
 Factsheet 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Effectiviteit van valpreventie bij 
ouderen met cognitieve problemen 
en dementie 
Ondertitel 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht 

genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze 

uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden.  

Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. 

Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke 

toestemming verkregen te zijn. 
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Inleiding 
 
Cognitieve problemen en dementie verhogen het risico op vallen.

1
 Ouderen met 

cognitieve problemen en dementie vallen twee keer zo vaak als leeftijdsgenoten 

zonder cognitieve problemen of dementie,
1
 met als gevolg drie keer zoveel 

heupfracturen.
2
 Bovendien hebben zij na een fractuur meer kans opgenomen te 

worden in een verzorgings- of verpleeghuis en om te overlijden
1
. Dementie komt 

relatief veel voor; in totaal hebben ruim 270.000 Nederlandse ouderen op dit moment 

een vorm van dementie. Het aantal mensen met dementie zal door de vergrijzing 

verdubbelen naar meer dan een half miljoen in 2040.
3
 Naar verwachting zal onder 

andere hierdoor het aantal valincidenten toenemen. Dit benadrukt de noodzaak voor 

effectieve valpreventie voor deze doelgroep.  

 

Er is veel bekend over de werkzame elementen van een effectieve valpreventie 

aanpak bij ouderen zonder cognitieve problemen en dementie en er zijn dan ook 

verschillende effectieve valpreventieprogramma’s voorhanden. Het is echter 

onvoldoende bekend in hoeverre deze werkzame elementen ook een effectieve 

aanpak vormen voor ouderen met cognitieve problemen of dementie. Om gerichte 

valpreventie voor deze doelgroep te kunnen bieden is het van belang meer zicht te 

hebben op de specifieke risicofactoren en daarop aansluitende maatregelen. 

 

In deze factsheet wordt op basis van de meest recente literatuur inzicht gegeven in de 

stand van zaken ten aanzien van de risicofactoren om te vallen en 

valpreventiemogelijkheden voor ouderen met cognitieve problemen en dementie. 

 

Cognitieve problemen en dementie bij ouderen 
 
Cognitieve problemen worden gedefinieerd als meetbaar geheugenverlies en  

lichte cognitieve achteruitgang, zonder impact op het dagelijks functioneren.
4
. De 

prevalentie bij ouderen boven de 65 jaar is 10-20%
5
. Cognitieve problemen zijn een 

belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van dementie; jaarlijks ontwikkelt 5-15% 

van de mensen met cognitieve problemen dementie.
6
 Dementie is een syndroom dat 

meestal progressief en onomkeerbaar geheugenverlies en verlies van andere 

cognitieve functies tot gevolg heeft, zoals spraak, probleemoplossend vermogen en 

het herkennen van voorwerpen/mensen, waarvan men in meer of mindere mate 

problemen ondervindt in het dagelijks functioneren.
7
 

 

Risicofactoren voor vallen bij ouderen met  
cognitieve problemen en dementie 
 

Vallen is een complex probleem dat vaak wordt veroorzaakt door meerdere factoren. 

Hoe meer risicofactoren iemand heeft, hoe groter het risico om te vallen. Naast 

cognitieve problemen zijn de belangrijkste valrisicofactoren voor ouderen: 

mobiliteitsproblemen (balans, lopen, spierkracht), een eerdere val, medicijngebruik 

(psychofarmaca, polyfarmacie), problemen met Algemene Dagelijkse 

Levensverrichtingen, gewrichtsproblemen, verminderd gezichtsvermogen, valangst, 

duizeligheid, voetproblemen, ondervoeding en risico’s in de leefomgeving (tegels, 

gladde vloeren, inadequaat schoeisel of trappen).
8
 Ouderen met cognitieve problemen 

en dementie hebben veelal dezelfde risicofactoren, maar zij hebben een ander 

‘valrisicoprofiel’ dan ouderen zonder cognitieve problemen. 

