
 
 
 
 
 
 
 

 

NPi-SERVICE OUDEREN 

Jaargang 8 (2019) nr. 1c – 6 februari 

Geschreven door drs. Lonneke van Berkel, vakreferent NPi en bewegingswetenschapper, 

met een vertaalslag van dr. Ellen Smulders, hoofddocent master geriatrie fysiotherapie 

Ouderen met valverleden zijn minder 
stabiel bij stappen over obstakel 

Broninformatie: 

Pieruccini-Faria F, 

Montero-Odasso M. 

Obstacle negotiation, 

gait variability and 

risk of falling. Results 

from "Gait and Brain 

Study". Journals of 

Gerontology: Medical 

Sciences 2018 Oct 

31. [Epub ahead of 

print] 

 
  

  

  

 

 Zonder obstakel geen verschil tussen vallers en niet-vallers 

 Met obstakel variëren de vallers meer in staptijd en staplengte 

 Voorzichtigheid verhoogt juist valrisico 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Ouderen die in het afgelopen jaar gevallen 
zijn variëren hun looppatroon in aanloop 
naar een obstakel meer dan ouderen 
zonder valverleden. De Canadese 
onderzoekers van deze transversale studie 
vermoeden dat de eerder gevallen ouderen 
uit voorzichtigheid hun looppatroon 
aanpassen. Dit werkt echter averechts: 
door het verstoorde loopritme worden zij 
instabieler en lopen juist meer risico op 
een val. 
 

Looptest 
De gemiddeld 73-jarige ouderen liepen twee 
keer over een zes meter lange mat met 
sensoren die variaties in staplengte en 
stapfrequentie vastlegden. De eerste keer 
werd de ouderen geen strobreed in de weg 
gelegd, de tweede keer moesten ze over 
een horizontale lat stappen van ongeveer 
24 centimeter hoog (15 procent van de 
lichaamslengte). De onderzoekers 
onderscheidden ouderen met en zonder 
valverleden: ouderen die in het afgelopen 
jaar tenminste één keer een val met letsel 
of twee keer een val zonder letsel hadden 
meegemaakt werden als 'valler' 
bestempeld, de anderen als 'niet-valler'. 

 

 
 

Geen obstakel 
Zonder obstakel vertoonden de ouderen 
met en zonder valverleden een 
vergelijkbaar looppatroon. Hun 
loopsnelheid, staptijd, paslengte en de 
variatie tussen de passen verschilden niet 
van elkaar. 
 

Met obstakel 
Daarentegen veranderden de 27 ouderen 
met een valverleden hun looppatroon wel 
meer dan de 110 niet-vallers toen het 
obstakel op de mat stond. In de zes passen 
voorafgaand aan het obstakel varieerden de 
vallers meer in hun staptijd en staplengte 
dan de niet-vallers. Deze variatie in 
looppatroon stond los van leeftijd, geslacht, 
comorbiditeit, valangst, loopsnelheid en de 
loopprestatie zonder obstakel. 
 

Hoger risico 
De onderzoekers vermoeden dat de eerder 
gevallen ouderen hun looppatroon 
aanpassen om de kans op een val te 
verkleinen, maar daardoor juist meer risico 
lopen. Hun voorzichtigheid werkt averechts: 
door het verstoorde loopritme worden zij 
instabieler en neemt de kans dat zij hun 
evenwicht verliezen toe. Daarbij houden de 
auteurs wel een slag om de arm: vanwege 
de transversale onderzoeksopzet konden zij 
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geen causaliteit aantonen. De variatie in 
looppatroon in aanloop naar het obstakel 
kan de oorzaak zijn dat de ouderen vallen, 
maar ook een gevolg van een voorzichtige 
aanpak vanwege eerdere valincidenten. 

 
Teveel nadenken 
Als verklaring voor de verschillen tussen de 
vallers en niet-vallers denken de 
onderzoekers dat de ouderen met een 
valverleden mogelijk meer bewust 
nadenken over hun looppatroon. De auteurs 
noemen dit 'corticale interferentie': door 
bewust na te denken over normaal 
gesproken onbewuste activiteiten verstoren 
de ouderen juist de coördinatie van 
processen in de hersenen die anders prima 
verlopen. Omdat in de studie ook bleek dat 
de vallers en niet-vallers een vergelijkbare 
cognitie en fysiek functioneren hadden 
vermoeden de auteurs dat dat geen rol 
speelde in de loopverschillen bij de 
obstakeltest. 

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Valpartijen bij ouderen treden meestal op tijdens het lopen en worden vaak veroorzaakt door 
struikelen of uitglijden. Het goed kunnen ontwijken van obstakels is daarom van belang. 
Tijdens het normale, onverstoorde lopen treden meestal geen problemen op. Pas wanneer 
het looppatroon aangepast moet worden aan de omgeving, zoals bij het ontwijken van 
obstakels, gaat het mis. Dat zie je ook in de huidige studie terug; ouderen met en zonder 
valverleden laten geen verschillen zien bij het onverstoorde lopen. Ook bij het ontwijken van 
het obstakel hebben de groepen vergelijkbare loopsnelheid, met een zelfde staplengte- en 
tijd. Maar deze laatste twee variëren wel meer tussen de stappen bij ouderen met een 
valverleden.  
Het is daarom raadzaam om niet alleen het onverstoorde lopen te analyseren bij ouderen, 
maar ook te bekijken hoe zij omgaan met obstakels waarbij de variatie tussen de stappen 
een relevante uitkomstmaat is. Het is bekend dat het ontwijken van obstakels door training 
kan verbeteren. Het oefenen met obstakels past daardoor goed binnen het functioneel 
behandelen van ouderen met valproblematiek. 
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