
Het belang van preventie

Een onderschat en toenemend probleem

Ongevallen en valrisico

Weten hoe het staat met ongevallen en valrisico in uw gemeente of wijk? Kijk op www.gezondheidsatlaszl.nl

Door de vergrijzing neemt in Nederland het aantal ernstige ongevallen sterk toe.
Letsels door een valpartij zijn een belangrijke oorzaak van ongezonde levensjaren bij ouderen. 
Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen.

Belandden 96.200 ouderen na een val 
op de Spoed Eisende Hulp (SEH)

Overleden 3.650 ouderen door een val

Viel elke 5 minuten één 65-plusser
waarvoor een behandeling noodzakelijk was

Werden 37.300 ouderen opgenomen in het
ziekenhuis

In 2016 Een val op hogere leeftijd kan leiden tot ziekenhuisopname
en ook tot (permanent) verminderde mobiliteit.

Gevolgen: afhankelijkheid van zorg, verkleining sociale
leefwereld,  aanpassingen realiseren in de woning, (tijdelijke)
opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum, angstiger

Bovenstaande data heeft betrekking op Nederland

1 op de 6

was het een ongeval  in en om het huis

Preventie van valongevallen kan veel voordeel opleveren, zowel medisch als sociaal en financieel.  De oudere zelf heeft
vooral voordeel als het gaat om welzijn en zelfredzaamheid. Ouderen blijven langer vitaal, langer zelfstandig wonen en
langer actief in de samenleving en hebben minder vaak zwaardere of langdurige zorg of ondersteuning nodig.

ouderen liep letsel op na een ongeval

12% heeft één keer een ongeval gehad

3% heeft twee keer een ongeval gehad

1 op de 3 ouderen heeft een verhoogd valrisico

Bij 8 op de 10 ouderen die binnenkomen op een SEH na een valongeval, was al sprake van een
verhoogd valrisico voorafgaand aan het SEH-bezoek Zuid-Limburg

5%

Bij 65-74 jarigen is het verhoogde valrisico 23%,

dit stijgt tot 65% bij 85-plussers. 

Ouderen met een laag opleidingsniveau hebben
een hoger valrisico

In 2016 waren de zorgkosten als gevolg van valongevallen
830 miljoen euro. Als de huidige stijging doorzet loopt
dit op tot 1,3 miljard euro in 2030

Vroegsignalering, het proactief opsporen van problemen en risico’s bij ouderen op verschillende levensdomeinen
zoals fysiek, cognitief, mentaal, sociaal en omgeving, is onderdeel van preventieve ouderenzorg.

Het verkleinen van de kans dat ouderen vallen en het vergroten van hun mobiliteit kan onderdeel zijn
van vroegsignalering.

Screening van valrisico van groot belang:
Het vaststellen van verhoogd valrisico bestaat uit:
valgeschiedenis én moeite met bewegen, lopen of
balans houden.

Professionals, mantelzorgers en ouderen kunnen zelf op
basis van deze simpele criteria bepalen of een uitgebreide
risicobeoordeling door een professional nodig is.

Ouderen positiever na risicobeoordeling
Vallen wordt meestal veroorzaakt of beïnvloed door:
mobiliteitsproblemen, verminderd gezichtsvermogen,
medicatiegebruik of duizeligheid.

De uitgebreide risicobeoordeling maakt valrisicofactoren voor
de oudere inzichtelijk en daardoor zijn zij meer gemotiveerd
tot zelfmanagement om valongevallen te voorkomen.

Preventie via vroegsignalering

http://www.gezondheidsatlaszl.nl/
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/preventie_van_valincidenten_bij_ouderen/startpagina_-_preventie_van_valincidenten.html#verantwoording


De cijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op de gezondheidsmonitors GGD.
Voor vragen kunt u contact opnemen met GGD Zuid Limburg, afdeling Kennis & Innovatie: gezondheidsatlaszl@ggdzl.nl

Vroegsignalering en rol van de gemeente

Ongevallen en valrisico

Ouderen met een lage SES, klein sociaal netwerk of migratie achtergrond nemen minder deel aan
preventieve activiteiten, terwijl juist bij deze groepen veel gezondheidswinst te behalen is.

In Balans

Vallen Verleden Tijd

Scoren met gezondheid

Sociaal vitaal

Bewegen valt goed

Effectieve preventieve maatregelen

Effectieve interventies kwetsbare ouderen

Nu ouderen langer thuis blijven wonen, is goede voorlichting over valpreventie in de thuissituatie nog belangrijker.
Goede interventies om valincidenten of valangst te verlagen zijn:

Specifiek voor deze doelgroepen zijn de volgende interventies ontwikkeld om vallen te voorkomen:

Ontwikkel als gemeente in samenwerking met partners een centraal punt dat overzicht geeft welke
professionals en organisaties zich bezighouden met vroegsignalering en wie wat doet.
Op deze manier vinden professionals elkaar beter en is het duidelijk waar zij, alsook burgers, vrijwilligers en
mantelzorgers, met signalen van vroegsignalering terecht kunnen.

Passende en effectieve preventieve maatregelen
zorgen vervolgens voor minder valongevallen en
letsels. Ouderen blijven zo ouderen langer
zelfstandig en onafhankelijk thuis wonen met
behoud van kwaliteit van leven

Een succesvol valpreventieprogramma vraagt om
uitvoering door een deskundig multidisciplinair team
van o.a. medici, paramedici, apothekers, verzorgenden,
verpleegkundigen, huisartsondersteuners, optometristen,
beweegdocenten etc. die elkaar weten te vinden.

Groepsinterventie gericht op het voorkomen van valongevallen via bewustwording van risicofactoren en
toename van zelfvertrouwen.

Oefentherapie effectief in het voorkomen van valincidenten bestaande uit een hindernisbaan, spelvormen en valtraining.

Sport als middel om kwetsbare doelgroepen te stimuleren naar een gezonde en actieve leefstijl.

Programma voor zelfstandig wonende ouderen met een lage opleiding of inkomen, die
eenzaam  en lichamelijk inactief zijn en weinig veerkracht hebben.

Aanpak die allochtone ouderen stimuleert tot een actieve leefstijl en meer bewegen
en zo de kans op valongevallen verkleint.

Zicht op Evenwicht.

Otago
Effectief oefenprogramma om valincidenten te voorkomen. Het oefenschema wordt op het individu afgestemd.

Cursus voor zelfstandig wonende ouderen met valangst die daardoor activiteiten vermijden.

Lokaal Vitaal
Een effectieve, integrale en lokale aanpak om valongevallen bij kwetsbare ouderen te voorkomen.

Een gedeelde visie en afstemming tussen het medische en sociale domein bevordert deze samenwerking.
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https://www.veiligheid.nl/valpreventie/interventies/beweeginterventies/in-balans
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1401523
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1402454
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1402368
https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?bewegen-valt-goed&kb_id=5576
https://www.zichtopevenwicht.nl/
https://www.veiligheid.nl/valpreventie/interventies/beweeginterventies/otago
https://www.veiligheid.nl/valpreventie/interventies/integrale-aanpak/lokaal-vitaal

