slechte verlichting verhogen het risico om te vallen.

Technische innovaties: 
Nieuwe technische hulpmiddelen kunnen bijdragen aan 
de preventie van valincidenten. Denk aan detectiesyste-
men thuis en robotgestuurde ondersteuning, bijvoor-
beeld ondersteuning bij sommige thuiszorgtaken of 
het bedienen van (zorg)domotica in de woning. Of deze 
innovaties de trends met betrekking tot vallen bij ou-
deren gaan beïnvloeden, is lastig in te schatten. Lokaal 
kan dat al wel het geval zijn als er specifieke projecten 
lopen die gebruik maken van technische innovaties.

Bijzondere (lokale) omstandigheden: 
Een periode met bijvoorbeeld veel sneeuw en ijzel kan 
lokaal voor een piek aan valincidenten zorgen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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5.3  WAT ZIJN BRUIKBARE PRESTATIE-
INDICATOREN?

Er zijn vele indicatoren te bedenken die bij een HIB Val-
preventie gebruikt kunnen worden om de prestatie te meten. 
In de onderstaande tabel geven we een aantal van de meest 
voor de hand liggende voorbeelden.

Input Proces Output Outcome

Preventie Zorg Ziekte en Gezondheid Maatschappij

#Trainers #Deelnemers #Geslaagden #Vallen #Heupfracturen QALY*

#Aanbieders #Huisbezoeken #Opgevolgde adviezen #Opnames #Hersenletsels DALY**

#Trainingen #Verwijzingen #Verkochte brillen #Ligdagen #Overleden

Bereik communicatie #Recepten #Verwijzingen ↑Participatie

↑Spierkracht ↑Zelfredzaamheid

↑Balans ↑Mobiliteit

↑Coördinatie

↑Motivatie

↓Thuishulp

↑↓ Hulpmiddelen

↑↓ Woningaanpassing

RELATIE MET PREVENTIEACTIVITEITEN

Indicatoren aan de linkerkant van de tabel zijn goed te 
verbinden aan de interventie(s), maar zeggen weinig over de 
maatschappelijke impact die wordt bereikt. Voor indicatoren 
aan de rechterkant is dat juist omgekeerd. Als daar ver-
beteringen worden gemeten, zijn deze lastig specifiek toe te 
schrijven aan de invloed van de interventies. De relatie tus-
sen interventies en outcome – en dus het effect – in de HIB 

kan immers door veel externe factoren worden beïnvloed. 
Het bewijzen van een directe relatie tussen interventie en 
outcome is in een specifieke HIB zonder complex en kost-
baar onderzoek niet mogelijk. Partners van een HIB Val-
preventie kunnen er daarom voor kiezen om op basis van be-
staand effectonderzoek te veronderstellen dat er een relatie 
is tussen een gebruikte interventie en de gemeten outcome. 
Om deze reden is het verstandig dat alleen bewezen effectie-
ve interventies onderdeel vormen van de prestatieafspraak.

In gesprekken met verzekeraars, investeerders en onder-
zoekers was er consensus over de voorkeur voor een zo klein 
mogelijke set indicatoren om de prestaties op ‘af te rekenen’. 
Eenvoud wordt belangrijk gevonden. Aan de andere kant be-
staat er ook behoefte aan inzicht in wat er in de praktijk van 
een HIB Valpreventie gebeurt. En dat vergt weer het meten 
van meer dan alleen de afgesproken prestaties. Vanzelf-
sprekend kunnen in de monitoring alle indicatoren mee-
genomen worden die de deelnemers passend vinden en die 
ook op een haalbare manier gemeten kunnen worden. Wel is 
het zo dat hoe meer indicatoren in de ‘verrekenbare presta-
tie’ worden meegenomen, des te meer mogelijke ‘out come-
combinaties’ er ontstaan waarover afspraken nodig zijn.

Een minimale indicatorenset, waarop de verrekening en 
uitkering is gebaseerd, kan bijvoorbeeld bestaan uit:
• twee indicatoren die dicht tegen de interventie(s) aanlig-

gen (input-, proces- of output-indicatoren), en:
• één indicator die inzage geeft in de opbrengsten in termen 

van gezondheid en ziekte (outcome-indicator).
Daarnaast kan informatie verzameld worden om kleuring te 
geven aan de resultaten die met de minimale indicatorenset 
worden gemeten.

RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Tabel 5.1 Mogelijke indicatoren voor de HIB Valpreventie, ingedeeld naar soort
* Quality-adjusted life years ** Disability-adjusted life years # = Aantal ↑ = Stijging  ↓ = Daling
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Eventuele proces- en output-indicatoren moeten aansluiten bij 
de activiteiten waaraan het geld wordt besteed. Als de activitei-
ten in een regio met een goed interventieaanbod vooral bestaan 
uit ‘toeleiding’, dan ligt het voor de hand om goede indicatoren 
over toeleiding op te nemen in de minimale indicatorenset, en 
niet over bijvoorbeeld het interventieaanbod.

Uit literatuur27-29 over het opstellen van indicatoren en 
gesprekken met experts komt naar voren dat het verstandig 
is om bij de opzet van een HIB de partners de indicatoren te 
laten ‘scoren’ op een aantal algemene criteria. Bij een HIB 
staat immers de consensus voorop (‘Zijn we het onderling 
eens over de manier waarop we prestaties meten?’), niet 
een vorm van objectieve, wetenschappelijke monitoring. Het 
gaat bij deze gemeenschappelijke weging van de indicatoren 
om de volgende zaken: het directe verband met interventie, 
de meetbaarheid van de gekozen indicatoren, de kosten van 
registratie en analyse, duurzame en lokale beschikbaarheid 
van data (zowel in verleden, nu als in de toekomst), toegan-
kelijkheid en betrouwbaarheid van data, en een direct ver-
band met maatschappelijke baten. Op basis van de ‘totaal-
score’ kunnen de HIB-partners vaststellen welke minimale 
indicatorenset het meest bruikbaar lijkt.

5.4 HOE ZIJN DE DATA TE VERZAMELEN?

Afhankelijk van de te gebruiken prestatie-indicator(en) kan 
eigen onderzoek worden gedaan in het kader van de HIB, of 
gebruik worden gemaakt van beschikbare databronnen en 
wetenschappelijke literatuur. Informatie over input, proces 
en output zal meestal niet (lokaal) beschikbaar zijn. Deze 
moet dan worden verzameld tijdens de opzet, implementatie 
en uitvoering van de interventie(s). Het is dan wel van belang 
dit al mee te nemen bij de inrichting van de interventie(s).

Om de outcome van interventies te meten (bijvoorbeeld 
valgerelateerde ziekenhuisopnames) kunnen data 
worden verzameld bij de specifieke populatie die de 
interventie heeft ondergaan. Dat vergt echter vaak lang-
durig en kostbaar onderzoek. Outcome-informatie op 
populatieniveau is ook te verkrijgen met behulp van data 
vanuit bestaande, langdurig beschikbare regi straties. 
Het gaat dan met name over SEH-behandelingen, 
ziekenhuisopnames en sterfte ten gevolge van valonge-
vallen. Deze gegevens zijn aanwezig bij VeiligheidNL, het 
Centraal Bureau voor de Statistiek en via Dutch Hospital 
Data. Gegevens over zorggebruik van verzekeraars zijn 
beschikbaar voor zover verzekeraars deze data mogen 
en willen delen met andere partijen. Het gebruik van 
dergelijke data heeft echter alleen zin als verondersteld 
kan worden dat de impact van het interventieprogramma 
op populatieniveau zichtbaar is.

