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Het voorspellen van de kans op vallen
de hoeveelheid en kwaliteit van het alledaags lopen als risicofactoren 

Vallen is één van de meest belangrijke oorzaken van letsel bij ouderen. Een derde van 
de ouderen valt minstens een keer per jaar en jaarlijks melden zich ongeveer 84.000 
ouderen op de spoedeisende hulp met een letsel als gevolg van een val. De directe 
medische kosten van deze valletsels zijn jaarlijks 820 miljoen euro. Een groot deel 
van alle vallen kan worden voorkomen door beweeg- en valpreventieprogramma's. 
Meestal beginnen ouderen pas met zo’n programma wanneer ze door (herhaaldelijk) 
vallen een letsel hebben opgelopen of wanneer ze bang zijn geworden om te 
vallen. Huidige methodes om de valkans te voorspellen zijn niet goed genoeg om 
ouderen met een hoge valkans vroegtijdig te herkennen. Wanneer dit wel lukt kan 
valpreventie eerder plaatsvinden en kunnen leed en kosten bespaard worden. De 
doelstelling van dit promotieonderzoek was het ontwikkelen van een methode om 
valkans te voorspellen op basis van rompbewegingen in het dagelijks leven. Om 
dit te bereiken werd eerst onderzocht welke maten voor de kwaliteit van lopen 
gevoelig zijn voor balansverstoringen. Vervolgens werd onderzocht of deze maten 
betrouwbaar gemeten kunnen worden. Ook werd onderzocht hoe de samenstelling 
en duur van activiteiten in het dagelijks leven betrouwbaar gemeten kan worden. 
Tenslotte werd de voorspellende waarde van de kwaliteit en hoeveelheid van het 
lopen voor de valkans onderzocht in een grote groep ouderen (hoofdstuk 1). 

De kwaliteit van lopen is een belangrijke en veelbelovende factor om de valkans te 
voorspellen. Eerdere studies laten zien dat maten als loopsnelheid, variabiliteit van 
loopparameters en stabiliteit van het lopen onderscheid kunnen maken tussen personen 
die in het verleden wel of niet gevallen zijn. Het is echter niet ondenkbaar dat angst 
of blessures als gevolg van een eerdere val eff ect zullen hebben op het looppatroon. 
Daarom is er nog onvoldoende bewijs dat deze maten ook daadwerkelijk de valkans 
kunnen voorspellen. In de studie beschreven in hoofdstuk 2 is onderzocht of maten 
die de kwaliteit van lopen beschrijven gevoelig zijn voor een verstoorde balans. De 
kwaliteit van het lopen werd bepaald bij jong volwassenen tijdens het lopen op een 
loopband met verschillende snelheden. Daarbij werd onverstoord lopen vergeleken 
met lopen met verstoorde balanscontrole door stimulatie van het evenwichtsorgaan. 
De resultaten laten zien dat niet alle maten gevoelig zijn voor de aanwezigheid van 
balansbeperkingen. Maten voor de variabiliteit van rompbewegingen en stabiliteit 
van lopen bleken dit wel te zijn. Op basis van deze maten kan in 80% van de metingen 
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juist voorspeld worden of de balans tijdens het lopen werd verstoord. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat variabiliteit van rompbewegingen en stabiliteit van lopen 
gevoelig zijn om een verstoorde balans tijdens lopen vast te stellen.

Voor klinische toepassing van een methode om valkans te voorspellen gebaseerd 
op rompbewegingen in het dagelijks leven, is het belangrijk dat de bovengenoemde 
maten betrouwbaar zijn en dus een vergelijkbare uitkomst geven wanneer een meting 
herhaald wordt. In de studie beschreven in hoofdstuk 3 is de betrouwbaarheid 
van de maat voor de stabiliteit van lopen onderzocht. Dit werd gedaan door jong 
volwassenen 500 meter te laten lopen en de stabiliteit van het lopen te vergelijken 
met een meting welke 2,6 maanden later herhaald werd. In deze periode wordt bij de 
deelnemers geen veranderingen in de stabiliteit van het lopen verwacht, waardoor de 
uitkomstmaat nagenoeg identiek zou moeten zijn voor beide metingen. De resultaten 
laten zien dat de betrouwbaarheid van deze maat vergelijkbaar is met die van andere 
veelgebruikte klinische methoden. De maat voor stabiliteit van lopen lijkt bruikbaar 
om eff ecten vergelijkbaar met verschillen tussen oudere vallers en niet-vallers vast 
te stellen, hetgeen suggereert dat de stabiliteit van lopen gebruikt kan worden om 
ouderen met een verhoogde valkans te herkennen.

