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• Lager valrisico na telerevalidatie 

• Functionele status ook beter 

• Valpreventie-op-afstand veilig en uitvoerbaar 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Ouderen met één of meer chronische 
aandoeningen vallen minder als ze na een 
ziekenhuisopname zes maanden thuis met 
begeleiding op afstand een valpreventie-
programma volgen. Dat concluderen 
Italiaanse onderzoekers die 141 thuis 
revaliderende ouderen met een verhoogd 
valrisico vergeleken met 142 ouderen die 
gebruikelijke zorg kregen via de huisarts. 
 
Minder vallen 
De chronisch zieke ouderen die thuis 
oefenden liepen veertig procent minder 
risico op een val dan de ouderen die 
reguliere zorg kregen. In de zes maanden 
na ontslag uit het ziekenhuis viel een op de 
vijf thuis revaliderende ouderen en twee op 
de vijf ouderen met gebruikelijke zorg 
minstens één keer. De telerevalidatie 
verlaagde ook het aantal frequente vallers. 
Elf van de thuis revaliderende ouderen viel 
twee keer of meer, terwijl in de 
controlegroep 24 ouderen meerdere 
valincidenten hadden. Tevens duurde het bij 
ouderen die telerevalidatie deden bijna 
twintig dagen langer voordat de eerste val 
optrad: gemiddeld 152 dagen versus 134 
dagen bij ouderen met reguliere zorg. 

 

Telerevalidatie 
De telerevalidatie duurde een half jaar en 
bestond uit voorlichting en begeleiding door 
een fysiotherapeut en een verpleegkundige. 
Voor ontslag uit het ziekenhuis instrueerde 
de fysiotherapeut de ouderen in kracht- en 
balansoefeningen en adviseerde om 
minimaal twee keer per week tenminste een 
half uur te wandelen. Eenmaal thuis belde 
de therapeut eens in de twee weken en 
keek via een videoverbinding mee hoe de 
ouderen hun oefeningen deden. De 
verpleegkundige gaf wekelijks telefonische 
tips over voeding, leefstijl en medicijnen en 
bekrachtigde de valpreventie adviezen, en 
informeerde dan naar de gezondheids-
toestand en eventuele valincidenten. 
 
Functionele status 
Niet alleen vielen de thuis revaliderende 
ouderen minder, maar na zes maanden was 
ook hun functionele status meer verbeterd 
dan in de controlegroep. Zij konden beter 
hun evenwicht bewaren, sneller opstaan uit 
een stoel, een stukje lopen en weer 
omdraaien, en zij hadden minder hulp nodig 
bij het wassen, aankleden, lopen en andere 
dagelijkse activiteiten. Dit bepaalden de 
onderzoekers met de Berg Balans Schaal, 
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de Timed Up and Go test en de Activities of 
Daily Living scale.  
 
Valangst 
Telerevalidatie had ook een gunstig effect 
op de angst om te vallen: in de controle-
groep verdubbelde het aantal ouderen dat 
erg bang was om te vallen, terwijl de 
valtraining-op-afstand juist bijdroeg aan 
meer ouderen zonder valangst.  
 
Haalbaar 
De onderzoekers concluderen dat de 
telerevalidatie veilig en praktisch 
uitvoerbaar is: er deden zich geen 
ongewenste incidenten voor en de 
deelnemende ouderen oefenden trouw 
gemiddeld twee keer per week. Ook waren 
de ouderen zeer te spreken over het 
programma en de zorgverleners, blijkend uit 
een tevredenheidsscore van 22 uit 
maximaal 24 punten.  
 
Deelnemers 
De gemiddeld 79-jarige ouderen verbleven 
in het ziekenhuis vanwege een aandoening 
aan het hart, longen, spieren of 
zenuwstelsel. De onderzoekers 
selecteerden alleen ouderen met een 
verhoogd valrisico (eerder gevallen, slechter 
evenwicht). Juist voor deze ouderen is 
valpreventie belangrijk, aldus de 
onderzoekers. 
 
Begeleiding 
De onderzoekers onderstrepen het belang 
van begeleiding. Naast begeleiding door de 
huisarts kregen de ouderen in de 
controlegroep ook het advies om te 
wandelen en balans- en krachtoefeningen 
te doen, maar zij hielden het niet vol. 
Blijvende ondersteuning is nodig om de 

ouderen te motiveren, te stimuleren tot 
bewegen en te informeren hoe zij 
vroegtijdig tekenen van achteruitgang 
kunnen herkennen. 
 
PEDro-score 
Methodologische kwaliteit volgens 
vakreferent: goed (PEDro score 8/10) 
 

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Dit is een mooi onderzoek dat laat zien dat begeleiding en samenwerking tussen 
fysiotherapeut en verpleging bijdraagt aan de therapietrouw (OTAGO) en een gunstige 
invloed heeft op het valrisico. Hiervoor hoef je dus niet altijd bij de cliënt aanwezig te zijn: 
geregeld gewoon bellen en videobellen werkt heel goed. 

PEDro-score 
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