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Ervaringen met (behandeling van) valangst

Mentimeter: 2737 4168

https://www.menti.com/alk77dxryf4u 



Inhoud van de sessie 

Wetenschappelijke achtergrond: valangst (na heupfractuur) 

• FIT-HIP onderzoeksresultaten + nieuwe inzichten o.b.v. huidige literatuur

• Lessons learned vanuit FIT-HIP studie

• Aanbevelingen voor screening, selectie en behandeling

Plenaire discussie met input uit de praktijk

• Voorgestelde aanbevelingen: uitvoerbaar?

• Waar voorziet u uitdagingen of barrières in de praktijk?

• Ervaringen met behandeling van valangst?



Onderzoek naar valangst na heupfractuur



Valangst

Valangst: een aanhoudende bezorgdheid om te vallen wat ertoe leidt dat een persoon activiteiten 

vermijdt die hij/ zij feitelijk in staat is om uit te voeren

• Psychologische, gedragsmatige en cognitieve componenten



Meetinstrumenten valangst

1. Valangst: the 1 item - fear of falling question

• Bent u bezorgd om te vallen?

• Antwoord categorieën: nooit, bijna nooit, soms, vaak, altijd

2. Falls Efficacy Scale International (FES-I)

• Geeft inzicht in activiteiten waarin valangst zou kunnen optreden

• 7-item

• 16-item 

Recent ontwikkeld: FES-I – Activity Restriction (FES-IAR) 

• Geeft inzicht in mate van vermijding activiteiten (items van FES-I)



Achtergrond valangst 

Hoge prevalentie

54.3% 

Lichamelijk functioneren

• Beperking/ vermijding van activiteiten (65.5% thuiswonende ouderen)  

• Afhankelijkheid in dagelijkse activiteiten

• Vallen

Welbevinden en participatie

• Verminderde sociale activiteiten

• Verminderde kwaliteit van leven

• Depressie



Probleemstelling valangst na heupfractuur

Hoge prevalentie

• GRZ 63% 

• Tevens is er frequent valangst 4 weken na ontslag

Gevolgen voor het herstel na heupfractuur

• Verminderde mobiliteit en vallen 

• Opname verpleeghuis en mortaliteit

• Verminderde iADL functioneren na ontslag naar huis 

• Minder (tijd besteed aan) beweging



Behandeling van valangst

Geen interventies beschikbaar voor patiënten met een heupfractuur 

(of overige doelgroepen in de GRZ)

Thuiswonende ouderen - Nederland

• Groepscursus 

• Individuele cursus aan huis

Literatuur internationaal

• Diverse programma’s werden onderzocht 



Achtergrond FIT-HIP onderzoek

Valangst is een risicofactor voor verminderd  

fysiek herstel na heupfractuur

Valangst is potentieel te beïnvloeden door 

interventie (behandeling)

Hypothese: vroegtijdige behandeling van 

valangst in de GRZ kan leiden tot 

vermindering van valangst en een beter 

herstel na fractuur







Guided exposure - op weg naar succes ervaringen!
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FIT-HIP interventie

• Cognitieve gedragstherapie

• Uitgevoerd door fysiotherapeuten

• Met ‘buddy’ psycholoog voor coaching  / ondersteuning



Methode

Meetmomenten

• Eerste week van opname in GRZ (= baseline)

• Week van ontslag vanuit GRZ (= T1)

• Follow up 3 en 6 maanden na ontslag (= T2 en T3)

Statistiek

• Linear mixed models om te corrigeren voor cluster design en verschillen tussen groepen (baseline)

• Verschil scores t.o.v. baseline (∆ score)

• Effect maat - between group differences met controle groep referentie groep



Baseline karakteristieken

FIT-HIP onderzoekspopulatie

• Overwegend vrouw: 79.2%

• Alleenstaand: 66.2%

• Leeftijd: 82.5 jaar

• Significante BASELINE verschillen controle en interventie groep m.b.t.

