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Vallen
De stijging van de levensduur en levensverwachting zorgen ervoor dat de groep 65-plussers toeneemt
in een snel tempo. Tussen 2010 en 2020 zal het aantal 65-plussers in Vlaanderen toenemen van 1,13
miljoen tot 1,35 miljoen1. De oudste groep zal naar verwachting sterk groeien: over 10 jaar zullen er bijna
84.000 80-plussers meer zijn2. Dit zorgt ervoor dat we van een nieuwe bevolkingsgroep kunnen spreken,
die wordt gekenmerkt door een zeer hoog broosheidsrisico. Ook het aantal chronische zieken stijgt in
België, net als in de andere Europese landen. Dit zorgt voor heel wat kansen in onze maatschappij, maar
brengt ook grote uitdagingen met zich mee.
De stijging van gezondheidsproblemen, de grotere vraag aan zorg in combinatie met de beperkte
plaatsen in residentiële ouderenzorg en de voorkeur van de ouderen om zo lang mogelijk thuis te
blijven worden, zet ons voor een grote uitdaging3. Ouderen moeten kunnen genieten van een goede
levenskwaliteit, en dit liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Een preventiebeleid draagt in
belangrijke mate bij tot hun zelfredzaamheid.
Een ‘onvrijwillig letsel’ is de 5de doodsoorzaak bij 75-plussers, waarbij valincidenten de belangrijkste
oorzaak zijn van dit onvrijwillig letsel. Eén op drie thuiswonenden of ruw geschat 377 000 65-plussers
in Vlaanderen zijn jaarlijks slachtoffer van een valpartij. Van deze groep valt een derde meerdere keren
per jaar. Bij ouderen in een woonzorgcentrum ligt dit cijfer nog hoger: de helft tot 70% van de bewoners
valt minstens één keer per jaar. Bovendien stijgt het risico op een val nog met de leeftijd4.
Werken aan valpreventie betekent onder andere onveilige factoren in de omgeving en onveilig gedrag
beperken of uitschakelen, waardoor het aantal valincidenten bij ouderen kan dalen. Want valpartijen
mogen niet gezien worden als een onverwachte en oncontroleerbare gebeurtenis. Door de vergrijzing
zullen valgerelateerde letsels en overlijden, alsook de kosten voor de gezondheidszorg blijven toenemen.
Daarom zal het beleid ten aanzien van ouderen een steeds belangrijker plaats innemen.
Want een veilige en oudervriendelijke gemeente kan er enkel zijn als deze aspecten ook een plek krijgen
in de meerjarenplanning en de missie van OCMW en lokaal bestuur, en wanneer ze ook gedragen
worden door alle gezondheidsspelers en beleidsdomeinen die valpreventie kunnen verankeren in de
gemeente. Een lokale overheid kan voor het thema valpreventie werken aan de omgevingsfactoren, de
fysieke factoren en aan de leefstijl en het gedrag.

Vallen: enkele Vlaamse cijfers en feiten
Hoe vaak komen valincidenten voor in Vlaanderen5?
Bij thuiswonende ouderen:
• 24% tot 35% van de 65-plussers valt minstens 1 keer per jaar.
• Het risico op vallen neemt toe met de leeftijd: 32% tot 42%
van de 75-plussers valt minstens 1 keer per jaar.
• Vrouwen (30%) vallen meer frequent dan mannen (15%).
• Bij ouderen met dementie kan het percentage vallers oplopen tot 66%.
• 10% tot 31% van die vallers valt 2 of meerdere keren per jaar.
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Bij bewoners in residentiële settings:
• 30% tot 70% valt ten minste eenmaal per jaar.
• 15% tot 40% valt tweemaal of vaker.
• het risico neemt toe bij bewoners met cognitieve stoornissen.

Wat zijn de gevolgen van een valpartij6?
Een valpartij kan ernstige gevolgen hebben op fysiek (verstuikingen, wonden, breuken…), psychologisch
(valangst, verlies van zelfvertrouwen, depressie), sociaal (vereenzaming, isolement…) en economisch
(ziekenhuisopname, beeldvorming, hulpmiddelen…) vlak.
Fysieke gevolgen
Van de valpartijen bij ouderen resulteert 40% tot 60% in een fysiek letsel: een klein letsel (30% - 50%)
zoals een verstuiking, snijwonde... of een ernstig letsel (10% - 15%) zoals heupfracturen (1% - 2%),
andere fracturen (3% tot 5%), letsels van weke delen en hoofdtrauma (5%)…
Een ‘onvrijwillig letsel’ is de 5de doodsoorzaak bij 75-plussers, waarvan valincidenten de
belangrijkste oorzaak zijn.
Psychosociale gevolgen
Valangst komt voor bij 32% tot 63% van de ouderen. Dit kan variëren van een ‘gezonde’ bekommernis
over het vermijden van een risico in de omgeving (bv. een bevroren, gladde ondergrond) tot een
‘verlammende’ bekommernis, waardoor een persoon bepaalde activiteiten niet meer zal uitvoeren
die hij/zij eigenlijk wel nog kan. Door activiteiten te vermijden, verhoogt ook het risico op sociale
isolatie, depressie, en een daling van de kwaliteit van leven. Niet enkel voor de oudere, maar ook
voor familie en vrienden kunnen de gevolgen psychologisch en praktisch zwaar doorwegen.
Economische gevolgen
Valletsels vormen de duurste categorie van alle trauma’s bij ouderen. Recente cijfers uit Nederland
geven een totaalbedrag van € 1.150.000.000 weer, gespendeerd aan ouderen die voor een
ongeval op de dienst spoedgevallen werden opgenomen7. Hierbij werd 44% toegeschreven
aan valincidenten, voornamelijk kosten gerelateerd aan heupfracturen (20,4%) en kneuzingen,
schaafwonden en open wonden (20%). Pas op de tweede plaats staan auto-ongevallen (19%).
Bovendien gaan al deze gevolgen samen met een toename in de kosten en de werkdruk van
gezondheidswerkers en familie.