Ook het effect van interventies op de incidentie van 
vallen (het aantal nieuwe valincidenten in een bepaal-
de periode) vergt vaak nieuw onderzoek. Als dergelijk 
onderzoek niet mogelijk is, kan een effect soms worden 
afgeleid uit bestaande wetenschappelijke publicaties.

5.5 WANNEER IS DE PRESTATIE GELEVERD?

Een prestatie is geleverd als de gekozen indicatorenset 
een bepaalde afgesproken outcome laat zien. Daarnaast 
spelen nog een paar andere overwegingen bij het bepa-
len wanneer een prestatie is geleverd:
• Een gemeten prestatieafspraak van een HIB moet 

geen toeval zijn. Uitgangspunt is dus dat een ver-
rekenbare prestatie is geleverd bij veranderingen die 
groter zijn dan het statistisch toeval.

• Het is van belang om regelmatig (bijvoorbeeld 
jaarlijks) de relevante trends rond valpreventie te 
updaten. De prestatie moet worden afgemeten aan de 

afwijking ten opzichte van de doorgetrokken trend, zoals 
vastgesteld bij de start van de HIB.

• Van belang is om vooraf af te spreken of de verrekening 
van de kosten groter wordt naarmate de prestatie groter 
wordt, of dat een bepaalde drempel wordt gehanteerd. 
In dat laatste geval worden bij een prestatie groter dan 
de drempel alle kosten vergoed en bij een prestatie 
onder de drempel niets.

• Partners in een HIB dienen af te spreken wat het exacte 
startpunt is van het meten van de prestatie.

• Ook is het van belang af te spreken hoe ver wordt terug-
gekeken om de trend naar de toekomst te voorspellen. 
Een vaak gebruikte vuistregel is dat beide periodes 
gelijk zijn. Dus als een prestatieafspraak over vijf jaar 
gemaakt wordt op basis van een voorspelde trend, dan 
moet deze gebaseerd zijn op de trend in de voorgaande 
vijf jaar.

• Ten slotte is van belang over welke periode de ge-
maakte prestatieafspraken gelden. Hoe langer de 
periode, des te groter de kans dat externe factoren het 
effect van het valpreventieprogramma beïnvloeden. 
Aan de andere kant zal het enige tijd duren voor een 
goed integraal valpreventieprogramma ‘staat’ en dus 
ook effect sorteert. Gesprekken met experts geven aan 
dat een periode van vijf jaar een aanvaardbaar midden 
tussen beide situaties is.

Waarschijnlijk kiezen de HIB-partners voor meerdere 
prestatie-indicatoren die bepalen of een verrekenbare 
prestatie is geleverd. Elke indicator kan minder, precies 
of meer verandering laten zien dan afgesproken. Voor alle 
combinaties van soorten outcome moeten de HIB- partners 
vooraf bepalen en afspreken of en hoe er uiteindelijk afge-
rekend wordt. 
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5.6  WIE VERZAMELT, ANALYSEERT EN TREKT 
CONCLUSIES?

Het vertrouwen dat de HIB-partners hebben in de methode 
en uitvoering van dataverzameling, analyse en het vast-
stellen van de prestatie, is een cruciale factor voor een 
goede  samenwerking. Het mag duidelijk zijn dat de partij die 
optreedt als beoordelaar onafhankelijk is en ervoor instaat 
dat hij de benodigde informatie consciëntieus verzamelt, 
inter preteert, erover rapporteert, tussentijds advies geeft aan 
betrokkenen, en de resultaten volgens de afspraken ver-
taalt naar uitbetalingen. De diverse taken kunnen ook door 
verschillende partijen uitgevoerd worden, zolang de onafhan-
kelijkheid van de beoordeling als geheel gegarandeerd is. In 
alle gevallen moet de rol van een onafhankelijke beoordelaar 
worden uitgewerkt in een besturingsmodel voor de HIB (als 
onderdeel van een monitoringsplan, zie de volgende para-
graaf).

5.7 WAT STAAT ER IN EEN MONITORINGSPLAN?

Het monitoringsplan voor een HIB Valpreventie hangt sterk af 
van de context van de specifieke HIB in kwestie en de belangen 
en wensen van partijen die daaraan deelnemen. Juist omdat 
het doel is om de opbrengsten niet alleen in beeld te brengen 
maar op basis daarvan investeerders hun investering met 
rendement terug te betalen, zullen de HIB-partners gezamen-
lijk keuzes moeten maken uit de diverse opties die er zijn. Een 
standaard monitoringsplan is daarom niet te geven. Wel zal elk 
plan in ieder geval een aantal vragen moeten beantwoorden:
1. Welke outcome willen de partners bereiken?
2. Welke minimale set van prestatie-indicatoren brengt 

deze outcome in beeld? En welke indicatoren worden 
dus gebruikt om te verrekenen?

3. Per indicator: welke relevante trends worden meege-
nomen in de meting, hoe wordt de te behalen prestatie 

gedefinieerd, wie meet en wie analyseert?
4. Wie interpreteert de data en wie stelt de verrekenbare 

prestatie vast?
5. Welke prestatiescenario’s (combinaties van soorten 

outcome van de diverse prestatie-indicatoren) leiden tot 
afrekening en hoeveel wordt er dan uitbetaald?

6. Welke extra informatie wordt verzameld om de ont-
wikkelingen op het terrein van valpreventie in de HIB te 
volgen en te begrijpen?

7. Hoe worden signalen van veranderingen tussen de 
 d iverse ‘lichtingen’ (jaargangen) van de doelgroep 
gemonitord en besproken? En hoe gaat dat met abrupte 
wijzigingen in de context van valpreventie (bijvoorbeeld 
nieuwe wetgeving)?

8. Wat zijn de kosten van de monitoring?
9. Hoe gaan de HIB-partners om met onverwachte 

omstandigheden die de monitoring beïnvloeden, zoals 
wijziging in dataverzameling en analyses door derden 
(bijvoorbeeld als gevolg van internationale harmonise-
ring, bezuinigingen, et cetera)?

10. Hoe voorziet het besturingsmodel van de HIB in situaties 
waarin partners het niet eens kunnen worden over zaken 
die de monitoring aangaan?

Ten slotte
Als de potentiële HIB-partners het eens zijn over de manier 
waarop de prestatie wordt vastgesteld en wat er gebeurt 
bij een aantoonbaar positieve outcome, staat hun wel-
beschouwd niets meer in de weg om te starten met een HIB 
Valpreventie. Voordat we in hoofdstuk 7 conclusies trekken 
uit onze verkenning en aanbevelingen doen voor een vervolg, 
maken we in hoofdstuk 6 nog even een pas op de plaats met 
een schets van de belangen van de diverse beoogde partners 
in een HIB Valpreventie. Hoe goed alle randvoorwaarden 
ook gerealiseerd zijn, uiteindelijk vindt een HIB immers 
pas draagvlak als alle betrokken partijen hun belangen 
 voldoende gewaarborgd weten. 