1. Functional Ambulation Categories (FAC)

• 3.0 (controle) versus 2.0 (interventie) (p=0.002)

2. Functional Comorbidy Index (FCI)

• 2.5 (controle) versus 3.5 (interventie) (p=0.05)



Resultaten FIT-HIP studie - valangst



Resultaten – GEEN significante verschillen

• Falls Efficacy Scale International (16-64) † 

• 3.3  (p=0.13)    │ - 4.1  (p=0.29)     │ - 2.8  (p=0.44)

• Performance Oriented Mobility Assessment (0-28) ‡

• - 0.3  (p=0.90)

• Functional Ambulation Categories (0-5) ‡

• 0.1  (p=0.62)    │ 0.0  (p=0.90)     │  0.1  (p=0.75)

• Activiteiten restrictie (self-report) (0-4) †

• 0.1  (p=0.77)    │   - 0.1  (p=0.82)     │  - 0.5  (p=0.23)

† Lower scores indicate better status. ‡ Higher scores indicate better status



Conclusie (1) – effect studie

FIT-HIP interventie bleek niet effectief om valangst te verminderen en mobiliteit te verbeteren in de 

vroege fase van revalidatie na een heupfractuur (GRZ)



Ontbreken van effectiviteit – focus op interventie 

Inhoud en vorm 

• Zijn de interventie onderdelen (CGT) effectief om valangst te behandelen?

• Hoe verhoudt de intensiteit / duur van behandeling zich tot andere programma’s?

Uitvoering in de praktijk

• Is de interventie conform protocol uitgevoerd?

• Uitvoerbaarheid voor patiënten en zorgverleners?

• Barriers en suggesties ter verbetering
Process-
evaluation



Proces evaluatie – lessons learned  

Issue 1 - Patiënt selectie 

• Barrière: beperkte mate van valangst van geïncludeerde patiënten 

• Suggestie ter verbetering: 

• Aandacht voor een betere selectie procedure voor patiënten die potentieel baat zouden kunnen hebben van 

de interventie 

• Overweeg een latere timing van de aanvang van de interventie



Voortschrijdende inzichten patiënt selectie (1)

• Timing van de interventie 

• Valangst 2-4 weken post fractuur NIET geassocieerd met negatieve uitkomsten op functioneel herstel. Dit lijkt 

vooral relevant vanaf 6 weken na fractuur 

• Is valangst in de vroeg fase na fractuur deels een normale, functionele (beschermende) reactie op de val en 

fysieke beperkingen?

• Setting - aandacht voor valangst in ambulante setting

• Andere interventie voor deze doelgroep met ambulante componenten wel enige effectiviteit in periode na GRZ



Voortschrijdende inzichten patiënt selectie (2)

Nieuwe visie op psychologisch construct van valangst 

• Raakvlakken met PTSD (post traumatische stress disorder) kenmerken

• Niet alleen emotionele componenten (bezorgdheid), maar ook gedragsmatige componenten

• Vermijding van activiteiten, ervaren (dis)stress

• Aandacht voor onderscheid tussen functionele (beschermend), danwel niet-functionele valangst

• Bijdrage van angst in ontwikkeling van niet-functionele valangst valangst

Deze benadering van het construct valangst heeft gevolgen voor 

• Screening/ selectie (volgt bij aanbevelingen)

• Meten van valangst 



Reflectie op FIT-HIP screening + inclusie procedure

1. Timing: inclusie en start behandeling - week 1 van opname

2. Selectieprocedure FIT-HIP studie

• Inclusie: ‘the 1 item - fear of falling question’

• Bent u bezorgd om te vallen?

• Antwoord categorieën: nooit, bijna nooit, soms, vaak, altijd

• Exclusie:

• Ernstige psychiatrische problematiek in voorgeschiedenis

• Cognitieve problematiek (dementie, pre-existente cognitieve problemen)

• FIT-HIP studie populatie

• Lage HADS-A score (angstklachten) bij baseline

→ Brede inclusie, met exclusie van patiënten die potentieel meer risico hadden 

op niet-functionele valangst? 



Proces evaluatie – lessons learned 

Issue 2 - Cognitieve therapie

• Barrière: cognitieve therapie uitdagend en tijdrovend door beperkte ervaring met deze technieken

• Suggestie ter verbetering: versterk samenwerking met psycholoog (bijvoorbeeld wekelijks meekijken 

met therapie)

→ Interdisciplinaire aanpak!



Reflectie op rol van psycholoog in interventie

In de FIT-HIP studie

• Maandelijkse intervisie moment niet consequent uitgevoerd

• Weinig vragen om coaching 

Vanuit literatuur

• Psychosociale interventies (o.a. voor valangst), kunnen worden uitgevoerd worden door 

fysiotherapeuten:

• Met regelmatige en structurele supervisie van psycholoog (mentor functie)

• Bijvoorbeeld door performance feedback (video opnames, of meekijken met sessies)



Conclusie (2) – effect + feasibility study

Niet alle patiënten met valangst in de GRZ hoeven behandeld te worden, maar…. 