Twee reviews
9,10 

onderzochten specifieke valrisicofactoren voor mensen met 

cognitieve problemen en dementie. Zij vonden dat het type dementie invloed kan 

hebben op het risico om te vallen. Zo hebben mensen met Lewy Body dementie meer 
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kans om te vallen dan mensen met de ziekte van Alzheimer. Andere typen dementie, 

zoals vasculaire dementie en dementie als gevolg van Parkinson, zijn nog 

onvoldoende onderzocht en/of er is sprake van tegenstrijdige resultaten. Verder lijken 

gedragsproblemen gerelateerd aan dementie een relatie te hebben met een hoger 

valrisico. Het gaat dan om ronddwalen, impulsiviteit en problemen met inschatten van 

omgevingsrisico’s en eigen capaciteiten. Om dergelijke gedragsproblemen en andere 

psychische problemen die bij dementie horen te behandelen, worden veelal 

psychotrope medicijnen voorgeschreven, zoals stemminsstabilisatoren, antipsychotica 

en antidepressiva. Dergelijke medicijnen vergroten de kans om te vallen.  

 

Cognitieve problemen en dementie hebben ook invloed op uitvoerende functies, zoals 

plannen, geheugen en aandacht. Behalve dat er aanwijzingen zijn dat dit gepaard 

gaat met loopstoornissen en evenwichtsproblemen
11

, heeft dit mogelijk effect op de 

mate waarin iemand aan valpreventie interventies gaat en blijft deelnemen.
12

 Dit zou 

een verklaring kunnen zijn waarom bepaalde valpreventie interventies wel werken in 

het algemeen, maar niet bij ouderen met cognitieve problemen en dementie. Het niet 

kunnen opvolgen van interventies en de invloed daarvan op de effectiviteit van 

valpreventie interventies is nog onvoldoende onderzocht om goede uitspraken over te 

doen. 

 

Effectieve valpreventie bij ouderen met cognitieve 
problemen en dementie  
 

Verschillende systematische reviews en meta-analyses laten zien dat 

beweegprogramma’s veelbelovend zijn om valincidenten te voorkomen bij zowel 

ouderen met cognitieve problemen
13,14,15,16

 als ouderen met dementie.
17

 De 

onderliggende mechanismen zijn nog niet geheel duidelijk, maar het lijkt erop dat 

beweegprogramma’s naast een positief effect op spierkracht, balans en de 

loopvaardigheid ook de cognitieve prestaties positief beïnvloeden, zoals de 

uitvoerende functies. Door de variëteit van de beweegprogramma’s tussen studies is 

het nog niet duidelijk welk type beweegoefeningen (i.e., kracht, balans, 

uithoudingsvermogen, flexibiliteit) en welke intensiteit het meest optimaal zijn voor 

deze specifieke doelgroep. Het is aannemelijk dat, net als bij ouderen zonder 

cognitieve problemen, beweegprogramma’s die voldoende uitdagend zijn en zich 

richten op de componenten mobiliteit, spierkracht en balans de kans op valongelukken 

verkleinen. De complexiteit van cognitieve problemen en dementie en de variëteit 

tussen personen vragen om gepersonaliseerde beweegprogramma’s.
13 

Naar aanleiding van het bovenstaande zou het Otago oefenprogramma veelbelovend 

kunnen zijn voor ouderen met cognitieve problemen of dementie. Dit is een bewezen 

effectief oefenprogramma voor kwetsbare ouderen gericht op kracht, balans en 

verbeteren van de mobiliteit.
18

 Een studie waarin het Otago oefenprogramma werd 

uitgevoerd bij volwassenen met cognitieve problemen liet positieve resultaten zien op 

risicofactoren als spierkracht, balans en mobiliteit.
19 

 

 

