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Bijlage 3 uit de Praktijkgids Kwetsbare Ouderen  
Interventies voor valpreventie 
 
 
 

Risicofactor valincident  Interventies 

1 Verwardheid, agitatie, cognitieve stoornis - Schakel familie/ kennissen van de patiënt in om aanwezig te zijn bij 
de patiënt (ook buiten bezoektijd).  

- Mobiliteitshulpmiddelen zoals een rollator/ looprek/stok in het zicht 
en binnen handbereik zetten van de patiënt. 

- Gebruik een alarmmat. 
- Zo mogelijk fixatie/ bedhekken verwijderen. Beschouw fixatie als 

laatste redmiddel. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van 
bedhekken het valrisico niet verkleind. De kans op letsel blijkt ook 
vele malen groter bij een val over de bedhekken (Capezuti et al., 
2002).  

Indien toch gebruik wordt gemaakt van bedhekken: 
- Doe maximaal de helft van de aanwezige bedhekken omhoog. Bij 

vier bedhekken altijd de twee bedhekken aan voeteneinde naar 
beneden houden. Uit onderzoek is gebleken dat de werking van de 
helft van de bedhekken even effectief is ter valpreventie als de 
werking van alle bedhekken (Krauss et al., 2004).  

2 Gehoorstoornis, visusstoornis - Bespreek de mogelijkheid met de arts een KNO arts/ oogarts in te 
schakelen. De KNO arts/ oogarts kan vervolgens beoordelen of er 
mogelijkheden zijn om het gehoor/ visus te verbeteren. 

- Gebruik bril en/of gehoorapparaat. 

3 Mictieproblemen - Analyseer de toiletbehoefte van de patiënt. (Hoe vaak moet de 
patiënt naar het toilet?, Hoe groot is de afstand tussen het toilet en 
het bed?) 

- Maak gebruik van een toiletschema (Dit is een schema waarin je de 
patiënt bijvoorbeeld om de 1,2 of 3 uur toiletgang aanbiedt). Overleg 
dit schema ook met de patiënt. 

- Maak gebruik van een postoel naast het bed. 
             Middels deze interventies probeer je te voorkomen dat de patiënt  
             zich met ‘hoge nood’ zelf naar het toilet wil/ moet haasten. 

4 Duizeligheid, orthostatische hypotensie - Evalueer minstens 1x per week de medicatie met de arts 
(medicijnen die duizeligheid kunnen veroorzaken zijn 
antiparkinsonmedicatie, psychofarmaca, cardiovasculaire 
medicatie). 
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- Adviseer de patiënt langzaam op te staan.  
- Plaats om de zoveel meter een stoel, waar de patiënt op kan gaan 

zitten indien hij/zij duizelig wordt.  

5 Verminderde mobiliteit, afhankelijk bij ADL/ mobiliteit - Train en stimuleer de mobiliteit van de patiënt. Oefen het lopen en 
het maken van transfers regelmatig (vraag advies bij fysiotherapie). 

- Geef de patiënt uitleg over het gebruik en het belang van 
hulpmiddelen (rollator, looprek, stok etc). 

- Maak gebruik van een loophulpmiddel in de vorm van bijvoorbeeld 
een rollator, looprek of stok. 

- Geef de patiënt altijd ondersteuning bij het mobiliseren en de ADL. 

6 Risicomedicatie (psychofarmaca, parkinsonmedicatie, 
cardiovasculaire medicatie) 

- Controleer regelmatig of de patiënt zich niet in een risicovolle 
situatie bevindt. 

- Wees alert op het ontstaan van bijwerkingen zoals sufheid, stijfheid, 
verwardheid, duizeligheid, orthostatische hypotensie en spierzwakte. 

- Evalueer de werking en bijwerkingen van de medicatie frequent met 
de arts.  

- Bespreek de mogelijkheid om de medicatie te saneren indien het 
medicijn teveel bijwerkingen veroorzaakt.  

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fixatie (patiënt was tijdens het valincident gefixeerd) - Zoek naar alternatieven voor fixatie (patiënt dichter bij 
personeelsbalie plaatsen, aanwezigheid van de familie, afleiding bv. 
in de vorm van muziek). 

- Beschouw fixatie altijd als laatste redmiddel. Uit onderzoek is 
gebleken dat bij een toename van fixeren het aantal valincidenten 
niet verminderd (Capezuti., 2002). 

 
Indien toch wordt overgegaan op fixatie: 

- Doe maximaal de helft van de aanwezige bedhekken omhoog. Bij 
vier bedhekken altijd de twee bedhekken aan voeteneinde naar 
beneden houden. (Uitgezonderd bij het gebruik van zweedse 
banden. Hierbij moeten altijd alle bedhekken omhoog) Uit onderzoek 
is gebleken dat de werking van de helft van de bedhekken even 
effectief is ter valpreventie als de werking van alle bedhekken 
(Krauss et al., 2004).  

- Controleer regelmatig of de patiënt zich niet in een risicovolle 
situatie bevindt. 
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Interventies geldend bij alle valincidenten ongeacht de oorzaak. 
Interventies gericht op de omgeving van de patiënt 

- Plaats benodigdheden van de patiënt altijd binnen handbereik van de patiënt: nachtkastje, alarmbel, lichtknopje, postoel, rollator/ looprek/ loopstok, 
telefoon etc. 

- Zet alle beweegbare materialen op de rem (bed/ postoel/ rolstoel/ weegstoel). 
- Zet het bed altijd in de laagste stand wanneer je de patiënt alleen laat. 
- Geef de patiënt een kamer zo dicht mogelijk bij de personeelsbalie. 
- Voorkom natte vloeren. 
- Zorg voor voldoende verlichting, zowel overdag als ’s nachts. 
- Attentie op de aanwezigheid van obstakels. Verwijder altijd zoveel mogelijk obstakels uit de kamer van de patiënt, huiskamer en gang. Onder 

obstakels wordt verstaan: snoeren, infuuspalen, meubelen, kleding, schoenen, liften, infuuspalen, weegapparatuur etc. 
- Zorg bij de ADL in de badkamer dat alle benodigdheden binnen handbereik zijn van de patiënt; handdoeken, toiletartikelen, wc papier, rollator/ 

looprek/ stok. 
 
Algemene interventies 
- Goed schoeisel (dichte schoen met grip). Wanneer de patiënt zijn eigen schoenen niet aan kan in verband met oedeem of wondjes is een grotere 

maat sloffen een optie. 
- Vraag de familie het juiste schoeisel mee te nemen indien dit niet aanwezig is op de afdeling. 
- Help de patiënt bij het oriënteren op de omgeving. Leg de patiënt de inrichting van de slaapkamer en afdeling uit. Herhaal dit indien nodig. 
- Bied de patiënt uitleg over het gebruik van hulpmiddelen (alarm, lichtknop, rollator etc) 
- Bied de patiënt uitleg over mogelijke bijwerkingen van medicatie die men gebruikt en die het valrisico kunnen vergroten (antihypertensiva, 

psychotrope medicatie) 
- Maak het verhoogde valrisico van de patiënt duidelijk naar collegae toe. Vermeld het valrisico van de patiënt duidelijk en zichtbaar (bijvoorbeeld op 

een gekleurd A4) in het dossier.  
- Bied frequente controlemomenten (controle op comfort en behoeften patiënt). 

 

 


