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65-plusser moet leren vallen  
Jaarlijks overlijden 
in Limburg 220 
ouderen na een val 
in huis. Dat aantal 
kan flink naar 
beneden als 65-
plussers preventief 
leren hoe ze moeten 
vallen.  
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H et aantal valinciden-
ten met fatale afloop
onder ouderen kan
met een derde om-
laag, blijkt uit onder-

zoek van de Universiteit van Maas-
tricht. Jaarlijks overlijden in Neder-
land zeker 2800 65-plussers na een
val in huis. Doorgerekend naar Lim-
burg zijn dat er in deze provincie 
ruim 220. 
Onderzoekers van de Maastrichtse

universiteit observeerden jaren-
lang kwetsbare, zelfstandig wonen-
de ouderen die thuis een individue-
le,  preventieve valtraining volgden.
Het aantal valincidenten onder 
deze groep bleek met ruim een der-
de af te nemen. 
Door de therapie werd een groot 
deel van de angst om te vallen weg-
genomen, waardoor ouderen ook 
minder vaak onderuit bleken te 
gaan. „En dat werkt behoorlijk kos-
tenbesparend”, vertelt gezond-
heidswetenschapper Tanja Dorre-
steijn. Zij promoveerde afgelopen 

maand op dit onderwerp aan de
universiteit  van Maastricht. 
De medische kosten van de valpar-
tijen  in Nederland worden geraamd
op 810 miljoen euro, zo blijkt uit cij-

fers van Veiligheid.nl, de landelijke
organisatie die zich bezighoudt met
veiligheidsproblemen. De organisa-
tie voorziet, evenals de Maastricht-
se universiteit, een flinke stijging
van het aantal valincidenten. Dit als
gevolg van de sterke vergrijzing en 
het overheidsbeleid ouderen zolang
mogelijk zelfstandig te laten wonen.
Als er niets gebeurt, groeit het aan-
tal 65-plussers dat overlijdt na een
val tot 4700 in 2030. De kosten lopen
dan op tot 1,3 miljard.
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Als er niets gebeurt, 
loopt het aantal
65-plussers dat overlijdt 
na een val op tot 4700, 
voorspelt Veiligheid.nl.