Op basis van de 
‘totaalscore‘ kunnen de HIB-
partners vaststellen welke 
minimale indicatorenset het 
meest bruikbaar lijkt.  



 Haalbaarheid van een Health Impact Bond Valpreventie Ouderen  | Draagvlak bij de beoogde HIBpartners 30

INLEIDING6.
Draagvlak bij de 
beoogde HIB-
partners

Bij een HIB Valpreventie zijn verschillende 
partijen betrokken. Hoe goed alle rand-
voorwaarden ook gerealiseerd zijn, uitein-
delijk vindt een HIB pas draagvlak als alle 
betrokken partijen hun belangen voldoende 
gewaarborgd weten. In volgende tabellen 
vatten we per betrokken partij de voor- en 
nadelen samen van deelname aan zo’n 
HIB, zoals we deze in gesprekken met hen 
hebben gehoord. Een afweging van voor- en 
 nadelen en mogelijke belangen, speelt een 
rol bij hun beslissing om wel of niet aan een 
HIB Valpreventie deel te nemen. Als alle be-
oogde partners hun belangen goed gewaar-
borgd zien, ontstaat het benodigde draagvlak 
om een HIB Valpreventie te starten.

GEMEENTE

VOORDELEN

Betere invulling van 
de gemeentelijke 

taak in Wet publieke 
gezondheid.

+ + + + + + +

Realiseren van meer 
gezonde burgers/

het kunnen activeren 
van burgers.

+ + + + + + +

Onderdeel uitmaken 
van zorginnovatie.

+ + + + + + +

Verbetering van de 
samenwerking met 

lokale partijen.

+ + + + + + +

Meer werken vanuit 
een ketenaanpak.

Kosten voor pre-
ventie worden pas 

gemaakt als de 
besparingen gereali-

seerd zijn. 

+ + + + + + +

Besparingen 
op het Wmo-

budget, vanwege 
minder aanspraak 

op woning-
aanpassingen, 
hulpmiddelen 

(trapliften  
et cetera) en 

thuishulp.

+ + + + + + +

Toepassing en 
opschaling van be-
wezen effectieve in-

terventies; zekerheid 
over de kwaliteit van 

de zorg.

INVESTEERDER

VOORDELEN

NADELEN

NADELEN

Mogelijkheid om maat-
schappelijk verantwoord te 

kunnen ondernemen.

+ + + + + + +

Maatschappelijk rende-
ment (‘impact investment’).

+ + + + + + +

Onderdeel uitmaken van 
zorginnovatie.

+ + + + + + +

Experimenteren met nieu-
we publiek-private finan-
cieringsmogelijkheden.

Het optuigen van een HIB 
kost geld.

- - - - - - - 

In de praktijk is er nog 
geen enkele HIB uitge-
voerd. Daarom is er nog 

veel onzekerheid over deze 
financieringsvorm. Als er 

al besparingen worden 
 gerealiseerd (in dit geval 

met valpreventie), dan 
heeft de uitbetaling daar-
van zich in de praktijk nog 

niet bewezen.

Valpreventie is niet altijd een belangrijk 
 prioriteitsthema voor een gemeente, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld sociale partici-
patie, verkeer of alcohol en geweld.
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UITVOERDER OUDEREN

VOORDELEN VOORDELEN

NADELEN NADELEN

Werk en omzet, mits het 
preventieprogramma structureel vergoed 

wordt.

+ + + + + + +

 Verbetering van de samenwerking met 
andere (lokale) partijen.

+ + + + + + +

Het financiële risico ligt bij investeerder.

+ + + + + + +

Zekerheid over het verlenen van kwalitatief 
goede zorg bij de inzet van effectieve 

interventies.

Langer gezond en veilig thuis kunnen wonen.

+ + + + + + +

Mobiel blijven. 

+ + + + + + +

Minder valincidenten meemaken.

+ + + + + + +

Niet op basis van financiële motieven een 
keuze hoeven maken om wel of niet mee te 

doen met valpreventieactiviteiten.

Reductie van het aantal behandelingen na 
een valincident betekent verlichting van de 

werkdruk, maar dus ook een verlies van om-
zet (en daarmee mogelijk minder inkomen). 

- - - - - - - 

Er is sprake van een perverse prikkel: om een 
goede opbrengst te realiseren kan de neiging 
bestaan alleen ouderen te ‘behandelen’ met 

wie naar verwachting makkelijk gezondheids-
winst te behalen valt. 

- - - - - - - 

Valpreventie is geen ‘spannend’ onderwerp.

Veel ouderen willen liever iets anders doen 
in hun vrije tijd dan meedoen aan een val-

preventieprogramma.

ZORGVERZEKERAAR

VOORDELEN

NADELEN

 Voldoen aan een maatschappelijke opdracht en 
taak in helpen bij gezondheid van mensen en 

kwaliteit van leven. 

+ + + + + + +

Valpreventie zorgt voor gezondere ouderen/het 
activeren van ouderen.

+ + + + + + +

Besparing op kosten voor  
SEH, huisarts en fysiotherapeut  
of inzet van wijkverpleging en  

verzorging.

+ + + + + + +

Onderdeel uitmaken van  
zorginnovatie.

Op basis van outcome kunnen uitkeren, en niet 
op grond van het aantal verrichtingen. 

+ + + + + + +

Zekerheid over de kwaliteit van de geboden zorg 
door de inzet van bewezen effectieve interven-

ties die de zorg beter en goedkoper maken. 

+ + + + + + +

Kosten voor preventie worden pas gemaakt als 
de besparingen gerealiseerd zijn. 

+ + + + + + +

Verbetering van de samenwerking met andere 
(lokale) partijen.

Het is voor zorgverzekeraars niet vanzelfspre-
kend dat minder zorgvraag dankzij valpreventie 

(bijvoorbeeld minder SEH-bezoek) zich vertaalt in 
be sparingen (minder schadelast voor de verzeke-
raar). In de praktijk zien verzekeraars dat zieken-
huizen zich sterk maken voor behoud van omzet. 
Dit leidt ertoe dat een verminderde behoefte naar 
het ene behandelaanbod veelal wordt gecompen-

seerd door het aanwakkeren van zorgbehoefte 
naar een ander aanbod. De schadelast voor 
 ver zekeraars zou dan niet minder worden.

       

Het meetbaar maken van besparingen voor de 
zorgverzekeraar is lastig. Het duurt vaak jaren 

voordat met een ziekenhuis is afgerekend welke 
zorg nu precies is verleend. 

 Het is verzekeraars niet toegestaan om besparin-
gen binnen het domein van de Zorgverzekerings-
wet uit te keren buiten dit domein. Deze uitkering 

zou via andere wegen gestalte moeten krijgen. 

       

 Sommige zorgverzekeraars gaan ervan uit dat 
de eventuele besparing teniet gedaan wordt 

door de hogere kosten van zorg in het laatste 
levensjaar van een verzekerde.

