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Inleiding 

Het Nivel heeft in samenwerking met Tranzo (Universiteit van Tilburg) een project gestart om 

implementatie van valpreventie-programma’s in de eerste lijn te verbeteren, met als doel het aantal 

valincidenten van kwetsbare, thuiswonende ouderen te verminderen. Daartoe wordt in kaart gebracht 

wat de huisarts routinematig doet aan het screenen op valrisico, naar welke disciplines verwezen wordt 

om dit risico te verminderen en welke overige zorg ingezet wordt, b.v. het aanpassen van medicatie. De 

gebruikelijke zorg door de huisarts in de peilstations wordt vergeleken met zorg geleverd door 

huisartspraktijken van Zorggroep RCH Midden-Brabant, waarin extra aandacht besteed is aan valpreventie 

door training en het introduceren van een screeningsinstrument voor verhoogd valrisico. Op 

patiëntniveau wordt  het effect van het valpreventie programma gemeten in termen van aantal 

valincidenten, valangst en mobiliteit. De peilstations functioneren in dit project als controlepraktijken. Bij 

de peilstations wordt vastgesteld hoeveel kwetsbare ouderen zij in de praktijk zien en bij hoeveel van 

deze mensen er een verwijzing plaatsvindt naar de fysio- of oefentherapeut in verband met 

kwetsbaarheid in het algemeen of in verband met een specifiek verhoogd valrisico.   

Methode 

Er is een P-module ontworpen, die bij gebruik van een aantal potentieel aan vallen gerelateerde ICPC-

codes bij patiënten van 70 jaar en ouder een pop-up geven met de vraag of de patiënt kwetsbaar is ten 

aanzien van vallen. Als dat het geval is volgt een vragenlijst met 6 vragen. Per patiënt wordt de vragenlijst 

maximaal een keer in het hele jaar ingevuld. 

 

De 6 vragen zijn: 

1. Op grond waarvan beoordeelt u deze patiënt kwetsbaar?  

2. Is de patiënt het afgelopen jaar gevallen?  

3. Wordt deze patiënt door u behandeld/verwezen in het kader van een verhoogd valrisico?  

 (hierna vraag 4 òf vraag 5 en 6) 

4. Waarom wordt deze patiënt niet behandeld/verwezen in het kader van een verhoogd valrisico?  

5. Voor welke specifieke risicofactor (voor het vallen) wordt de patiënt verwezen/behandeld?  

6. Wie behandelt de patiënt?  

Hoewel er ook kwetsbare patiënten zijn, die jonger zijn dan 70 jaar, zijn dit er relatief weinig, zodat we de 

analyses beperken tot de leeftijdsgroep 70 jaar en ouder. 
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Resultaten 

Het aantal kwetsbare patiënten per 10.000 patiënten ≥70 jaar per provinciegroep en naar 

adressendichtheid wordt in tabel 14.1 gegeven. In het zuiden en in de middelgrote steden ligt het aantal 

per 10.000 70-plussers het hoogst, waarschijnlijk ook gerelateerd aan regionale leeftijdsverschillen. 

Tabel 14.1 Aantal kwetsbare patiënten ≥70 jaar per provinciegroep naar adressendichtheid en voor 
Nederland per 10.000 

  Provinciegroep  Adressendichtheid Nederland 

  N O W Z  1* 2* 3*   

2018  1150 996 845 1348  970 1114 930  1059 

*  1: ≤500/km2  2: 500-2500/km2   3: ≥2500/km2 

Leeftijds- en geslachtverdeling 

In tabel 14.2 wordt het aantal kwetsbare patiënten naar geslacht en leeftijdsgroep ≥70 jaar vermeld per 

10.000 inwoners. Duidelijk is dat het percentage kwetsbare patiënten toeneemt met de leeftijd en dat er 

in alle leeftijdsgroepen meer kwetsbare vrouwen dan mannen zijn, respectievelijk 895 (65%) en 514 (35%) 

in totaal.  

Tabel14.2 Aantal kwetsbare patiënten ≥70 jaar per 10.000 inwoners per leeftijdsgroep in 2018 

Leeftijds-

groep 

2018 

M 

 

V 

 

 

T 

 

70-74 73 106 90 

75-79 762 1057 918 

80-84 1533 1642 1596 

85+ 2959 3351 3213 

    

Totaal 856 1226 1059 
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Extrapolatie 

Tabel 14.3 Extrapolatie van aantal kwetsbare patiënten ≥70 jaar op de Nederlandse bevolking 2018 

     Frequentie    Nederland** 

    Incidentie (per 

10.000)* 

   (absolute 

aantallen) 

Kwetsbare 

patiënten ≥ 70 

jaar 

M V  totaal  M V  totaal 

Jaar            

2018   856 1226  1059  85.000 153.000  237.000 

* aantal kwetsbare patiënten ≥ 70 jaar per 10.000 inwoners (gegevens peilstations) 

** extrapolatie van de incidenties op de Nederlandse bevolking (van het betreffende jaar), 

 afgerond op duizendtallen 

Discussie 

Duidelijk is dat het percentage kwetsbare patiënten toeneemt met de leeftijd en dat er in alle 

leeftijdsgroepen meer kwetsbare vrouwen dan mannen zijn, met een verhouding van 65% en 35% in de 

totale groep 70+-ers. Over de resultaten uit de vragenlijsten wordt separaat gerapporteerd in medische 

artikelen. Er zijn nog geen publicaties uit deze studie. 

 

De rubriek heeft genoeg gegevens opgeleverd met de dataverzameling in 2018, en wordt in 2019 niet 

gecontinueerd. 

 


