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1  Evaluatie valrisico. Opzet ontleend van mw T. Aarns, Kaderhuisarts ouderenzorg. Gezondheidscentrum De 
Brug, Utrecht. 
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Evaluatie Valrisico2 
 
Vragen:  
 
1. Bent u het afgelopen jaar gevallen? ja/nee  
Zo ja, hoe vaak? X  
 
2. Komt het voor dat u bijna valt? ja/nee  
Zo ja, hoe vaak? ... .X per dag/week/maand/jaar  
 
3. Gebruikt u een loophulpmiddel? ja/nee  
 
 
 
Observatie/onderzoek:  
Is er sprake van een onevenwichtig/ongelijkmatig looppatroon?  ja/nee  
(bijv. slenteren, schuifelen, sloffen, van de lijn afwijken, onvaste wankele stappen)  
 
 
Balans- en krachttest:  
 
A. (1) Staan met voeten dicht naast elkaar, (2) met één voet naar voren halverwege de 
andere voet, (3) met één voet voor/aansluitend aan de andere voet (tandemstand).  
 
Is het mogelijk alle 3 standen gedurende 10 seconden vol te houden? Ja/nee  
 
B. Met de handen gekruist voor de borst opstaan uit stoel mogelijk? Ja/nee  
 
Verdere inventarisatie Mobiliteit en valrisico met behulp van de Get-up and go-test. 
 
Valinventarisatie  
Omstandigheden en toedracht van de valpartij (en)  
 
1. Waar bent u de laatste keer gevallen? (thuis, elders)  
 
2. Wanneer bent u gevallen?  
 
3. Wat was volgens u de oorzaak van de laatste valpartij?  
Bijv. ongelukje, struikelen, flauwvallen, weet niet, anders, namelijk.  
 
4. Wat was u aan het doen toen u viel?  
 
5. Had de val gevolgen voor u, bijv. blauwe plekken, pijn, angst te vallen e.d.?  
 
6. Heeft u idee hoe u deze val had kunnen voorkomen?  
 
7. Bent u vaker gevallen? ja/nee  
Zo ja, waar? (thuis, binnen, buiten elders)  
 
8. Voelt u de val meestal aankomen? ja/nee  
Zo ja, op welke manier?  

                                                 
2  Evaluatie valrisico. Opzet ontleend van mw T. Aarns, Kaderhuisarts ouderenzorg. Gezondheidscentrum De 
Brug, Utrecht. 
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(bv. duizeligheid, zwart voor ogen, licht in het hoofd, hartkloppingen, pijn op de borst, 
tintelingen in handen of gelaat, wazig zien, dubbelbeelden, hoofdpijn, transpireren, 
kortademigheid, misselijkheid, braken) 
 
9. Treden er tijdens of kort na de val de volgende klachten op:  

o Bewustzijnsverlies? Ja/nee/weet niet  
Zo ja, hoe lang (minder dan 1 minuut, 1-5 minuten, langer dan 5 minuten)  

o Trekkingen van het lichaam? Ja/nee/weet niet  
o Incontinentie voor urine of ontlasting? Ja/nee/weet niet  
o Tongbeet? Ja/nee/weet niet  
o Uitval van kracht of gevoel in ledematen? Ja/nee/weet niet  
o Moeite met praten? Ja/nee/weet niet  
o Verwardheid? Ja/nee/weet niet  

Zo ja, hoe lang? (minder dan 1 minuut, 1-5 minuten, langer dan 5 minuten)  
 
10. Hoe denkt u in de toekomst vallen te voorkomen?  
  
11. Welke acties zijn al ondernomen om een val te voorkomen?  
 
 
Mobiliteit en evenwicht  
1. Heeft u moeite met lopen? ja/nee  
 
2. Gebruikt u een hulpmiddel bij het lopen? ja/nee  

Zo ja, wanneer is het loophulpmiddel voor het laatst gecontroleerd? 
3. Heeft u goede schoenen? ja/nee  
(goede pasvorm, ruwe zool, niet te hoge/lage hak)  
 
4. Voelt u zich onvast ter been? ja/nee  
 
5. Heeft u pijn in uw voeten of benen? ja/nee  
 
6. Heeft u minder kracht in een of beide benen? ja/nee  
 
7. Heeft u minder gevoel in voeten en/of benen? ja/nee  
 
8. Heeft u klachten van stijfheid van de gewrichten? ja/nee  
 
9. Heeft u problemen met gaan zitten/opstaan vanuit stoel? ja/nee  
 
10. Bezoekt u een fysiotherapeut? ja/nee  

Zo ja, waarvoor?  
 
Duizeligheid  
1. Bent u wel eens duizelig? ja/nee  

Zo ja, wanneer? 
Hoe vaak?  
Sinds wanneer?  
Bent u daarvoor wel eens bij huisarts geweest? ja/nee  
Zo ja, resultaat?  
Wat doet u als u duizelig wordt?  

 
Visus  
1. Kunt u goed zien? ja/nee  
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2. Heeft u problemen met lezen/autorijden/TV-kijken? ja/nee  
3. Is uw gezichtsvermogen de laatste maanden achteruit gegaan? ja/nee  
4. Wanneer heeft u het laatst uw ogen laten controleren? 
5. Heeft u een bi-focale bril? ja/nee 
Incontinentie  
1. Gaat u vaak naar het toilet? ja/nee  
Zo ja, hoe vaak overdag?  
En hoe vaak ’s nachts?  
2. Verliest u wel eens urine? ja/nee  
Zo ja, gebruikt u incontinentiemateriaal? ja/nee  
Is dit materiaal afdoende? ja/nee 
 
 
Valangst, gedrag, cognitie en stemming  
1. Heeft u angst om te vallen? ja/nee  
Op schaal van 1 t/m 10 (1 betekent :niet bang, 10 betekent: heel erg bang) 
Zo ja, wordt u hierdoor belemmerd in uw dagelijkse bezigheden? ja/nee  
Zo ja, op wat voor manier? 

 
2. Doet u dingen waarvan u weet dat u ze beter niet kunt doen, omdat u hierbij risico  
loopt om te vallen? (bijv. op stoel staan, gordijnen afhalen etc.) ja/nee  
 
3. Merkt u dat u wel eens vergeetachtig bent? ja/nee  
Zo ja, waar merkt u dat aan? 
 
4. Heeft u zich de afgelopen maand somber, depressief of wanhopig gevoeld? ja/nee  
 
5. Had u de afgelopen maand weinig interesse of plezier in dingen? ja/nee 
 
 
Medicatie  
1. Welke medicijnen gebruikt u op dit moment en hoe vaak?  
(komt dit overeen met gegevens uit het HIS? let ook op zelfhulpgeneesmiddelen zoals  
Brufen, Voltaren, vitaminepreparaten enz.)  
Naam geneesmiddel dosering  
 
 
Ervaart u bijwerkingen van de medicatie? Zo ja, wat voor bijwerkingen? 
 
 
Huis- en omgevingsveiligheid  
1. Woont u alleen? ja/nee  
 
2. Heeft u personenalarmering? ja/nee  
 
3. Is uw woning valveilig naar uw idee? ja/nee  
(denk aan loopruimte, verlichting, vloer, obstakels) 
 
4. Is uw woonomgeving valveilig naar uw idee? ja/nee  
(denk aan tuin, straat, verlichting, opstapjes, stoepjes) 


