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• Samenleving vergrijst

• Adaptatie: traditioneel ziektegericht → patiënt-functiegericht



Atypische presentatie (acute) aandoening

• Urineweginfectie:
Geen pijn bij plassen, 

maar vallen

• Infectie:

Geen koorts, maar functie

verlies

• Medicatiebijwerking:

Val of delier



Vallen: een veelvoorkomende atypische presentatie



Vallen als teken dat er meer aan de hand is

• Vallen = symptoom 

• Vele valrisicofactoren



Valrisicofactoren



• 65 jr 50% ≥1 ziektes

• 75 jr 50% ≥3 ziektes

Multimorbiditeit

Polyfarmacie

Bijwerkingen 

Oudere patiënt



• Medicatie = belangrijke valrisicofactor

• Val = veelvoorkomende bijwerking

• 90% vallers: risicomedicatie

• ↑ leeftijd = ↑bijwerkingen

• Kwetsbaarheid

• ↑ medicatiegebruik

Vallen als bijwerking



Veroudering & medicatiebijwerkingen

• Risico bijwerkingen  2-3x
voornamelijk bij polyfarmacie

• 25% ZH opname gevolg van bijwerking

• Ernstige bijwerkingen:

GE-bloeding, valgerelateerd letsel



• 1e stap

• Weinig patiënten bewust van de 
bijwerking vallen

• Zorgverleners worstelen met

• Herkennen valrisico↑ medicatie

• Beliefs

• Bij wie afbouwen

Vallen herkennen als bijwerking



• 2e stap: weten welke medicijnen valrisico geven

Medicatie zenuwstelsel Hart- en vaatmedicatie



Medicatie zenuwstelsel

• Slaapmiddelen

• Medicatie tegen angst

• Kalmeringsmiddelen

• Medicatie tegen depressie of manie

• Medicatie tegen psychose of delier

 Orthostatische hypotensie, hypotensie, flauwvallen

 Sedatie, reactievermogen



Hart- en vaatmedicatie

• Plaspillen

• Bloeddrukmedicijnen

• Medicijnen bij hartproblemen

Orthostatische hypotensie, hypotensie, ritmestoornis, flauwvallen



Overige risicomedicatie

• Sterke pijnstillers, zoals morfine

• Medicijnen tegen epilepsie

• Medicatie tegen Parkinson

• …

Orthostatische hypotensie, hypotensie, flauwvallen

 Sedatie, reactievermogen



• Staken medicatie effectief en veilig
Praktijk lastig →beliefs patiënten & voorschrijvers



Valrisico verhogende ziekten
• Indicatie medicatie?

Cardiovasculaire aandoening

↓

↑
Cardiovasculaire medicatie





Patiëntendoelen: gezondheidsuitkomsten

Fried TR, Arch Intern Med/Vol 171 (no. 20), Nov 14, 2011

76%



• Doelen

-waarden, doelen in ‘t leven

• Behandelkeuzes

-trade offs

• Behandelopties

-verwachte resultaten

• Besluitvorming

• Evaluatie besluitvormingsproces

Gezamenlijke besluitvorming



Kennis disseminatie & empowerment oudere (patiënt)

Downloaden via www.veiligheid.nl beschikbaar via KNMP

http://www.veiligheid.nl/


Laatjenietvallen.nl



• ? Waarom vallen door medicatie

• ? Wie hoogste kans hierop

Stap 3: veilig en effectief afbouwen van medicatie

Welke mechanismen & voorspellen individu



Specifieke kenmerken
• Genetisch profiel

• Bloedspiegels

• Andere biomarkers

Mens als geheel
• Rol andere valrisicofactoren



Annelies Ham et al

Eigenschappen medicatie

Selectiviteit & betablokkers

Gerichter behandelen



Tailor-made medicine → minimaliseren van bijwerkingen
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