       

Valpreventie valt niet onder de basisverzekering. 
Bij een aantal zorgverzekeraars zit het in de 
aanvullende verzekering. Sommige zorgver-

zekeraars zijn van mening dat er al voldoende 
preventieaanbod beschikbaar is.
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INLEIDING7.
Conclusies, 
reflectie en 
aanbevelingen

In hoeverre is een HIB Valpreventie haalbaar in de Nederlandse praktijk? Dat was voor deze 
verkenning de kernvraag. Valpreventie is belangrijk, gegeven het groeiende aantal ouderen 
dat valt en de hoge maatschappelijke kosten die daarmee gemoeid zijn. Een Health Impact 
Bond (HIB) wordt door velen gezien als een kansrijke nieuwe manier om preventie groot-
schalig en duurzaam van de grond te krijgen. Aangezien in Nederland nog geen ervaring 
bestaat met een HIB, hebben we nader verkend wat nodig is om een HIB Valpreventie op te 
zetten en welke aandachtspunten daarbij met name relevant zijn.

7.1 CONCLUSIES UIT DE VERKENNING

De hoofdconclusie uit deze verkenning luidt als volgt: een HIB Valpreventie is in theorie een goed 
realiseerbare oplossing voor een urgent probleem. De praktijk is echter weerbarstig.  Vanwege 
het innovatieve karakter van een HIB lijkt het een kwestie van inschatting wat de doorslag geeft: 
de potentie of de weerbarstigheid. Een experiment met een HIB Valpreventie is nodig om te be-
zien of en op welke wijze deze weerbarstigheid in de praktijk overwonnen kan worden.
 
Valpreventie lijkt een thema waarmee zo’n experiment een behoorlijke kans van slagen heeft. 
• Een HIB Valpreventie pakt een duidelijk aanwijsbaar gezondheidsrisico aan: het groeien-

de aantal valincidenten en het stijgende valrisico bij thuiswonende ouderen en daarmee 
gemoeide kosten. Deze vaststelling is extra van belang omdat – met de veranderingen in 
de langdurige zorg – meer ouderen thuis lijken te vallen en zowel de huidige spoedzorg als 
de ziekenhuiszorg daardoor overvraagd wordt.

• Er is veel draagvlak en motivatie bij betrokken partijen om het probleem van vallen bij 
ouderen nu echt bij de kop te nemen en de aanpak ervan te ‘kantelen’.

• De organisatie van valpreventieprogramma’s lijkt lokaal goed realiseerbaar.
• Er is veel bekend over kosten en specifieke besparingen van effectieve programma’s waar-

mee kan worden gerekend. 
• Er zijn diverse manieren in beeld gekomen om prestaties af te spreken en deze zijn vol-

doende meetbaar te maken om ze te kunnen ‘afrekenen’. Een en ander is wel afhankelijk 
van de lokale context en de vraag welke outcome de HIB-partners belangrijk vinden. 

• De businesscase voor valpreventie met een tijdshorizon van vijf jaar is positief. Een HIB 
rendeert in beginsel voldoende om niet alleen de benodigde organisatiekosten te dek-
ken en de investeerder te kunnen terugbetalen, maar ook om een investering voor een 
volgende vijf jaar te financieren. Een HIB kan dus als vliegwiel fungeren waarmee op 
termijn structureel middelen vrijkomen om te kunnen blijven investeren in valpreventie-
programma’s, zonder dat daar nog private investeerders voor nodig zijn.

• Investeerders zijn zeer geïnteresseerd om bij te dragen aan de oplossing van het grote 
maatschappelijke probleem van vallen bij ouderen.
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De weerbarstigheid waartoe een eventueel HIB-experiment 
zich te verhouden heeft, bestaat uit de aantal uitdagingen. 
• Het is niet vanzelfsprekend dat beoogde uitbetalers in 

staat zijn om gerealiseerde besparingen ook te kunnen 
uitkeren aan investeerders.
 In sommige gevallen gaat het alleen om een theoreti-

sche besparing.
 Bij wet is bepaald dat zorgverzekeraars geen middelen 

uit het Zvw-domein mogen onttrekken om deze aan te 
wenden (uit te betalen) buiten dit domein. Dit knelpunt 
achten we oplosbaar, maar dat is niet eenvoudig.

 Zorgkantoren kunnen geen middelen aan het Wlz-deel 
onttrekken om deze uit te betalen. Het is nog onzeker 
of bij de rijksoverheid (experimenteer) ruimte is of 
komt om met besparingen in dit domein wel iets te 
kunnen doen in een HIB. 

• Diverse zorgverzekeraars geven aan dat gesprekken met 
zorgaanbieders (met name de ziekenhuizen) over de door 
hen daadwerkelijk geleverde zorg (hun productie) soms 
jaren kunnen duren. Het is voor zorgverzekeraars niet 
vanzelfsprekend dat eventuele besparingen op zorgkosten 
als gevolg van preventieve programma’s goed zijn vast te 
stellen.

• Binnen de zorgsector bestaat verschil van inzicht over de 
vraag of preventie daadwerkelijk leidt tot besparingen. 
Met name bij zorgverzekeraars troffen we hierover twijfel 
aan.

Naast deze uitdagingen, komen uit de verkenning enkele 
 aspecten naar voren die onderwerp van onderhandeling 
zullen zijn tussen de partijen die samen een HIB opzetten. 
Daarom zijn daar op voorhand geen algemeen geldende 
uitspraken over te doen. Te denken valt dan aan:
• De voorwaarden waarop een investeerder wil instappen, 

onder andere het verwachte rendement, risicobeheers-
maatregelen, geschillenregeling, looptijd en organisatie.

• Juridische kosten en organisatiekosten. 
• De inrichting van de uitvoeringsorganisatie.
• De wijze van vaststellen van de geleverde prestaties 

 (preventieactiviteiten, reductie valincidenten, verminde-
ring zorgkosten).

We gaan ervan uit dat overeenstemming over deze aspecten 
mogelijk is tussen de beoogde contractpartners van een HIB 
Valpreventie.

Valpreventie lijkt een 
thema waarmee zo’n 
experiment een behoorlijke 
kans van slagen heeft.

Gemiddelde besparing per dag

 11 SEH bezoeken

5 ziekenhuisopnamen

Reductie van valongevallen
 

Financiers

Jaarlijkse investering 
10 mln

WMO
€ 1 mln

ZVW
€ 22 mln

WLZ
€ 17 mln
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Hieronder geven we een overzicht van onze bevindingen met betrekking tot de 
haalbaarheid van een HIB Val preventie. Met kleuren (zoals in een stoplichtmo-
del) geven we aan of er voldoende over het betreffende aspect bekend is en of 
het in de praktijk haalbaar is de gestelde vraag te beantwoorden. Het is duidelijk 
dat er al veel seinen op groen staan. En heel belangrijk: nergens staat een sein 
op rood. 

Aantal letsels door valongevallen
Nieuwe cijfers uit 2015 laten zien dat het aantal letsels door valongevallen bij 
ouderen nog steeds stijgt. In 2015 waren dit er iets meer dan 97.000, tegenover 
88.000 in 2014. De laatste tien jaar is het aantal letsels met 40% gestegen. Ook 
stijgt het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen ten gevolge van 
een val (respectievelijk met 63% en 78%).