Bij een groot deel van de vallen spelen externe factoren een rol. De invloed van 
deze omgevingsgevaren, zoals afstapjes, gladde vloeren en slechte verlichting, kan 
enkel in het dagelijks leven worden onderzocht. Hierdoor is het te verwachten dat 
metingen in het dagelijks leven een beter inzicht in valkans zullen geven. Bij de 
eerdergenoemde onderzoeken liepen proefpersonen steeds afstanden van minimaal 
150 stappen. In het dagelijks leven komt het lopen van dergelijke afstanden bij ouderen 
slechts zelden voor. In de studie beschreven in hoofdstuk 4 werd daarom onderzocht 
of de gebruikte maten voor de kwaliteit van het lopen ook op basis van korte stukjes 
lopen bepaald konden worden. Jong volwassenen liepen zowel 36 stukjes van 20 
meter als een lang stuk van 500 meter. Daarbij werd zowel de stabiliteit van lopen 
als de variabiliteit van de schredetijd en rompbewegingen bepaald en vergeleken 
tussen beide loopafstanden. Wanneer deze maten ook op basis van korte stukjes 
lopen kunnen worden gebaseerd zullen deze overeenkomen. De variabiliteit van de 
schredetijd en rompbewegingen gebaseerd op korte stukjes kwam niet goed overeen 
met dezelfde op de lange loopafstand gebaseerde maten. Dit wijst erop dat deze 
maten taak-specifi ek zijn en niet op hun huidige manier bepaald kunnen worden 
op basis van korte loopstukjes. De stabiliteit van lopen is vergelijkbaar tussen beide 
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loopafstanden wanneer tenminste 15 korte stukjes gecombineerd worden. Hoewel 
het combineren van een dergelijk aantal korte loopstukjes klinische nadelen heeft, 
biedt deze maat mogelijkheden voor het voorspellen van valkans gebaseerd op 
rompbewegingen in het dagelijks leven.

Fysieke activiteit wordt vaak gestimuleerd in beweeg- en valpreventiesprogramma's 
om de gezondheid en balans te verbeteren en zo de valkans te verlagen. De hoeveelheid 
fysieke activiteit is mogelijk ook gerelateerd aan blootstelling aan omgevingsgevaren. 
Wanneer iemand veel loopt komt hij waarschijnlijk ook veel omgevingsgevaren 
tegen. Recente studies laten zien dat fysieke activiteit de valkans bij gezonde ouderen 
verlaagt. Bij kwetsbare ouderen lijkt fysieke activiteit de valkans juist te verhogen. 
Dat het eff ect van fysieke activiteit bij deze groepen verschilt kan mogelijk verklaard 
worden doordat het eff ect van omgevingsgevaren afhankelijk is van de kwaliteit van 
het bewegen. Voor ouderen met een slechte kwaliteit van lopen zal bijvoorbeeld het 
van een stoepje afstappen een uitdaging zijn, terwijl dit voor ouderen met een goede 
kwaliteit van lopen vermoedelijk minder het geval is. Om te onderzoeken of en in 
hoeverre fysieke activiteit een rol speelt bij valkans moeten we allereerst in staat zijn 
om dit objectief te kunnen meten. Rompbewegingen in het dagelijks leven, gemeten 
met een bewegingsmonitor, kunnen worden gebruikt om de duur en samenstelling 
van dagelijkse activiteiten te bepalen. Omdat de duur en samenstelling van dagelijkse 
activiteiten varieert werd in de studie beschreven in hoofdstuk 5 onderzocht hoeveel 
dagen er gemeten moet worden om een goed inzicht in de hoeveelheid dagelijkse 
activiteiten te krijgen. Oudere deelnemers droegen gedurende twee afzonderlijke 
weken een bewegingsmonitor, waarmee de hoeveelheid dagelijkse activiteiten per 
dag bepaald werd. De resultaten laten zien dat een minimum van 2 opeenvolgende 
dagen nodig is om betrouwbare uitspraken te doen over de hoeveelheid activiteiten 
op groepsniveau. Voor uitspraken op persoonsniveau blijkt een meting van minimaal 
4 opeenvolgende dagen nodig te zijn. 

