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Nieuws

Vallen bij thuiswonende ouderen leidt tot verminderde zelf-
standigheid, afname van kwaliteit van leven en een verhoog-
de kans op sterfte. Vallen heeft vaak meerdere oorzaken, 
variërend van bijwerkingen van medicatie tot losliggende 
kleedjes. De auteurs van een recente cochranereview beke-
ken het effect van interventies tegen vallen. Valpreventie lijkt 
het vallen te verminderen, maar het blijft onduidelijk uit 
welke onderdelen deze behandeling precies moet bestaan. 

Bij valpreventie worden valrisicoverhogende factoren aange-
pakt. Er zijn twee strategieën: de gepersonaliseerde aanpak, 
waarbij alleen zaken worden behandeld die naar voren komen 
uit een individuele probleemanalyse en de gegeneraliseerde 
aanpak, waarbij iedereen dezelfde preventieve behandeling 
krijgt (die bestaat uit meerdere componenten). De onderzoe-
kers keken bij thuiswonende ouderen naar het effect van deze 
verschillende methodes.1

RESULTATEN
De auteurs includeerden 62 gerandomiseerde onderzoeken 
met in totaal 19.930 oudere patiënten. De leeftijd van de 
deelnemers varieerde van 62 tot 85 jaar en in de meeste onder-
zoeken deden meer vrouwen dan mannen mee. De primaire 
uitkomstmaten waren het risico op één of meer keer vallen en 
het aantal vallen per persoonsjaar. In 44 onderzoeken werden 
gepersonaliseerde interventies onderzocht. De meest toege-
paste onderdelen in de gepersonaliseerde benadering waren 
lichamelijke oefeningen, aanpassingen in huis, medicatieop-
schoning en psychologische behandelingen. Bij deze vorm 
van valpreventie bleek het aantal vallen per jaar statistisch 
significant af te nemen (relatief risico (RR) 0,77; 95%-BI 0,67 
tot 0,87; 19 onderzoeken met 5853 deelnemers). Het risico op 
één of meer keer vallen gedurende de follow-up verschilde 
echter niet statistisch significant (RR 0,96; 95%-BI 0,90 tot 
1,03; 29 onderzoeken met 9637 deelnemers). In 18 onder-
zoeken kregen patiënten een gegeneraliseerde behandeling 
aangeboden. Daarbij kregen zij in vrijwel alle onderzoeken  
lichamelijke oefeningen, gecombineerd met bijvoorbeeld een 
evaluatie van de thuisomgeving of educatie. Ook door deze 
valpreventiestrategie bleek het aantal vallen per jaar af te ne-
men (RR 0,74; 95%-BI 0,60 tot 0,91; 6 onderzoeken met 1085 
deelnemers). Daarnaast was de kans om één of meer keer te 
vallen gedurende de onderzoeksperiode ook statistisch signifi-
cant lager (RR 0,82; 95%-BI 0,74 tot 0,90; 11 onderzoeken met 
1980 deelnemers).
De auteurs beoordeelden de kwaliteit van het wetenschap-
pelijk bewijs als laag voor de gepersonaliseerde behandeling 
en matig voor de gegeneraliseerde behandeling. Doordat 
de inhoud van de interventies sterk verschilde was het niet 

mogelijk om te bepalen door welke componenten vallen 
het meest afnam. Door heterogeniteit in de manier waarop 
uitkomst maten werden gemeten, konden veel resultaten ook 
niet worden samengevoegd. 

BESPREKING EN CONCLUSIES
De Nederlandse richtlijnen adviseren om een valrisicobe-
oordeling te doen bij presentatie met een acute val of anam-
nestisch meer dan twee vallen in het afgelopen jaar.2,3 Bij een 
verhoogd valrisico raden zij een gepersonaliseerde valpreven-
tiebehandeling aan. De resultaten van deze cochranereview 
bevestigen dat vallen waarschijnlijk afneemt door valpreven-
tie. De gepersonaliseerde aanpak, gericht op de individuele 
risicofactoren, bleek echter niet effectiever dan de gegene-
raliseerde behandeling met een one-size-fits-all benadering. 
Dit is een interessante bevinding, omdat de gegeneraliseerde 
benadering minder arbeidsintensief is en dus makkelijker 
toepasbaar in de eerste lijn. De volgende vraag is dan natuur-
lijk uit welke onderdelen de gegeneraliseerde behandeling 
moet bestaan. Stimuleren van beweging was onderdeel van 
bijna elke valpreventiebehandeling, andere componenten zoals 
medicatiebeoordeling waren maar in enkele onderzoeken 
aan de orde. Helaas was er te veel heterogeniteit in de andere 
onderdelen om te kunnen beoordelen welke combinatie het 
best werkt. Vooralsnog is er dus geen eenduidige conclusie 
over de beste vorm van valpreventie. De conclusie is wel dat 
valpreventie, met in elk geval een beweegcomponent, vallen 
bij thuiswonende ouderen vermindert. ■
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