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• Minder vallers en minder valincidenten 

• Balanstraining en functioneel oefenen werkt het beste 

• Beter resultaat bij begeleiding door zorgverleners 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Preventie 

Therapie 

Zelfstandige ouderen vallen minder als ze 
een valpreventieprogramma volgen, vooral 
als dat uit balansoefeningen of functionele 
training bestaat. En als ze vallen leidt het 
mogelijk minder vaak tot fracturen of 
medische zorg. Dat concluderen 
onderzoekers na een uitgebreide meta-
analyse van 108 effectstudies uit 25 
landen bij 23.407 zelfstandig wonende 
ouderen. 
 
Minder vallen 
Valpreventietraining vermindert het aantal 
ouderen dat valt met 15 procent en 
degenen die wél vallen, vallen minder vaak. 
Valpreventie verlaagde het aantal 
valincidenten met bijna een kwart 
vergeleken met ouderen die geen 
valpreventie volgden, of een niet op 
valpreventie gerichte interventie. Zo'n 
preventieprogramma is ook beter dan 
interventies die niet gericht zijn op vallen, 
zoals voorlichting, een sociale activiteit of 
hele rustige oefeningen. Beide uitkomsten 
hebben een hoge mate van zekerheid, aldus 
de onderzoekers. 

 
Trainingsvorm 
Vooral valpreventieprogramma's waarin 
ouderen balansoefeningen doen of 
functioneel oefenen blijken effectief. De 
onderzoekers stelden met een hoge mate 

van zekerheid vast dat het aantal val-
incidenten afnam met bijna een kwart en 
het aantal vallers met een achtste. Ook 
waren er 20 procent minder vallers na tai 
chi training. De 19 procent afname in het 
aantal valincidenten na tai chi was minder 
zeker. Voor krachttraining, dans- en 
looptraining konden de onderzoekers geen 
duidelijk effect aantonen.  
 
Begeleiding 
Wanneer zorgprofessionals de 
valpreventieprogramma's begeleidden was 
het aantal valincidenten 31 procent lager 
dan bij begeleiding door getrainde 
instructeurs die geen zorgverlener waren, 
maar in beide gevallen nam het aantal 
valincidenten af. Voor het aantal vallers 
maakte de begeleiding geen verschil. Of de 
deelnemers bij aanvang ouder dan 75 jaar 
waren of een verhoogd valrisico hadden 
maakte niet uit voor het effect van de 
valpreventie. Ook was het effect even groot 
voor ouderen die in groepen trainden of 
individueel. Bij ouderen die net ontslagen 
waren uit het ziekenhuis waren de effecten 
minder duidelijk.  
 
Andere uitkomsten 
Naast minder vallen zouden ouderen door 
valpreventietraining ook het risico op 
valgerelateerde medische zorg en fracturen 
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kunnen verlagen. Dit werd echter weinig 
gemeld, waardoor de auteurs dit niet 
konden bevestigen. Ook de effecten op 
ziekenhuisopnames of kwaliteit van leven 
zijn onduidelijk. Valpreventietraining lijkt 
weinig ongewenste effecten te hebben, 
maar de onderzoekers waarschuwen voor 
onderrapportage: slechts een kwart van de 
effectstudies vermeldde hier iets over.  
 
Trainingsparameters 
De programma's liepen teveel uiteen om 
een uitspraak te kunnen doen over de 
optimale trainingsdosering. Wel merken de 
onderzoekers op dat de meeste 
trainingsprogramma's tenminste drie 
maanden duurden, en bijna een derde 
duurde een jaar of langer.  
 
Deelnemers 
De 23.407 onderzochte ouderen waren 
gemiddeld 76 jaar oud en meer dan 
driekwart was vrouw. Zij woonden 
zelfstandig en hadden geen aandoeningen 
die tot een hoger valrisico konden leiden, 
zoals een beroerte, Parkinson, MS of 
dementie. 
 

Mis niets van de NPi-service 
 

In deze ronde van de NPi-service Ouderen 
verschenen ook de volgende referaten: 
 
2019-3a: Ouderen fitter na oefenen in water, 
maar onduidelijk of ze dan ook minder 
vallen 
 
2019-3b: Thuis verder revalideren helpt 
ouderen na heupfractuur weer op de been 
 
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 
 
Een Cochrane review is een erg uitgebreide review die aan veel eisen moet voldoen. Het zijn 
kwalitatief goed opgezette studies waarbij veel waarde gehecht kan worden aan de 
bevindingen. 
De huidige Cochrane studie laat wederom zien dat oefentherapie effectief is in het 
verminderen van valincidenten bij thuiswonende ouderen. Daarnaast wordt ook aangetoond 
dat het aantal vallers vermindert. Of oefentherapie ook leidt tot minder blessures en 
fracturen is minder duidelijk aangetoond. Dit is ook logisch: ongeveer 10 procent van de 
valpartijen leidt tot blessures, waarvan de helft ongeveer fracturen zijn. Om onderzoek te 
doen naar het verminderen van fracturen moet dan ook een 20 keer zo grote studie worden 
gedaan dan wanneer alleen gekeken wordt naar effecten op valincidenten. Dergelijke studies 
zijn heel lastig om op te zetten en uit te voeren. 
De Cochrane review laat zien dat zogenaamde 'single' interventies, zoals dans en loop-
programma's minder effectief zijn. Juist programma's met balans en functionele 
oefenvormen, ook gecombineerd met weerstandstraining, laten positieve effecten zien. 
Functionele oefenvormen zijn erg belangrijk bij ouderen, omdat deze makkelijker te vertalen 
zijn naar de eigen situatie en daarmee beter geïmplementeerd kunnen worden in ADL-
activiteiten van ouderen. 
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