Risico op letsel
De stijging kan niet geheel verklaard worden door de vergrijzing. Er is ook sprake 
van een stijging van het valrisico. Gecorrigeerd voor de vergrijzing stijgen het 
SEH-bezoek, het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen met respectievelijk 
12%, 29% en 33%.

Risico op vallen
80% van de ouderen die op een SEH belanden na een val, heeft daarvóór al een 
verhoogd valrisico. Het vallen had voorkomen kunnen worden als de betreffende 
oudere eerder was gescreend.

Kosten van letsels door valongevallen
Met de stijging van het aantal valongevallen stijgen ook de kosten voor direct 
medische zorg. In 2015 bedroegen deze kosten 912 miljoen euro tegenover 780 
miljoen in 2013.

Ontwikkelingen rond langer thuis wonen
Er zijn eerste indicaties dat het langer thuis wonen van ouderen een negatieve 
invloed heeft op het aantal letsels door valongevallen. Verdiepend onderzoek van 
VeiligheidNL laat zien dat het aantal valongevallen thuis harder stijgt dan in ande-
re settings (bijvoorbeeld in het verpleeghuis, op straat en in het verkeer).

Overbelasting spoedzorg en ziekenhuiszorg
De SEH kan bij menig ziekenhuis de drukte niet aan, met patiëntenstops als 
gevolg. Ouderen die nergens anders terechtkunnen door veranderingen in de 
zorg, komen na een val in groten getale naar de SEH. Omdat ze soms niet terug 
kunnen naar huis en ook niet in aanmerking komen voor een verpleeghuis, blijven 
zij dus in het ziekenhuis. Ziekenhuizen hebben daarover de noodklok geluid in een 
brandbrief. 

URGENTIE
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Is er draagvlak bij stakeholders en uitvoerders?
Er lijkt bij diverse betrokken partijen veel draagvlak te zijn om het probleem van vallen bij ouderen aan te pakken (al dan niet met 
een HIB). Met name bij zorgverzekeraars is nog twijfel. 

Zijn er concrete interventies beschikbaar en is bekend wie de uitvoerders daarvan zijn?
Er is een shortlist van interventies die ingezet kunnen worden, naar wens en behoefte van lokale partijen en de betrokken oude-
ren. Bij deze interventies is duidelijk wie welke rol heeft in de uitvoering. 

Is afbakening van de doelgroep mogelijk?
De belangrijkste doelgroep zijn thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico. Deze kunnen door middel van goede casefin-
ding en screening gevonden worden.

Is de behoefte bij de doelgroep aanwezig?
De behoefte aan valpreventie-programma is bij ouderen latent. Wel willen zij langer thuis blijven wonen en hechten zij aan zelf-
standigheid en mobiliteit, waarvoor valongevallen eenbedreiging vormen. Er ligt een belangrijke uitdaging om ouderen
meer bewust te maken van nut en noodzaak van valpreventie en hen zo te motiveren actief bezig te zijn met valpreventie. Binnen 
het vakgebied van de sociale marketing zijn daarvoor geschikte methodieken voorhanden.

Zijn de voorwaarden voor goede uitvoering bekend?
Het gaat om multidisciplinaire samenwerking, een planmatige aanpak, gestructureerde casefinding en screening, gekwalificeerde 
uitvoerders, en een goede aansluiting bij bestaande lokale infrastructuur om ouderen te bereiken. 

Zijn er door experts gedragen uitvoeringsscenario's?
Het Erasmus MC werkt samen met VeiligheidNL en Vilans aan diverse scenario’s voor effectieve valpreventie (zie hoofdstuk 3). 

Moet er in de praktijk nog veel geregeld worden voor een goede uitvoering?
Met name de opsporing en de toeleiding van ouderen naar valpreventieactiviteiten moeten beter geregeld worden. Dat impliceert 
afspraken over structurele casefinding en het beter benutten van vindplaatsen van ouderen.

UITVOERING

Zijn de kosten voor de interven
ties/programma’s in beeld?
Voor de meeste effectieve (ge-
certificeerde) interventies zijn 
inmiddels data bekend over de 
precieze kosten(verdeling) voor 
de uitvoering. 

Zijn de organisatiekosten voor een 
HIB bekend?
Van een deel van de extra kosten 
die gemaakt worden in een HIB, 
is bekend waaruit die bestaan. 
Ook is de omvang ervan bekend. 
Een deel kan pas concreter be-
rekend worden als doel/aanpak/
omvang/indicatoren van een HIB 
bekend zijn. De totale orde van 
grootte kan mede geschat wor-
den op basis van de bestaande 
Social Impact Bonds.

INVESTERING
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Zijn er potentiële investeerders en 
financiers?
Er zijn meerdere potentiële 
investeerders en financiers voor 
een HIB Valpreventie. Tijdens 
deze verkenning is onder meer 
gesproken met verschillende 
banken, (familie)fondsen en an-
dere private partijen die interes-
se hebben. 

Is er zicht op de voorwaarden die 
investeerders stellen?
De voorwaarden waaronder de 
diverse potentiële investeerders 
zouden instappen in een HIB Val-
preventie verschillen qua aard. 
Belangrijke uitgangspunten zijn 
een uitgewerkte businesscase, 
zicht op risico van de investering, 
looptijd, gevraagde omvang van 
de investering (voor sommige 
investeerders is deze te groot 
maar voor sommige juist weer 
te klein), commitment in het be-
stuur van de uitbetaler(s) en een 
persoon voor wie bij deze uitbe-
taler(s) uren zijn vrijgemaakt om 
aan de HIB te kunnen werken.

Zijn besparingen liquide te ma
ken?
Het is nog niet zeker of bespa-
ringen, met name in de Zvw, om-
gezet kunnen worden in liquide 
middelen. 

Welke randvoorwaarden gelden 
voor de uitbetaling?
Er zijn in de verkenning ver-
schillende randvoorwaarden 
benoemd, maar het hangt af van 
investeerder, uitvoerder en uitbe-
taler welke uiteindelijk relevant 
zijn, en of men bereid is daaraan 
te voldoen.

FINANCIERS UITBETALEN

Zijn er (kosten)effectieve interventies?
Van de shortlist van interventies is bekend dat zij ook (kosten)effectief zijn. In eer-
dere studies is een causaal verband aangetoond tussen interventie en valreductie.

Zijn eventuele besparingen herleidbaar?
Afhankelijk van de gekozen aanpak en interventies komt iets meer dan de helft van 
de besparingen terecht in de Zvw (zorgverzekeraars) en iets minder dan de helft in de 
Wlz (zorgkantoren). Ongeveer een tiende deel komt terecht bij de Wmo (gemeenten). 

Op welke indicatoren kunnen we meten?
Afhankelijk van het beoogde doel dat HIB-partners afspreken, kan op veel diverse 
indicatoren gemeten worden (input, proces, output en outcome). Een minimale 
indicatorenset wordt aanbevolen, met twee indicatoren op input/proces of output 
en één indicator op outcome. 

Zijn de prestaties ook meetbaar te maken in financiële termen?
De besparingen op directe medische zorgkosten kunnen (met behulp van het Letsel-
lastmodel) goed meetbaar gemaakt worden en ook worden gekapitaliseerd. In het 
voorjaar van 2017 zal dat ook het geval zijn voor besparingen op bijvoorbeeld mantel-
zorg en winst op sociale participatie, met behulp van de MKBA van het Erasmus MC, Vi-
lans en VeiligheidNL. Maar ook zonder deze besparingen is de businesscase al positief.

