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• Zes thema's verklaren of ouderen valrisico mijden 

• Zelfstandigheid bewaren is sterkste drijfveer voor gedrag 

• Percepties over valrisico belangrijk voor valpreventie 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Het bewaren van hun zelfstandigheid is de 
belangrijkste drijfveer voor ouderen om te 
volharden in valrisico verhogend gedrag. 
Daarnaast ontdekten de onderzoekers van 
deze kwalitatieve studie nog vijf andere 
thema's die verklaren of ouderen hun 
gedrag aanpassen om valongelukken te 
voorkomen. Om valpreventieprogramma's 
succesvol te implementeren is het 
belangrijk dat de uitvoerders kennis nemen 
van deze gedragsaspecten. 
 
Interviews 
'Hoe schatten ouderen hun valrisico in, en 
hoe gaan ze daarmee om' vroegen 
Australische wetenschappers zich af. Zij 
interviewden 26 ouderen van 65 tot 84 jaar 
die in het afgelopen jaar waren gevallen 
over hun valongeluk, en hoe dat hun gedrag 
beïnvloedde. In deze gesprekken kwamen 
zes thema's naar voren die beschreven 
welke rol het valongeluk speelde in het 
gedrag van de ouderen. De afwegingen die 
de ouderen op elk van deze thema's 
maakten, bepaalden of de weegschaal 
doorsloeg naar risicovol gedrag of een 
veiliger alternatief. 

 
Autonomie 
De wens om autonoom te blijven stond 
centraal in de mate waarin de ouderen een 
valongeluk hun leven lieten beïnvloeden. 

Dit thema overheerste alle andere thema's 
en was de sterkste drijfveer voor de 
ouderen om al dan niet hun leefstijl aan te 
passen na een val. Hoewel de ouderen 
wisten dat bepaalde activiteiten risicovol 
zijn, bleven ze deze uitvoeren om 
zelfstandig te blijven. 
 

'Het is lastig om de ladder op te gaan, maar 
ik blijf hem gebruiken. Ik heb niemand 
anders die het voor me kan doen, ik moet 
onafhankelijk blijven.'  

 
Vallen 
De gevolgen van een eerdere val waren 
mede bepalend voor de motivatie om 
gedrag te veranderen: ouderen die bij een 
eerdere val geen verwondingen opliepen, 
waren geneigd het risico te onderschatten 
en bleven risicovolle activiteiten uitvoeren. 
Daarentegen legden ouderen die zich wel 
ernstig verwond hadden zichzelf vaak grote 
beperkingen op, met soms grote gevolgen 
voor hun levenskwaliteit.  
 

'Sinds ik gevallen ben kan ik niets meer. Ik 
ga nooit meer ergens heen, ik doe niets 
meer. Te bang om iets te doen of mezelf 
aan te sporen iets te doen uit angst om te 
vallen.'  
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Risico inzicht 
Ook de inschatting die de ouderen maakten 
over het risico van bepaalde activiteiten 
beïnvloedde hun handelen. Maar hun risico 
inzicht was niet altijd reëel. Sommige 
deelnemers waren van mening dat de 
omgeving waarin ze werden uitgevoerd 
activiteiten veiliger maakte. 
 

'Binnenshuis kun je een veilige ladder 
gebruiken om dekens en winterspullen op 
te bergen.'  

 
Ondersteuning 
Veel ouderen vonden het moeilijk om hulp 
te vragen bij familieleden of kennissen, of 
om hulp te vinden. Zij waren bang dat tijd 
die de familie besteedde aan hulp bij 
klusjes ten koste zou gaan van de tijd voor 
gewone bezoekjes en gesprekken. Uit 
schroom om hulp te vragen voerden de 
ouderen risicovolle activiteiten toch liever 
zelf uit. 
 

'Ik vraag ze niet teveel, want ze hebben hun 
eigen leven, en ik heb liever dat ze 
langskomen voor visite.'  

 
Verzwijgen 
Een aantal ouderen gaf toe niet altijd eerlijk 
te zijn over valongelukken. Zij wilden hun 
zelfstandigheid niet op het spel zetten en 
hun familie niet ongerust maken. Opvallend 
was dat zij dat niet alleen verzwegen voor 
familieleden, maar ook voor professionele 
hulpverleners. 
 

'Ik verlies vaak mijn evenwicht, […] en we 
hebben overal trappen. Zij [de kinderen] 
zouden zich grote zorgen maken als ik ze 
alles zou vertellen, dus dat doe ik niet …' 
 

Financiën 
Te weinig financiële middelen maakte ook 
dat ouderen risicovolle activiteiten bleven 
uitvoeren of valongelukken verzwegen. 
Daarbij ging het niet alleen om voor de hand 
liggende zaken als het bekostigen van hulp 
en aanpassingen, maar ook om op het oog 
niet-gerelateerde factoren zoals algemene 
kosten voor levensonderhoud, waaronder 
elektriciteit.  
 

'Een veiligheidsmaatregel waar we over 
moeten nadenken is het laten branden van 
veel licht, […] want de rekening gaat ieder 
kwartaal omhoog maar het inkomen zeker 
niet.' 

 
Interactie 
Deze zes thema's waarop de ouderen hun 
gedrag al dan niet aanpasten stonden niet 
op zichzelf: zij beïnvloedden elkaar en soms 
botsten ze, bijvoorbeeld als de ouderen 
geen hulp wilden vragen en toch het risico 
namen om zelf een ladder op te klimmen. 
Vooral de wens om zelfstandig te blijven en 
de mate waarin de ouderen hun valrisico 
adequaat inschatten bepaalde of zij 
risicovolle activiteiten uitvoerden. Voor een 
succesvolle implementatie van val-
preventieprogramma's is het belangrijk dat 
men de percepties van ouderen over hun 
valrisico goed in kaart brengt, aldus de 
onderzoekers. 
 

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Wanneer er valpreventie programma's worden aangeboden zou het verstandig zijn om naast 
de fysieke training ook tijd te investeren in individuele gesprekken met de oudere en 
eventueel mensen uit zijn/haar netwerk over de eigen inschatting van het valrisico. Met het 
inzicht over hun valrisico kunnen zij mogelijk hun gedrag aanpassen of zijn er andere 
oplossingen voorhanden, zonder dat de oudere daar zelf aanvankelijk aan had gedacht. In 
deze gesprekken kunnen de zes genoemde thema's prima als kapstok gebruikt worden. 
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