Naast beweeginterventies is een multifactoriële aanpak aansluitend bij de individuele 

risicofactoren mogelijk effectief. Na screening op aanwezigheid van risicofactoren 

kunnen gericht interventies zoals evaluatie en aanpassing van medicatie (m.n. bij 

gebruik van psychotrope medicijnen), oogtesten, aanpassen van de woning en 

vitamine D suppletie ingezet worden.
1,12, 20 

Over de effectiviteit van deze interventies 

kan echter niet met zekerheid een uitspraak worden gedaan, omdat ze voor deze 

specifieke doelgroep nog onvoldoende onderzocht zijn of tegenstrijdige en/of 

onvoldoende resultaten laten zien. Wel is het aannemelijk dat ook voor deze groep, 

evenals bij ouderen zonder cognitieve problemen of dementie, het wegnemen van 

individuele valrisicofactoren effectief is. Nog sterker dan voor de algemene bevolking 

geldt voor deze kwetsbare groep dat een valincident een uiting kan zijn van atypische 
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ziektepresentatie, zoals bij een onderliggende acute aandoening van een blaas- of 

longontsteking. Het is bij deze doelgroep dan ook belangrijk om onderzoek te doen 

naar mogelijke onderliggende (acute) ziektes middels een brede analyse.
8, 21

 

 

Implementatie 
 

De impact van valpreventie interventies hangt sterk af van in hoeverre iemand de 

interventie gaat en blijft uitvoeren. Mensen met dementie en cognitieve problemen 

hebben hier meer moeite mee door aantasting van de uitvoerende functies. Mogelijk 

moet informatie op een andere manier overgebracht worden op deze doelgroep om 

interventies succesvol te kunnen implementeren.
12

 Verder is er sterk bewijs dat het 

betrekken van een zorgprofessional en/of mantelzorger en aanpassing aan de 

individuele wensen/behoeften de deelname aan valpreventie bij deze specifieke 

doelgroep zouden kunnen vergroten.
12,17 

 
Conclusies en aanbevelingen 
 

In het algemeen wordt een multifactoriële valanalyse en behandeling aangeraden, om 

individuele risicofactoren te identificeren en behandelen. Er is bewijs dat 

beweegprogramma’s voor deze specifieke doelgroep een belangrijke bijdrage kunnen 

leveren aan valpreventie. Welk type oefeningen (i.e., balans, kracht, 

uithoudingsvermogen of flexibiliteit) en welke intensiteit optimaal zijn hangt bij deze 

doelgroep af van individuele mogelijkheden en fysieke capaciteiten. Het is daarom 

vooral voor deze specifieke doelgroep van belang beweegprogramma’s op maat aan 

te bieden. Het Otago oefenprogramma lijkt in dit opzicht een veelbelovend programma 

voor ouderen met cognitieve problemen en dementie. 

 

Voor een effectieve uitvoering van interventies is het voor mensen met cognitieve 

problemen en dementie van belang een zorgprofessional en/of mantelzorger bij de 

uitvoering te betrekken.  
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Over VeiligheidNL 
 

VeiligheidNL is een onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen te 

voorkomen door veilig gedrag te stimuleren. We helpen mensen hun veiligheid te 

vergroten in en om het huis, maar ook op straat, op school en op het werk. We 

monitoren en signaleren ongevallen en letsel en onderzoeken welke vorm van 

preventie effectief is. Voor de monitoring is het Letsel Informatie Systeem (LIS) de 

basis, een registratiesysteem bij een representatieve steekproef van Spoedeisende 

Hulpafdelingen (SEH's) in Nederland, maar we rapporteren ook dodelijke ongevallen 

en ziekenhuisopnamen door letsels.  

 

We ontwikkelen effectieve gedragsinterventies die praktisch, oplossingsgericht en op 

maat zijn en voeren deze ook deels uit. Ten slotte delen wij onze kennis en kunde 

direct met onze doelgroepen of via professionals, samenwerkingspartners en 

ambassadeurs. We werken voor en met overheden, bedrijven, zorgverleners en 

particulieren. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