Wegen besparingen op tegen investeringen?
De businesscase is positief. De besparingen wegen ruimschoots op tegen de beno-
digde investeringen.

Is duidelijk hoe het resultaat eventueel gecorrigeerd moet worden met effecten van 
bepaalde trends (externe invloeden)?
De mogelijke trends en factoren die van invloed kunnen zijn op het aantal valincidenten 
en de daarmee gepaard gaande kosten, zijn in kaart gebracht. Het gaat om demografie, 
multimorbiditeit, polyfarmacie, dementie, lichamelijke activiteit, woonomgeving, veran-
derende zorg en technische innovaties. Hoe die van invloed zijn kan lokaal verschillen. 
Dat moet in het kader van een HIB nader uitgezocht en ook bijgehouden worden. 

BESPARING
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7.2 REFLECTIE

Terugkijkend op het proces van deze verkenning komen een 
paar belangrijke punten naar voren, die in een vervolgtraject 
een plek kunnen krijgen. 

Bijstelling van een landelijke HIB naar een regionale of lokale 
pilot
Toen we aan deze verkenning begonnen, was de ambitie om 
te komen tot een landelijke HIB Valpreventie. Het proces 
heeft ons geleerd dat een dergelijke financiële innovatie op 
landelijk niveau zaken onnodig complex maakt. Dat heeft 
er onder andere mee te maken dat zorgverzekeraars en 
uitvoerders in de zorg overal verschillende afspraken hebben 
en verschillend werken. Ook lijken effecten lastig te moni-
toren op landelijk niveau. Toen we deze constatering deden, 
hebben we onze verkenning bijgesteld naar de mogelijk-
heden om regionaal of lokaal een HIB te kunnen uitvoeren. 
Daarvoor zijn we met drie gemeenten verder gegaan in het 
proces, mede om zo te verkennen of er een kleinschalige 
pilot kan worden opgezet. Dit lijkt nog steeds een goed spoor 
voor een vervolg. 

HIB als vliegwiel en “verbinder”
Met een HIB worden preventie en zorg op een heel ande-
re manier benaderd. Een HIB biedt de bestaande partijen 
in de zorg en ondersteuning de kans om over drempels in 
het huidige systeem heen te stappen. Bij coalitieafspraken 
over niet vrijblijvende programmatische implementatie van 
val preventie kan met de inzet van de HIB de financierings-
basis worden verbreed, risico worden afgekocht en kan 
de tijd  worden overbrugd die er overheen gaat voordat de 
 investering zich uitbetaalt. 

Een HIB kan ook verbinding tot stand brengen als het gaat 
om de aanpak van valpreventie. Daar waar in de huidige 
praktijk de verantwoordelijkheden sterk verdeeld zijn, kan 

het gezamenlijk benoemen van prestatie indicatoren, een 
aanpak, commitment en mogelijke beloning daaraan, ver-
schillende stakeholders verbinden. Zeker als het (financiële) 
risico bij de investeerder ligt. 

Een HIB kan hiermee ook als vliegwiel fungeren om een 
structurele aanpak van preventie mogelijk te maken, iets wat 
tot nu toe juist een van de grote knelpunten is gebleken. 

In de gesprekken die we in het begin van onze verkenning 
hebben gevoerd, hoorden we vaak argumenten dat een HIB 
waarschijnlijk niet zou passen binnen de huidige systemen 
in de zorg. Dat leidde dan tot nadere beschouwingen over 
alternatieven om het wél passend te krijgen binnen het be-
staande stelsel. We hebben ons in het begin misschien teveel 
laten ‘verleiden’ om op dit spoor mee te gaan. Gaandeweg 
zijn we ons gaan realiseren dat een HIB juist een innovatief 
instrument kan zijn om een preventieprogramma mogelijk te 
 maken dat binnen de bestaande systemen onvoldoende ef-
fect sorteert. De HIB is met andere woorden een mooie kans 
om buiten die systemen om te koersen en zo tot zorgver-
nieuwing te komen. 

Is er een ‘valpreventieondernemer’?
Iedereen staat welwillend tegenover valpreventie. Maar er 
is niet direct een ondernemer die opstaat om de benodigde 
actie op de rails te zetten. Ouderen willen fit, zelfstandig en 
mobiel blijven en thuis kunnen blijven wonen. De samen-
leving heeft behoefte aan verminderde zorgkosten en meer 
mogelijkheden om burgers langer (gezond) te laten partici-
peren. Dergelijke latente én uitgesproken behoeften kunnen 
door een ondernemer vertaald worden naar heel concrete 
producten en diensten. Terugkijkend hebben we in onze 
verkenning onvoldoende aandacht gegeven aan de vraag wie 
binnen een HIB de ‘valpreventie-ondernemer’ kan of wil zijn. 
Voor dit vraagstuk is in een vervolg meer aandacht nodig.

 Er is meer dan een HIB
Is een HIB het meest passende instrument voor de preventie 
van valongevallen? Een HIB is niet persé noodzakelijk. Binnen 
de huidige wetten en stelsels bestaan al mogelijkheden om val-
preventie voor ouderen integraal, gecoördineerd en duurzaam 
op te zetten in een gemeente met behulp van een zorgverze-
keraar. Een paar randvoorwaarden dienen dan wel aanwezig te 
zijn:

1 Een zorgverzekeraar is in die gemeente min of meer 
monopolist. Eventuele besparingen als gevolg van pre-
ventie slaat dan vrijwel in ieder geval niet neer bij andere 
zorgverzekeraars.

2 Gemeente en Zorgverzekeraar zijn beiden overtuigd van 
het besparende effect van een valpreventieprogramma, en 
zijn beiden bereid om eerst forse kosten te maken zonder 
nog precies te weten wat de eventuele opbrengsten zullen 
zijn.

3 Gemeente en zorgverzekeraar regisseren samen een 
meerjarig valpreventieprogramma. Ze zetten met  behulp van 
bestuurlijke en financiële druk, alsmede met een afgestemd 
inkoopbeleid gezamenlijk zorgaanbieders c.q. uitvoerders 
aan tot duurzame samenwerking, en tot het beschikbaar 
stellen van capaciteit voor één of meerdere valpreventiepro-
gramma’s. 

4 Gemeente, zorgverzekeraars en uitvoerders vinden elkaar 
in het versterken van de valpreventie voor ouderen, en 
investeren samen in het motiveren van zo veel mogelijk ou-
deren om deel te nemen aan deze preventieprogramma’s 
(d.m.v. sociale marketing). 

5 Uitvoerende partijen werken coöperatief samen in deze 
preventieprogramma’s. 
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In de praktijk komt deze combinatie van bevorderende facto-
ren nog niet vaak voor. Kerkrade is een goed voorbeeld. Daar 
komen gemeente en zorgverzekeraar tot afstemming en een 
gezamenlijke beleidsagenda op het terrein van valpreventie. 
Dit blijft nog wel op het niveau van een vernieuwingsproject.

