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De 
drempel 
over

ZORG
VALPREVENTIE

DOOR HENNIE JEUKENDDDOOR HE

Veel kwetsbare, thuiswonende 
ouderen zijn zo bang om te vallen 
dat het hun dagelijks functioneren 
belemmert. Die angst kan met een 
individuele therapie worden 
weggenomen. Dankzij die behandeling 
neemt het aantal valincidenten in huis 
bovendien met een derde af. Dat blijkt uit 
onderzoek van Tanja Dorresteijn, die op 
dit onderwerp is gepromoveerd aan de 
universiteit van Maastricht.

Z eker, Tanja Dorresteijn
kan voorbeelden geven.
Van ouderen die weer
durven douchen zonder
hulp. Of zelfstandig bood-

schappen  durven doen. Allemaal 
nadat ze thuis een individuele val-
cursus hadden gevolgd, ontwikkeld
door de Maastrichtse gezondheids-
wetenschapper. „Die mensen wa-
ren na de therapie minder bezorgd 
om te vallen. Voorheen meden ze 
veel activiteiten, nu veel minder.” 
De grote winst is, zo benadrukt Dor-
resteijn, dat mensen erachter ko-
men dat ze vaak meer kunnen dan
ze denken. „En uiteindelijk gaan ze 
het daadwerkelijk doen.” Daardoor
verbetert de kwaliteit van het leven.
Want mensen kunnen zich behoor-
lijk eenzaam en ongelukkig voelen 
als ze hele dagen al zittend in een
fauteuil slijten, zegt de onderzoeker.
En het betekent ook dat er minder
thuis- en/of mantelzorg nodig is,  dat
scheelt in de kosten. 

Kort 
De cursus is van korte duur maar 
Kort 
De cursus is van korte duur maar 
werkt wel. Het aantal valincidenten
bij deelnemers thuis, van wie de ge-
middelde leeftijd 78 was, bleek een

derde lager dan bij een controle-
groep ouderen, die niet mee deed. 
Voor de therapie bezoeken zorgpro-
fessionals, zoals wijkverpleegkun-
digen of fysiotherapeuten, ouderen 
drie keer thuis om te inventariseren
hoe ze denken over vallen, wat de ri-
sico’s in en buiten het huis zijn en
wat ze weer zouden willen doen.
„Daarnaast zijn er afwisselend vier
telefonische contacten, waarbij
wordt gesproken over lichaamsbe-
weging en opkomen voor jezelf. We
leren mensen dat vragen mag. Bij-
voorbeeld om een buschauffeur te 
verzoeken even te wachten. Of een 
bekende vragen of hij jou kan oppik-
ken als je ergens naartoe moet.” 
Vaak moeten ouderen niet alleen
letterlijk, maar ook figuurlijk over 
een bepaalde drempel heen gehol-
pen worden, is haar ervaring. 
In het laatste huisbezoek worden
mensen ondersteund met een dage-
lijkse activiteit die ze niet alleen
durven te ondernemen maar nog
wel graag willen doen. „Bijvoor-
beeld traplopen of zelfstandig dou-
chen, dan kijkt de professional
mee.” Datzelfde geldt voor fietsen. 
De wetenschapper vindt het maar
wat jammer dat driewielers voor 

volwassenen niet gangbaar zijn,
want dat zou veel ouderen mobieler
maken.
De individuele training is een thuis-
variant van de groepscursus Zicht 
op Evenwicht, ontwikkeld door haar
collega-onderzoekers van de Uni-
versiteit Maastricht Rixt Zijlstra en
Ruud Kempen. Ook al bleek deze
therapie werkzaam – deelnemers
doen bijvoorbeeld oefeningen om 
hun lichaamsbalans  beter te maken
en hebben na de cursus beduidend
minder angst – toch maakte 40  pro-
cent de groepscursus niet af. De be-
wuste zeventigplussers kampten
met gezondheidsproblemen en wa-

ren bang naar buiten te gaan uit
angst te vallen. Of ze voelden zich 
niet thuis in de groep. Daarom heeft
Dorresteijn een individuele thera-
pie samengesteld.

Trimbos 
Het programma is overgenomen
Trimbos 
Het programma is overgenomen
door het Trimbos Instituut dat nu 
zorgprofessionals uit het hele land
traint om zowel de groepscursus als
de individuele variant te geven.
Het concept Zicht op Evenwicht 
komt uit Amerika en behelst veel 
meer dan cursisten wijzen op het 
weghalen van ‘dat vloerkleed’ waar-
over je kunt struikelen. Het accent 

ligt vooral op het wegnemen van de
angst om te vallen. „Mensen gaan
zaken uit de weg. Ze doen dingen 
niet meer die ze misschien best nog
zouden kunnen. Vaak is hun percep-
tie niet reëel”, vertelt universitair
docent Rixt Zijlstra. Waardoor
mensen zich gaan aanpassen aan
hun gedachten en minder doen. Met
als gevolg dat ze aan conditie en
spierkracht inboeten, wat de kans 
op vallen weer vergroot, voegt Tan-
ja Dorresteijn toe. „Wij laten men-
sen nadenken over hoe hun be-
zorgdheid kan verminderen. Wat 
hebben ze daarvoor nodig, vragen
we.” Met als doel dat hun zelfver-

trouwen toeneemt. En ze toch die
stap durven zetten. „Het gaat erom
dat de zelfredzaamheid van oude-
ren toeneemt. Dat ze weer deelne-
men aan maatschappelijke activi-
teiten”, zegt hoogleraar Kempen.
De bal ligt nu bij de gemeenten die 
de preventiecursussen zouden
moeten aanbieden, vinden de on-
derzoekers. Gemeenten hebben
sinds vorig jaar overheidstaken 
- waaronder het thuis begeleiden
van kwetsbare ouderen - overgeno-
men. De valpreventie past prima in
het beleid ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig te laten wonen, consta-
teren de drie. Maar als de porte-

monnee getrokken moet worden, 
geven de meeste gemeenten niet
thuis. Sommige zorgverzekeraars 
vergoeden een klein deel. 
De individuele valpreventie kost 
700 euro per persoon, de groeps-
cursus is goedkoper. Dorresteijn
vindt het heel billijk als de oudere 
een financiële bijdrage levert en dat
de rest door de zorgverzekeraar of
lokale overheid wordt betaald. Er is
ruimte voor  nu gemeenten zorg-
geld overhouden, benadrukt ze.
Maastricht heeft een tijd betaald, 
maar dat was op projectbasis en dit
is nu weer stopgezet. Horst aan de 
Maas pakt het op door binnenkort

te starten met een pilot valpreven-
tie ouderen „Maar dat is eveneens 
op projectbasis, dus er is zeker kans
dat dit straks weer ophoudt.” 
Zorggroep Cicero ziet ook heil in de
preventie en laat zorgprofessionals 
trainen zodat zij ouderen kunnen
helpen. „Irrealistische valangst en 
het vermijden van activiteiten daar-
door is een groot probleem onder
ouderen, terwijl hier iets aan te 
doen is. In eerste instantie moet je 
investeren, maar als je kijkt naar
wat dit uiteindelijk bespaart op 
zorgkosten, dan levert het onder
streep alleen maar geld op”, is de 
overtuiging van de onderzoekers.

Reageren?
hennie.jeuken@mgl.nl

De grote winst is, 
dat mensen 
erachter komen 
dat ze vaak meer 
kunnen dan ze 
denken .
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