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Aanleiding 
 
Vallen is de meest voorkomende oorzaak van 
letsel door een ongeval bij ouderen. Jaarlijks 
worden in Nederland ongeveer 100.000 55-
plussers na een val behandeld op een afdeling 
voor Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis: ofwel 
elke 5 minuten valt één 55-plusser waarvoor er een 
behandeling noodzakelijk is1. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat een val kan leiden tot valangst2, 
functionele achteruitgang en vermijden van 
activiteiten met kans op verminderde mobiliteit en 
eenzaamheid3. Omdat het aantal ouderen de 
komende jaren sterk toeneemt, is de verwachting 
dat het aantal valongevallen en daarmee het aantal 
letsels zullen stijgen.  
 
 
Waarom screening 
 
Door screening van thuiswonende ouderen kunnen 
degene met een hoog valrisico eerder opgespoord 
worden. Wanneer vervolgens passende en 
effectieve preventieve maatregelen genomen 
worden4, kan het aantal valongevallen en letsels 
worden verminderd en kunnen ouderen langer 
zelfstandig en onafhankelijk thuis blijven wonen 
met behoud van kwaliteit van leven. Vooral 
mensen met een hoog valrisico hebben baat bij 
valpreventieprogramma’s. Daarom is het van 
belang deze ouderen op te sporen en indien nodig 
een uitgebreide analyse uit te voeren. 
 
Veel ouderen schatten de kans dat zij vallen laag 
in5. Hierdoor zullen ze niet openstaan voor 
valpreventie. Door screening wordt het voor de 
oudere zelf ook inzichtelijk hoe het staat met het 
valrisico en worden ze zich bewuster van hun 
eigen valrisico. Dit kan vervolgens bijdragen aan 
een positieve houding van ouderen ten aanzien 
van het voorkomen van valongevallen en het 

vergroten van het vermogen tot zelfmanagement 
om valongevallen te voorkomen. 
 
 
Screeningsstappen  
 
Effectieve screening op valrisico door professionals 
verloopt in twee stappen: Stap 1 bestaat uit 
casefinding om het verhoogd valrisico vast te 
stellen. Wanneer een verhoogd risico wordt 
vastgesteld volgt stap 2 die bestaat uit een 
uitgebreide systematische screening op persoons- 
en omgevingsfactoren, om vast te stellen welke 
factoren het valrisico verhogen. Casefinding is een 
vorm van selectieve screening die wordt uitgevoerd 
bij een van tevoren gedefinieerde groep, 
bijvoorbeeld bij 65-plussers die een consult hebben 
bij een professional. Naast screening door 
professionals is zelfscreening in opkomst. Door 
middel van zelfscreening kunnen ouderen zelf 
testen uitvoeren om inzicht te krijgen in hun 
valrisico. Technologie maakt zelfscreening 
mogelijk. Ouderen kunnen zelf gegevens 
verzamelen en advies ontvangen over hun 
valrisico.  
 
 
Gevalideerde screeningsinstrumenten 
 
In de wetenschappelijke literatuur wordt veel 
aandacht besteed aan de ontwikkeling en 
validering van screeningsinstrumenten ten 
behoeve van valpreventie. Zo zijn er in de loop van 
de jaren nationaal en internationaal veel 
verschillende risicoprofielen ontwikkeld6,7,8. Deze 
risicoprofielen kunnen ingezet worden om mensen 
met een hoog risico op te sporen of een 
uitgebreide systematische screening of 
zelfscreening uit te voeren. Deze risicoprofielen zijn 
echter niet gevalideerd onder Nederlandse 
ouderen. Hierdoor is het voor de praktijk lastig om 
goede keuzes te maken over welke 

Screening op valrisico(factoren) van 
thuiswonende ouderen 
 

 



 

2 

 

screeningsinstrumenten wanneer in te zetten. 
Geadviseerd wordt om in ieder geval geen nieuwe 
risicoprofielen te ontwikkelen maar ervoor te 
zorgen dat bestaande risicoprofielen gevalideerd  
worden. In deze factsheet wordt op basis van de 
meest recente beschikbare literatuur een 
onderbouwd advies uitgebracht over welke 
instrumenten in te zetten in de praktijk.  
 