De nieuwe subsidieregeling voor “Preventiecoalities”, voor 
zorgverzekeraars en gemeenten, kan een goede bijdrage 
 leveren aan het proces om lokaal te komen tot afspraken 
over een goede organisatie van preventie activiteiten en 
bijbehorend plan van aanpak.

Een HIB is niet een wondermiddel dat alle ingewikkeldheden 
doet verdwijnen. Een HIB kent haar eigen complexiteit. Ook 
bij een HIB dient er overeenstemming te zijn tussen diverse 
partijen. Het essentiële verschil van een HIB is echter dat 
de kosten voor de betrokken outcome-payers pas worden 
 gemaakt als de baten reeds zijn gerealiseerd. De risico’s 
onder alle benodigde goede intenties liggen daarmee niet 
langer bij gemeente en zorgverzekeraars, maar bij de inves-
teerders

Naast de HIB zijn er ook andere nieuwe vormen van financie-
ring van preventie denkbaar.7 Denk aan ideeën rond shared 
savings, of de pleidooien voor een Preventiefonds of een 
zogeheten Vitaliteitscontract.30 In deze verkenning hebben 
we de haalbaarheid van een HIB verkend en we doen daarom 
geen uitspraken over andere bekostigingsvormen die ook 
voorstelbaar zijn voor valpreventie. We benadrukken hier 
graag dat een HIB een middel is, geen doel op zich. Het is 
zinvol om in een vervolg op deze verkenning alert te blijven 
op alternatieve mogelijkheden van financiering om val-
preventie structureel een plek te geven. 

Nieuwe mogelijke interventies
Voor een HIB is, en specifiek de investeerder, een voorwaarde 
dat het gekozen uitvoeringsprogramma een bepaalde mate 

van zekerheid geeft op een bepaalde besparing, en daarmee 
op een potentieel rendement. Om deze reden is in dit rapport 
en in de rekenvoorbeelden uitgegaan van (kosten)effectieve in-
terventies en programma’s. Voor veel nieuwe aanpakken, zo-
als bijvoorbeeld e-health toepassingen, domotica en beweeg-
sensoren is nog geen of niet voldoende bewijslast. Het is wel 
aan te raden in een aanpak ook deze interventies aanvullend 
mee te nemen. Buiten dat deze nieuwe toepassingen voor 
ouderen de motivatie positief kan beïnvloeden, zijn een aantal 
van deze interventies potentieel ook kansrijk en effectief.

Lokaal al een beweging op gang
Vilans en VeiligheidNL hebben afgelopen jaar gezien en 
 gemerkt dat er méér dan in andere jaren een “beweging” op 
gang is gebracht op lokaal niveau om iets te doen met val-
preventie bij ouderen. Naast diverse momenten waarop het 
thema afgelopen jaar in de media aandacht heeft gekregen 
hebben wij ook diverse activiteiten ontplooid en gesprekken 
gevoerd. Diverse gemeenten melden zich om, soms meteen 
samen met zorgverzekeraars, met ons te praten, advies in te 
winnen, een business case te laten maken of mee te schrijven 
met een voorstel voor een preventiecoalitie. We hopen dat deze 
beweging zich doorzet en uitbreid en maken ondertussen dank-
baar gebruik van de positieve energie en benutten die om in een 
aantal regio’s stappen te maken op het gebied van valpreventie.

7.3 AANBEVELINGEN

Een HIB – zo leert deze verkenning – is niet zomaar gere-
aliseerd. Ook niet nu we geen overduidelijke aanwijzingen 
hebben gevonden dat een HIB niet haalbaar is. Het is een 
innovatief instrument. We hebben diverse aspecten van een 
HIB Valpreventie gedegen onderzocht. Daarbij stellen we 
vast dat verschillende keuzes afhankelijk zijn van de speci-
fieke (lokale) context. Onze belangrijkste conclusie is dan 
ook dat de haalbaarheid van een HIB Valpreventie pas echt 

kan worden vastgesteld door er mee te experimenteren in de 
praktijk. Van een experiment kunnen we leren hoe een HIB 
‘in het echt’ werkt, of niet. Zonder een experiment blijft zo-
wel de potentie als de eerder beschreven ‘weerbarstigheid’ 
van een HIB theoretisch. Pas in de lokale praktijk kunnen 
beoogde HIB-partners samen op zoek gaan naar mogelijke 
oplossingen voor de ervaren knelpunten. 

Dit brengt ons tot de volgende aanbevelingen voor partijen die 
de ambitie hebben om valpreventie duurzaam op te pakken:
• Focus op een lokale context: een gemeente of een (aantal) 

wijk(en) in een grote stad.
• Zoek potentiële samenwerkingspartners die inhoudelijk 

gedreven zijn om valpreventie op de kaart te zetten, zo 
nodig naast het reguliere zorgsysteem. De gezamenlijke 
inhoudelijke gedrevenheid dient voldoende energie te 
genereren om niet op voorhand te zwichten voor  diverse 
denkbare knelpunten, risico’s en vraagtekens. Deze 
 steken immers bij elke innovatie de kop op. Experimente-
ren zonder risico’s gaat niet. 

• Bepaal de omvang van de doelgroep, kies een val-
preventieprogramma en stel op basis daarvan een 
 businesscase op hoofdlijnen op.

• Betrek de expertise waarover diverse (kennis)instituten en 
financieel-juridische instanties beschikken met betrek-
king tot valpreventie, lokale samenwerking en/of Social 
Impact Bonds.

• Werk samen de businesscase verder in detail uit en 
probeer elkaar te vinden op de aspecten van uitvoering, 
financiering, monitoring en uitbetaling. Probeer niet alle 
risico’s contractueel te dekken; accepteer het experi-
mentele en innovatieve karakter van de samenwerking. 
Door het samen uit te proberen, ontdekken de betrokken 
partijen wat er nog meer noodzakelijk is om te regelen, 
uit te zoeken en nader af te spreken.

• Ga aan de slag.
• Evalueer de voortgang en stel zo nodig de gemaakte 
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afspraken tussentijds bij.
• Deel de geleerde lessen met andere gemeenten, beleid-

smakers, financiers, et cetera. Deze geleerde lessen zijn 
van grote waarde voor andere partijen die op zoek zijn 
naar innovatieve financieringsconstructies om urgente 
knelpunten in de zorg duurzaam op te pakken. 

7.4 HOE NU VERDER?

In twee van de drie regio’s waar Vilans en VeiligheidNL in het 
kader van deze verkenning al in gesprek waren, zetten we 
onze contacten met betrokken partijen voort. We kijken of 
mogelijke belemmeringen voor een HIB weg te nemen zijn 
en of er eventueel alternatieven zijn om valpreventie struc-
tureel van de grond te krijgen. Daarnaast zijn we inmiddels 
in enkele nieuwe regio’s in gesprek, nadat daar de vraag aan 
de orde kwam of een HIB Valpreventie mogelijk haalbaar is. 
Er blijven verzoeken van regio’s en gemeenten binnenkomen 
om over duurzame valpreventie in gesprek te gaan. 

