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• Tot twee jaar na starten minder valpartijen en lager valrisico 

• Loop-, balans- en functionele oefeningen essentiële onderdelen 

• Minimaal half jaar oefenen 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Zelfstandig wonende 65-plussers plukken 
tot twee jaar na instroom de vruchten van 
deelname aan een valpreventieprogramma. 
Zij vallen minder en lopen ook minder 
risico op een val dan ouderen die niet zo'n 
training volgen. Dat concluderen Britse 
onderzoekers die meta-analyses 
uitvoerden van 24 valpreventiestudies met 
7818 deelnemers. 
 
Minder vallen 
Ouderen die deelnamen aan een 
valpreventietraining hadden tot twee jaar 
na de start een vijfde minder valpartijen 
dan ouderen die niet trainden. Ook liepen 
zij 17 procent minder risico op een val dan 
de niet-trainende ouderen. Na twee jaar 
namen de gunstige effecten af: voor een 
langere follow-upduur konden de 
onderzoekers geen afname in 
valongelukken of valrisico aantonen. 

 
Soort training 
Een valpreventieprogramma zou in ieder 
geval moeten bestaan uit loop- en 
balansoefeningen en functionele training. 
Als deze onderdeel uitmaken van een 
programma dat ook andere componenten 
omvat (krachttraining, lenigheids-
oefeningen, conditietraining, algemene 
fysieke activiteit of tai-chi) verlagen de 

deelnemers het aantal valongelukken met 
18 procent en het valrisico met 9 procent. 
Als de training geen andere componenten 
kent neemt het aantal valongelukken af met 
55 procent, maar het valrisico wordt niet 
lager.  
 
Programmaduur 
De onderzoekers zijn ook van mening dat 
een valpreventietraining tenminste een 
half jaar zou moeten duren. Programma's 
die een half jaar tot een jaar duurden 
reduceerden het aantal valincidenten en het 
valrisico met een derde. Korter durende 
programma's leidden tot een vijfde minder 
valpartijen, maar hadden geen effect op het 
valrisico. Langer dan een jaar trainen bood 
weinig meerwaarde: ouderen vielen nog 
steeds minder dan wanneer ze niet 
trainden, maar het gunstige effect nam wel 
af. Vergeleken met ouderen die niet 
trainden was het aantal valpartijen twaalf 
procent lager en het valrisico negen 
procent.  
 
Effecten na afloop 
Helaas blijft uit de analyses onduidelijk 
hoelang de gunstige effecten beklijven 
nadat de ouderen stoppen met trainen. De 
onderzoekers selecteerden studies met een 
follow-upduur van tenminste een jaar, 
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gerekend vanaf het moment dat de ouderen 
begonnen met trainen. Deze periode 
omvatte ook de duur van het 
valpreventieprogramma, die uiteenliep van 
drie maanden tot twee jaar. Dat betekent 
dat in sommige studies de follow-
upmetingen direct na afloop van het 
programma plaatsvonden, terwijl andere 
studies maanden tot zelfs jaren later pas de 
follow-metingen deden. De onderzoekers 
laten in het midden welke rol een kortere of 
langere periode tussen het eind van de 
training en de follow-upmetingen heeft 
gespeeld.  
 
Langere follow-up 
Hoewel de gunstige effecten na twee jaar 
wel afnemen sluiten de onderzoekers niet 
uit dat valpreventietraining ook daarna nog 
positieve gevolgen heeft. Onderzoek met 
een langere follow-upduur is echter nog te 
schaars om daarover uitsluitsel te geven. 
De auteurs adviseren wetenschappers om 
de langetermijneffecten van 
valpreventietraining nader te onderzoeken.  
 
 

Mis niets van de NPi-service 
 

In deze ronde van de NPi-service Ouderen 
verschenen ook de volgende referaten: 
 
2019-5b: Succesvol ouder worden met 
creatief dansen 
 
2019-5c: Gaan kwetsbaarheid en 
multimorbiditeit hand in hand? 
 
Ook geïnteresseerd in andere thema's? 
Klik hier voor de nieuwste referaten uit de 
negen andere thema's van de NPi-service. 
 

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Valproblematiek bij ouderen heeft een multifactoriële oorzaak. Hierbij is duidelijk dat 
mobiliteitsproblemen - zoals problemen in balans, gang en kracht -  bij vallen vaak een 
belangrijke rol spelen. Oefentherapie gericht op deze aspecten, bij voorkeur getraind op een 
functionele manier, is effectief om vallen te voorkomen. Op de korte termijn is dat in diverse 
studies al aangetoond. De vraag of deze effecten aanhouden op de lange termijn (>1 jaar) is 
erg interessant. Deze vraag is echter lastig te beantwoorden omdat er binnen 
wetenschappelijk onderzoek vaak geen financiering is om mensen een hele lange tijd, ook na 
beëindiging van de interventie, te kunnen blijven volgen. De auteurs van deze review hebben 
alle informatie die er was over lange termijn effecten kunnen bundelen en daaruit blijkt dat 
de effecten van oefentherapie gericht op valpreventie nog minimaal tot twee jaar aanhouden. 
Dit benadrukt wederom dat oefentherapie geïncludeerd dient te worden in de multifactoriële 
aanpak van valpreventie bij ouderen en de relevantie van betrokkenheid van de 
(geriatrie)fysiotherapeut in deze. 
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