Casefinding 
Uit de literatuur blijkt dat drie factoren gebruikt 
kunnen worden om op een valide manier mensen 
met een hoog valrisico op te sporen9,10 Deze 
factoren zijn: (1) valgeschiedenis; (2) gebruik van 
een loophulpmiddel en; (3) valangst. De risicotest 
van de Valanalyse van VeiligheidNL 
(www.veiligheid.nl/valanalyse)11 is op deze drie 
factoren gebaseerd en eenvoudig en goed toe te 
passen in de praktijk. Ondanks dat de risicotest 
nog niet is gevalideerd, wordt deze wel 
aanbevolen. Dit advies is gebaseerd op het feit dat 
verreweg de meeste risicoprofielen die wereldwijd 
zijn ontwikkeld grofweg op dezelfde drie factoren 
uitkomen.  
 
Uitgebreidere valanalyse 
Zodra een verhoogd risico is vastgesteld kan met 
een uitgebreide systematische screening in kaart 
gebracht worden waardoor het valrisico 
veroorzaakt wordt. In Nederland zijn hiervoor 
meerdere instrumenten beschikbaar zoals de 
Valanalyse van Veiligheid NL, de Richtlijn 
Preventie van valincidenten bij ouderen en de 
Ergotherapierichtlijn valpreventie11,12,13. De 
uitgebreide valanalyse van de Valanalyse van 
VeiligheidNL richt zich op alle eerstelijns 
zorgprofessionals, is in samenwerking met experts 
en op basis van wetenschappelijke literatuur 
ontwikkeld. Met deze uitgebreide valanalyse 
worden 12 factoren in kaart gebracht die het 
verhoogde valrisico kunnen verklaren. Voorbeelden 
van factoren die in kaart gebracht worden zijn: 
problemen met balans, lopen en spierkracht, 
visusproblemen, medicatiegebruik, duizeligheid en 
ADL-afhankelijkheid. Voor elk van de 12 factoren 
zijn in de Valanalyse vragen of testen opgenomen. 
 
 
 
 
 

Zelfscreening 
De afgelopen jaren zijn er verschillende 
zelfscreeningsinstrumenten ontwikkeld. Enkele van 
deze worden onderzocht op toepasbaarheid en 
validiteit. Zo wordt aan de Radboud Universiteit de 
‘Senior-Stap studie’ uitgevoerd14. Deelnemers 
meten thuis zelf hun loopsnelheid met een 
loopmeter en krijgen een oefenboek met kleine 
oefeningen voor balans en mobiliteit. Tevens loopt 
er bij de Vrije Universiteit het FARAO project15, dat 
gericht is op het voorspellen van valrisico door 
middel van het dragen van een 
bewegingsmonitoringsapparaatje. Dit instrument 
wordt gezien als een interessante vernieuwing die 
op termijn een klinische bijdrage zou kunnen 
leveren aan het identificeren van ouderen met een 
hoog valrisico op basis van hun dagelijkse 
activiteiten. Een aandachtspunt bij zelfscreening is 
dat veel ouderen hun valrisico meer baseren op 
eigen inschatting dan de resultaten van testen16.  
 
 
Advies aan de praktijk 
 
Ouderen zullen door een lage risicoperceptie op 
vallen niet snel geneigd zijn preventieve 
maatregelen te nemen om een val te voorkomen. 
Het is daarom belangrijk dat professionals ouderen 
met een verhoogd valrisico tijdig opsporen zodat zij 
hen gericht advies kunnen geven voor het nemen 
van preventieve maatregelen of door kunnen 
verwijzen naar een geschikte valpreventiecursus. 
 
Aan professionals wordt aangeraden gebruik te 
maken van bestaande in de praktijk getoetste 
instrumenten. Dit vergroot de kans op effectieve 
screening waardoor er een goede inschatting van 
het valrisico gemaakt kan worden en een passend 
interventieprogramma kan worden aangeboden. 
Op basis van de instrumenten die op dit moment 
beschikbaar zijn, wordt aan eerstelijns 
professionals aangeraden bij 65-plussers één keer 
per jaar een screening uit te voeren zoals de snelle 
risicotest uit de Valanalyse van VeiligheidNL en 
wanneer een verhoogd risico wordt vastgesteld ook 
een uitgebreidere systematische screening uit te 
voeren. 
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Disclaimer 

Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen 

verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. 

Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële 

doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn.  