In onze verkenning hebben we diverse partijen ontmoet die 
het door ons aanbevolen experiment willen aangaan. Het 
lijkt ons daarom een kwestie van tijd voordat een eerste HIB 
Valpreventie kan worden gestart. We dagen alle betrokken 
partijen uit de getoonde interesse om te zetten in daad-
kracht, om samen met ons een (kleinschalig) experiment 
met een HIB Valpreventie aan te gaan.

We dagen alle betrokken 
partijen uit de getoonde 
interesse om te zetten 
in daadkracht om een 
experiment aan te gaan.
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Bijlage 2 
Verantwoording bij de aanpak

HOOFDSTUK 3

Er is op diverse manieren informatie gehaald bij professionals uit de praktijk: 
• Een Delphi-studie door Eramus MC (in samenwerking met Vilans en VeiligheidNL) in 

het kader van de maatschappelijke kostenbatenanalyse in opdracht van ZonMw (n=125 
 zorgprofessionals).

• Eén-op-één-gesprekken met uitvoerders (n=5 zorgprofessionals).
• Eén-op-één-gesprekken met lokale organisaties (GGD, zorgverzekeraar, Stichting Vitaliteit 

en Veiligheid voor Senioren; n=5).
• Online vragenlijst zorgprofessionals via kennisplein Zorg voor Beter (n=168).
• Online vragenlijst relevante stakeholders, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, GGD, 

huisartsen (n= 13). 

HOOFDSTUK 4

Gefaseerd is op verschillende manieren kennis en inzichten verzameld:
1. We zijn gestart met behulp van deskresearch (met name voorbeelden vanuit de Social 

Impact Bonds en een Britse HIB) en kwalitatieve gesprekken met een pensioenfonds, een 
bank, een particulier fonds, zorgverzekeraars (2) en gemeenten (3). Hiermee is eerste 
 input verzameld over belangrijke elementen die nader uitwerking behoeven bij een inves-
terings- en rendementsplan binnen een HiB. Deze input is meegenomen bij de opzet van 
het rekenvoorbeeld voor een HIB Valpreventie. 

2. In de tweede fase is het rekenvoorbeeld van investeringen en rendement uitgewerkt. Hier-
bij is gebruik gemaakt van een aantal databases en modellen (zie toelichting in hoofdstuk 
4). Een bank met ervaring met Social Impact Bonds heeft als externe partij het reken-
voorbeeld getoetst.

3. Ten slotte hebben we op basis van het rekenvoorbeeld in drie verschillende regio’s verder 
gesproken met lokale actoren. In deze regio’s hebben meerdere groepsgesprekken 
plaatsgevonden. Doel van de gesprekken was om het rekenvoorbeeld aan te scherpen en 
tevens met betreffende partijen te kijken of een HiB in hun regio tot uitvoering zou kunnen 
komen, van investeringen tot uitbetaling van besparingen. In regio A spraken we met de 
gemeente, een regionale ‘economic board’, een zorgverzekeraar en de GGD. In regio B 
spraken we met de gemeente, een bank en een zorgverzekeraar. In regio C gingen we in 
gesprek met de gemeente, de ‘economic board’, een zorgverzekeraar, een bank, diverse 
eerste- en tweedelijns zorgprofessionals of organisaties in de eerste en tweede lijn (in 
totaal vijf personen). 

 
HOOFDSTUK 5

Door middel van deskresearch en met behulp van aanwezige kennis bij VeiligheidNL en 
Vilans, zijn inzichten verzameld over verschillende thema’s. Allereerst ging het om de trends 
op het gebied van vallen en valongevallen bij ouderen. Verder verzamelden we inzichten en 
kennis over de vraag welke typen prestatie-indicatoren er bestaan, wat uitgangspunten en 
criteria zijn voor bruikbare indicatoren binnen een HiB Valpreventie, en hoe deze indicato-
ren beoordeeld kunnen worden. Deze zijn uitgebreid besproken en getoetst in één-op-één- 
gesprekken met acht experts uit het veld, en op basis daarvan aangescherpt. De experts 
waren afkomstig uit de academische wereld, het bank- en verzekeringswezen, de gezond-
heidszorg en kenniscentra op het gebied van gezondheid en bevolking. Een van de experts 
is als investeerder betrokken bij diverse Social Impact Bonds. De resultaten zijn vervolgens 
samengevat in een aantal stappen die betrokken partners in een HIB Valpreventie kunnen 
zetten naar goede afspraken over monitoring en prestaties.
 

| Verantwoording bij de aanpak
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Over Vilans en VeiligheidNL

VILANS
SAMEN WERKEN AAN BETERE ZORG

Vilans is het landelijke kenniscentrum voor de langdurende zorg. Wij zijn een stichting 
met een maatschappelijke doelstelling: bijdragen aan betaalbare zorg van goede kwaliteit. 
 Daarvoor ontwikkelen we nieuwe kennis en helpen we zorgorganisaties die kennis toe te 
 passen in de praktijk. Veel van onze producten en diensten stellen we voor iedereen be-
schikbaar. Dat zijn vooral de producten en diensten die we ontwikkelen met middelen van 
VWS, ZonMw en andere subsidieverstrekkers. Daarnaast voeren we opdrachten uit voor 
zorg aanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en andere instanties. Door die unieke positie 
kunnen we verschillende werelden met elkaar verbinden. Kennis en ervaring die we op de 
ene plek opdoen, gebruiken we weer op de andere plek. Zo zorgen we ervoor dat oplossingen 
breed gedragen worden en dat mensen kunnen profiteren van elkaars ervaringen. Onder-
zoeken, kennis ontwikkelen en delen, adviseren en helpen bij het implementeren. Die taken 
met elkaar combineren: dát is de kracht van Vilans. We doen dat op een innovatieve manier, 
 samen met het veld en met andere partners. Zo houden we de langdurende zorg goed,
efficiënt en betaalbaar.

VEILIGHEIDNL 
SAMEN ONGEVALLEN VOORKOMEN

Als onafhankelijk expertisecentrum met een publieke missie zet VeiligheidNL zich al meer 
dan 30 jaar in om onze woon-, werk- en leefomgeving veiliger te maken. Met praktische en 
effectieve veiligheidsprogramma’s stimuleren we verschillende doelgroepen op een positieve 
manier tot veilig gedrag. Van kinderen tot ouderen en van werknemer tot sporter: voor elk 
doelgroep een interventie op maat. 
Al onze (gedrags)interventies en bewustwordingscampagnes zijn gebaseerd op onderzoek en 
het Letsel Informatie Systeem (LIS) waarin Spoedeisende Hulpafdelingen de aard, omvang en 
toedracht registreren van de letsels die zij behandelen. Deze groeiende schat aan informatie 
vormt de basis voor ons beleid om gericht ongevallen te voorkomen. Minder ongelukken, 
minder leed, minder verzuim en medische kosten.
Om onze impact te vergroten bundelen we de krachten met verschillende partners. Met 
onder andere overheid, zorgverleners, bedrijven, brancheverenigingen en experts delen we 
onze kennis en werken we samen aan effectieve oplossingen.

| Over Vilans en VeiligheidNL
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Disclaimer

Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvul-
digheid in acht genomen. Vilans en VeiligheidNL aanvaarden echter geen 
verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuist-
heden of onvolkomenheden. 
Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste 
bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellin-
gen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn.

| Disclaimer