Valpreventie
Het inzetten op multifactoriële programma’s8 voor valpreventie blijkt effectief om het aantal valpartijen
te verminderen9 10. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een multifactoriële en multidisciplinaire
aanpak het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico met 25% tot 39%
kan terugdringen, op voorwaarde dat de behandelstrategieën voldoende intensief worden toegepast11.
Om de risicofactoren aan te pakken en het aantal valincidenten in Vlaanderen te doen dalen, werden de
voorbije jaren heel wat stappen ondernomen. Naast de verschillende nieuwe materialen en methodieken
rond valpreventie, werd de ‘praktijkrichtlijn valpreventie Vlaanderen’ ontwikkeld voor valpreventie bij
thuiswonende ouderen en voor valpreventie in residentiële settings12.
In het kader van valpreventie biedt een mix van acties de meeste slaagkans om het aantal valincidenten
in de gemeente te doen dalen. Zo moet rekening gehouden worden met het beïnvloeden van het
gedrag van ouderen en de gezondheidswerkers en het creëren van een veilige thuis- en
openbare omgeving. Ook beweging is een heel belangrijk component bij het aanpakken
van de valproblematiek.
Daarbij is het belangrijk dat er verschillende strategieën aan bod komen, namelijk
educatie, facilitatie en pleitbezorging13.
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Educatie
Het aanbieden van informatie en sensibilisatie om zo de juiste kennis, attitude en vaardigheden bij
de doelgroep te beïnvloeden.
Facilitatie
Voorzieningen creëren of aanpassen zodat gezonde keuzes voor de hand liggend zijn of
ongezonde keuzes ontmoedigd worden. Dit kan gaan over structurele maatregelen en over het
aanbod.
Pleitbezorging
Een wetgeving, beleidskader of organisatorisch klimaat tot stand brengen dat gezond gedrag in
de hand werkt.
Door een mix te creëren van educatieve acties, regelgeving, omgevingsbeïnvloeding, aanbod en
zorgoptimalisatie is de kans groot dat de effecten groter en duurzamer zijn.

Valpreventie in de gemeente
Een lokale gemeenschap vormt een goede setting om aan valpreventie te doen. Het lokale bestuur
speelt een belangrijke rol door ‘veiligheid’ op de beleidsagenda te plaatsen. Een nauwe intersectorale
samenwerking tussen het lokaal bestuur, professionals en intermediaire organisaties staat hierbij
centraal. Zo kunnen zowel ouderen als gezondheidswerkers bereikt worden via bestaande netwerken
en kan er ingespeeld worden op de noden en behoeften van de ouderen in de lokale gemeenschap.
Het uitwerken van een lokaal valpreventiebeleid heeft ook raakvlakken met een lokaal bewegingsbeleid
en de beleidsdomeinen welzijn, mobiliteit, ruimtelijke ordening en sport. Daarmee kan een omgeving
gecreëerd worden waarbij ouderen worden aangezet tot fysieke verplaatsing en activiteit in een veilige,
val-vrije omgeving. Dit kan door middel het uitvoeren van concrete acties.
Welke domeinen in het lokaal beleid kunnen bijvoorbeeld het aantal valincidenten bij ouderen mee
helpen dalen?
Openbare werken

• Straten en wegen screenen op valveiligheid.
• Reglementering voor signalisatie bijwerken.
• Voorschriften en criteria voor ontwerpen van (wandel-)straten (Bv. minimale breedte van
voetpaden) en openbare gebouwen.

• Meldingslijn voor verlichtingsdefecten. Zwarte punten opsporen.
Infrastructuur

•
•
•
•
•
•

Gemeentelijke gebouwen inrichten met valveilige elementen.
Zorgen voor een veilige toegang en ingang van openbare gebouwen.
Voldoende rustbanken plaatsen in parken en langs straten.
Gemeentediensten
Toegankelijkheid checken van de eigen diensten (Bv. systeem e-government, éénloketsysteem).
Info verschaffen rond de subsidiemogelijkheden voor veilige inrichting van privéhuizen.

