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Vallen en weer opstaan



Wat hebben deze 7 ouderen gemeen?



Vallen: een veel voorkomend probleem



Wat zijn de gevolgen?



Wat zijn de gevolgen?



Hoe hoog zijn de zorgkosten?

A = 10

B = 20

C = 40



Alkmaar: ca. 111.000 inwoners

€ 17,2 miljoen



Valrisico inschatten = lastig

A = Ja, dat klopt.

B = Nee, klopt niet.

C = Ja, voor jullie al geriaters is dat makkelijk, 

maar wij hebben daar toch geen tijd voor!
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Apixaban 2dd 5 mg Tamsulosine 1dd 0,4 mg

Metoprolol ret 1dd 50 mg Paracetamol 3dd 1000 mg

Metformine 3dd 500 mg Tramadol 3dd 50 mg z.n.

Glimepiride 1dd 4 mg Prednison 1dd 5 mg

Lisinopril 1dd 10 mg Calcium/D3 1dd 500 mg/800 EH

Furosemide 1dd 40 mg Oxazepam 2dd 10 mg

Amlodipine 1dd 10 mg Atorvastatine 1dd 40 mg



• Mentimeter



Mentimeter



Een val is een symptoom van 
onderliggende aandoeningen en/of ziekten
met over het algemeen meerdere 
onderliggende risicofactoren. 



Valanalyse (op z’n Vlaams)

"Leen ligt er" over valpreventie bij ouderen - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=gLhMmAwNJ54


Valanalyse - anamnese



Potentieel valrisicoverhogende
medicatie

Psychofarmaca Cardiovasculair Opiaten

Diabetes medicatie Urologische spasmolytica / anticholinergica



Onderzoek

Lichamelijk onderzoek
- Vitale functies
- Orthostasemeting (liggend en staand)
- Auscultatie: souffles?
- Oriënterend neurologisch onderzoek

- Lateralisatie, balans, looppatroon
- Voetonderzoek

Aanvullend onderzoek
- ECG
- Lab (NF, elektrolyten, Hb, Leuko’s, CRP, vitamines)
- Cognitie: MoCA (of MMSE)



Mentimeter



Alarmsignalen

• Nieuwe uitvalsverschijnselen

• Nieuwe visusstoornissen

• (Aanhoudende) bradycardie

• ECG-veranderingen

• Bewustzijnsverlies 

• Trauma capitis (zeker bij aangezichtsletsel)

• Sufheid na de val

• Hoofdpijn na de val

• Incontinentie na de val

• Tongbeet



Verwijzen

• Verdenking syncope

• Vallen i.c.m. (progressieve) cognitieve achteruitgang

• Parkinsonisme

• Recidiverend vallen zonder goede verklaring

• Val met fractuur (cave osteoporose!)



THM

• Vallen komt veel voor en kost de samenleving een hoop geld

• Kijk naar gevolgen, maar óók naar oorzaken

• Vallen = multifactorieel

• Bij alarmsignalen of onbegrepen vallen: verwijs door



Bedankt voor de aandacht!