Vervolgens werd in de studie beschreven in hoofdstuk 6 onderzocht of de ontwikkelde 
methodes ook daadwerkelijk voorspellend zijn voor valkans. Oudere deelnemers 
droegen gedurende een week een bewegingsmonitor waarmee de kwaliteit en 
hoeveelheid van het dagelijks lopen werd bepaald. Daarnaast werden er een aantal 
standaard vragenlijsten en testen uitgevoerd waarmee het geheugen, planvermogen, 
depressieve klachten, valangst, spierkracht en andere risicofactoren voor vallen 
bepaald. De deelnemers werd vervolgens een half jaar lang maandelijks telefonisch 
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gevraagd of zij gevallen waren. De proefpersonen die geen vallen rapporteerden 
werden vergeleken met diegenen die wel gevallen waren. De resultaten laten zien 
dat eerdere vallen, een hogere score op de LASA valrisicovragenlijst, meer valangst, 
meer depressieve klachten, lagere loopsnelheid, lagere intensiteit van het lopen, 
verminderde symmetrie tijdens het lopen, minder vloeiend lopen en lagere stabiliteit 
van het lopen onafhankelijke voorspellers waren voor valkans. Eerdere onderzoeken 
baseerden zich vaak op vallen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Dit kan 
de gevonden resultaten beïnvloeden doordat bijvoorbeeld een eerdere val aanpassing 
van het looppatroon veroorzaakt of dat men zich een val niet meer herinnert. Om 
dit te onderzoeken vergeleken wij de voorspellende waarde van de verschillende 
metingen wanneer de valincidentie in het halfj aar voorafgaand aan de metingen 
of in de telefonische volgperiode van een halfj aar gebruikt werden. Hoewel de 
verschillen tussen vallers en niet-vallers groter waren wanneer de valincidentie in 
de volgperiode gebruikt werden, bleken de gevonden relaties vergelijkbaar. Wel 
werden er een paar kleine verschillen voor de relatie tussen valkans en variabiliteit 
in zijwaartse rompbewegingen en de hoeveelheid lopen gevonden, welke suggereren 
dat ouderen die in het verleden gevallen zijn wat voorzichtiger en vooral ook wat 
minder vaak lopen. Deze interpretatie van de resultaten vraagt echter om meer 
onderzoek. Omdat de meeste klinische testen slechts een beperkte voorspellende 
waarde voor vallen hebben, werd ook onderzocht of de voorspelling van valkans 
verbeterd kon worden door de maten voor de kwaliteit en hoeveelheid van lopen in 
het dagelijks leven toe te voegen. De resulterende voorspelling van valkans blijkt 
veel beter te zijn dan de voorspelling op basis van de vragenlijsten en testen die 
momenteel in de praktijk gebruikt worden. Mensen met een slechte kwaliteit van 
lopen blijken bovendien vaker te vallen wanneer zij veel liepen, terwijl mensen met 
een goede kwaliteit van lopen juist minder vaak vielen wanneer zij veel liepen. Het 
eerder genoemde verschil in het eff ect van fysieke activiteit op valrisico bij gezonde 
en kwetsbare ouderen is hiermee goed te verklaren. 

Dit promotieonderzoek draagt bij aan een beter begrip van de relatie tussen de 
kwaliteit van lopen, de hoeveelheid lopen en het valrisico. Het laat zien dat de 
kwaliteit en hoeveelheid van het dagelijks lopen belangrijke voorspellers zijn voor 
valkans, welke relatief eenvoudig en betrouwbaar te meten zijn. Vervolgonderzoek 
naar de eff ecten van valpreventieprogramma's en de oorzaken van verminderde 
kwaliteit van lopen is nodig om te begrijpen hoe de valkans verlaagd kan worden. 
Ouderen die vaak vallen lijken een slechte kwaliteit van lopen vaak te combineren 
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met een grotere hoeveelheid van lopen. Deze tegenstrijdigheid suggereert dat 
deze ouderen problemen hebben met het inschatten van hun eigen vermogen 
om de balans te handhaven en biedt ruimte voor verder onderzoek. De methode 
om valkans te voorspellen is een belangrijke stap om ouderen met een verhoogde 
valkans in een vroeg stadium te herkennen en hen tijdig preventie aan te kunnen 
bieden. Implementatie van deze methode in de klinische setting lijkt haalbaar en 
veelbelovend om in de toekomst vallen en valletsels te voorkomen (hoofdstuk 7).