…. het is wel van belang om ‘niet-functionele’ / buitenproportionele valangst tijdig te herkennen en te 

behandelen

De samenwerking tussen fysiotherapeut en psycholoog verdient meer aandacht in de FIT-HIP interventie 

(mentor functie, interdisciplinaire samenwerking)

Kennislacune!



Aanvullende studie: beloop van valangst

Wat is het natuurlijk beloop van valangst na heupfractuur tot een jaar na fractuur, en wat is het effect van pre-fractuur 
valangst op het beloop?

Patiënten

• Met heupfractuur, die hiervoor werden opgenomen in HMC 

• Reguliere poliklinische follow up: 6 / 12 / 52 weken 

• Selectie: thuiswonend voor fractuur, met 6 + 12 weken controle

Valangst

• Short FES-I als maat voor valangst (range 7-28; score ≥ 11 wijst op valangst*)

• Data voor pre-fractuur valangst (1-item vraag)

Beloop geanalyseerd:

• Gehele populatie

• Patiënten met en zonder pre-fractuur valangst

• Trend groepen: op basis van korte termijn beloop bij 6 en 12 weken

*Norm gegevens voor thuiswonende ouderen



Resultaten beloop studie

Algemeen beloop

• 1/3 van de populatie heeft na een jaar nog valangst

• Veel heterogeniteit in individuele trajecten

Patiënten met valangst voor de fractuur (42%)

• Hogere mate van valangst na fractuur 

(2 punten meer op FES-I t.o.v. groep zonder pre-fractuur valangst)

• Effect niet statistisch significant

Patiënten met valangst die aanhoudt bij 12 weken (ruim 25%)

• Hoogste FES-I score in beloop van het jaar

• Slechtste mate van herstel 

• Overgrote meerderheid (85%) blijft tot 1 jaar na fractuur valangst behouden



Korte termijn beloop groepen nader onderzocht



Conclusie (3) – beloop studie

Aanhoudende valangst (na 12 weken) is een veelvoorkomend probleem na fractuur. Deze groep heeft vaak 

hoge FES-I scores.

(Aanhoudende) valangst na 6 weken na fractuur kan leiden tot een verminderd functioneel herstel* 

Dit onderschrijft het belang van regelmatige en structurele screening om patiënten met niet-functionele 

valangst tijdig te herkennen en behandelen.

* O.b.v. huidige studie + literatuur



Maar hoe nu verder?

Komt een patiënt met een heupfractuur in de GRZ …. 

• Gaan we standaard screenen op (pre-fractuur) valangst?

• Aanvullend screening voor angst enz?

• Wanneer overweegt u te behandelen BINNEN de GRZ? 





Adviezen voor de praktijk

REGELMATIGE screening in GRZ

• Om aanhoudende valangst te signaleren

• Om andere kenmerken van niet-functionele valangst tijdig te signaleren

UITGEBREIDE screening voor niet-functionele valangst

• Gericht op de gevolgen van emotioneel component (bezorgdheid om te vallen) op het functioneren

• Gedrag (vermijdingsgedrag)

• Angst 

BEHANDELEN zodra er sprake is interferentie in dagelijks functioneren

• GRZ – voorkeur interdisciplinaire aanpak met cognitieve gedragstherapie

• Thuis /  Ambulant – ‘Zicht op Evenwicht’ 



Plenaire discussie

• Voorgestelde aanbevelingen: uitvoerbaar?

• Wordt er al standaard gescreend op valangst?

• Waar voorziet u uitdagingen of barrières in de praktijk?

Interdisciplinaire aanpak van valangst:

• Ervaringen met behandeling van valangst?

• Hoe kunnen we dit vormgeven?

• Rol verzorging/ verpleging en ergotherapie?



Take home message

Valangst in de GRZ verdient aandacht: 

• Omdat het bij een kwart van de patiënten aanhoudt (12 weken), en dit kan leiden tot nadelige 

gevolgen voor o.a. fysiek herstel 

• Omdat de selectie van de doelgroep niet eenvoudig is 

• Screening middels een 1-item question of FES-I lijkt niet te volstaan om niet-functionele angst te identificeren

Aanbevelingen:

• Screen op regelmatige en structurele basis met aandacht voor niet-functionele valangst (overmatige 

vermijding of stress/angst)

• Behandeling dient gericht te zijn op patiënten met niet-functionele valangst



Bedankt voor uw aandacht!
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