Welzijn en OCMW

• Opleiding en screeningsinstrumenten voor thuisverzorgers.
• Personeelsmanagement: tijd voorzien voor thuisdiensten (poetsdienst, gezins- en
• bejaardenhelpers, maaltijdbezorging) in verband met info en advies over veilige
inrichting.

• Tewerkstellingsprojecten voor klusjesdienst(-en) in verband met woningaanpassingen.

• Vormingen voor personeel van residentiële settings.
• Inrichting van de eigen residentiële ouderenzorg controleren en
aanmoedigen van een valpreventiebeleid.

• Reglementering voor sociale woningbouw aanpassen.

Sport en cultuur

•
•
•
•
•
•
•

Beweging stimuleren bij ouderen via samenwerking sport- en ouderenorganisaties.
Organiseren van gezondheidswandelingen in de buurt.
Toegankelijkheid voor weinig deelnemende groepen vergroten (Bv. allochtone
ouderen, bewoners van residentiële settings).
Campagne om risicogroepen te stimuleren om mee te sporten.
Project voor hulp van jongeren aan ouderen.
Vorming voor sport- en doelgroepbegeleiders.

Participatie

• Wijkcomités stimuleren om ouderen te betrekken bij verbeterpunten voor een veilige wijkinrichting.

Actievoorbeelden:
Educatie: sensibiliseren en informeren14
- Vormingen en educatief materiaal aanbieden rond beweging en gezondheid via ouderenverenigingen en residentiële ouderenzorg op maat van ouderen.
- Plaatsen van een artikel in het gemeenteblad of op de website van de gemeente of lokale
organisaties.
- Organiseren van een toneelvoorstelling rond valpreventie.
- Organiseren van een valquiz of veiligheidsbingo in het lokaal dienstencentrum of OCMW.
- Spelen van het bordspel ‘Huisje Weltevree’ met thuiswonende ouderen in een ouderenvereniging.
- Het afspelen van informatieve filmpjes rond valpreventie in de inkomhal van het stadhuis.

Facilitatie: aanbod en infrastructuur
-

Veilige en goed onderhouden voet- en fietspaden en vervoersknooppunten.
Toegankelijke openbare gebouwen voor ouderen in de gemeente.
Organiseren van een knelpuntenwandeling.
Opzetten van een bewegingsaanbod specifiek voor ouderen in de gemeente, al dan niet op basis
van een bestaand aanbod15.
Bijvoorbeeld:
• Lokale sport- of ouderenverenigingen organiseren gezondheidswandelingen in de buurt voor
thuiswonende ouderen of voor de ouderen in het woonzorgcentrum.
• Vanuit de ouderenorganisaties wordt met de ouderen en het stadsbestuur een knelpuntenwandeling in de buurt georganiseerd.
• Een langdurige bewegingscampagne zoals 10.000 stappen wordt gericht naar de algemene
bevolking via communicatiekanalen van gemeente en het Vlaamse project: lokale media,
affiches, folders, en voetstickers voor trapgebruik op publieke plaatsen, en website.

Pleitbezorging (regularisatie/afspraken)
- Aanwezigheid van een valpreventiebeleid in residentiële settings.
- Organiseren van het project BOEBS in de gemeente16.
- Jaarlijkse deelname aan de week van de valpreventie17.

Meer info over alle activiteiten en materialen rond valpreventie en de contactgegevens
van het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen vind je op www.valpreventie.
Meer informatie over het gemeenschapsproject rond valpreventie vind je op
www.boebs.be. Je kan daarnaast op ondersteuning van het Logo rekenen om
deze projecten op te starten, aangepast aan de specifieke context van je gemeente.
Hun gegevens vind je op www.vlaamselogos.be.
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Maak er werk van
Voor verdere informatie en adviezen kan u steeds terecht bij het Logo van
uw regio. U vindt uw Logo via www.vlaamselogos.be.

Vlaamse expertisecentra:
VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie v.z.w.)
www.vigez.be en www.gezondegemeente.be: portaalsite over hoe een gezondheidsbeleid opzetten en met info en interventies voor alle gezondheidsthema’s.
Contact: Bruno.Buytaert@vigez.be - werner.dewael@vigez.be
VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen v.z.w.) www.vad.be
Contact: David.Mobius@vad.be
© VIGeZ, 2012 - tekst: Logo’s, VIGeZ & VAD
Een meer theoretische onderbouw voor een lokaal gezondheidsbeleid vindt u
in de brochure ‘Trekt u aan de kar van een vernieuwend lokaal gezondheidsbeleid?’. U kan deze brochure downloaden op www.vigez.be door onderstaande
QR code te scannen met uw smartphone of tablet.

Op uw gezondheid

