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Achtergrondinformatie bij de algoritmes voor oordeelkundig gebruik van  

psychofarmaca in het kader van valrisico bij ouderen 

 

Vallen komt frequent voor in de oudere populatie. Eén derde van de thuiswonende 65-plussers en tot 42% van de 

75-plussers valt minimum 1x/jaar. In woonzorgcentra (WZC) hebben vrijwel alle bewoners een verhoogd 

valrisico.1 

 

Psychofarmaca zoals de benzodiazepines/Z-producten, antidepressiva en antipsychotica worden rechtstreeks 

geassocieerd met een verhoogd valrisico2-5 zoals weergegeven in onderstaande tabel: 

Geneesmiddel Bijwerkingen die van invloed zijn op 

valrisico  

Significante associaties met valrisico volgens 

meta-analyse Woolcott4 

Benzodiazepines 

en Z-producten 

 Sedatie 

 Gestoorde motorische coördinatie 

 Vermindering mobiliteit 

 Vermindering ADL-activiteiten 

 Benzodiazepines verhogen de kans op een val 

met factor 1,6 

 ‘Z- producten’ (zolpidem, zopiclone)  gaan met 

dezelfde ongewenste effecten gepaard, o.a. 

risico op vallen met heupfracturen6-10 

Antidepressiva  Orthostatische hypotensie 

 Duizeligheid 

 Sedatie 

 Vertroebeld zicht 

 Verminderde alertheid (vooral 

tricyclische antidepressiva) 

 Antidepressiva verhogen de kans op een val 

met factor 1,7 

 Hogere dosissen zijn geassocieerd met hoger 

aantal valincidenten 

 Geen verschil in aantal valincidenten tussen de 

oudere en de nieuwere antidepressiva3,11 

Antipsychotica  Sedatie 

 Duizeligheid 

 Verminderde centrale alertheid 

 Verwardheid 

 Vermindering cognitie 

 Orthostatische hypotensie 

 Grotere gevoeligheid aan 

geneesmiddelen-interacties 

 Extrapiramidale symptomen 

 Antipsychotica verhogen de kans op een val 

met factor 1,6 

 Het valrisico neemt toe indien meer dan één 

antipsychoticum wordt gebruikt 

 Atypische antipsychotica werden niet 

geassocieerd met minder valincidenten 

ondanks minder extrapiramidale 

neveneffecten12,13 

 

Het gebruik van psychofarmaca ligt in België erg hoog: 35% van de 75-plussers gebruikt een slaap- of 

kalmeringsmiddel, waarvan 40% vrouwen en 26% mannen14. In WZC neemt 79% van de bewoners 

psychofarmaca; meer in detail neemt 54% een benzodiazepine, 40% een antidepressivum en 33% een 

antipsychoticum15.  

Bijkomende farmacotherapeutische en leeftijdgerelateerde factoren op valrisico: 

- Ouderen zijn gevoeliger voor de bijwerkingen van medicatie. Dit komt o.a. door gewijzigde 

farmacokinetiek (gedaalde nierfunctie, gedaalde absorptie, gedaald metabolisme, distributie vet/vetvrij); 

gewijzigde farmacodynamiek (grotere gevoeligheid bij de eindorganen); therapie(on)trouw (met gevaar 

van over- of onderdosering); vaardigheden (vergetelheid, cognitie); multimorbiditeit 16,17 

- Ouderen lijden vaak aan multimorbiditeit en polyfarmacie en beide zijn onafhankelijke risicofactoren voor 

vallen 18,19  

- Al vanaf de inname van 4 of meer verschillende geneesmiddelen (polyfarmacie) of inname van een 

risicovol geneesmiddel (o.a. psychofarmaca) verhoogt het risico op een val met letsels, onafhankelijk van 

mogelijke beïnvloedende factoren als gezondheidstoestand en demografische variabelen. 4, 20, 37  

Het rationaliseren van het geneesmiddelenbeleid is een effectieve manier om het aantal valincidenten te 

verminderen: 

- Graduele, stapsgewijze afbouw van psychofarmaca reduceert significant het aantal valincidenten.21-26 

- Aanpassing van voorschrijfgedrag van artsen kan het valrisico op significante wijze reduceren.25,27 

- Het afbouwen/stoppen van psychofarmaca bij ouderen is mogelijk zowel voor benzodiazepines28-30, 

antipsychotica31,32 en antidepressiva.33 

- Het aanbieden van een gestructureerde educatiefolder over benzodiazepines motiveert ouderen om 

hierover een gesprek aan te gaan met hun huisarts of apotheker, wat resulteert in een significante afbouw 

van medicatie.34 Deze educatiebrochure is verkrijgbaar via www.valpreventie.be  

http://www.valpreventie.be/


Versie 18 maart 2015                                                                                                                         

 

Conclusie: Het is aangewezen om het gebruik van medicatie – in het bijzonder van psychofarmaca – in 

de oudere populatie kritisch te beoordelen tegen de achtergrond van valproblematiek. Zowel de 

patiënt zelf als zijn omgeving en het behandelende zorgteam dragen hierin een verantwoordelijkheid. 

 

Doel van de algoritmes: Bijstaan van het zorgteam bij het rationaliseren van het (psycho)farmacagebruik bij 

ouderen met het oog op valpreventie   

 

Voor wie? Artsen, apothekers, verpleegkundigen en paramedici betrokken bij de medische zorg aan de oudere 
 
Hoe? Via 3 algoritmes kan het rationeel gebruik van benzodiazepines/Z-producten, antidepressiva en 

antipsychotica i.k.v. valproblematiek geëvalueerd worden. Daarnaast worden richtlijnen gegeven voor een niet-

medicamenteuze aanpak. 

 
Enkele belangrijke kanttekeningen 

- Er wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat afbouw van medicatie die valrisico verhoogt geen doel op zich mag 

zijn. In bepaalde situaties moet de therapie voortgezet worden, ondanks de risico’s. Het is aan de 

behandelende arts om, in samenspraak met de patiënt en andere betrokken zorgverstrekkers, hierover 

individueel te oordelen.  

- Farmacotherapeutische beslissingen worden genomen o.b.v. het valrisico, functionele status, 

multimorbiditeit en levensverwachting eerder dan door een rigide toepassing van het algoritme. 

- Er is een evidente correlatie tussen val- en fractuurpreventie. Voor de medicamenteuze preventie van 

fracturen wordt verwezen naar de praktijktool van Domus Medica (weldra online). 

- Ook andere geneesmiddelen dan psychofarmaca houden een verhoogd valrisico in, zoals bv. opioïden, 

orale antidiabetica,... Specifiek voor antihypertensiva moet bij de aanvang van therapie gewaarschuwd 

worden voor orthostatische bloeddrukdaling en dient de dosis langzaam opgedreven te worden. Indien 

nodig is doorverwijzing naar een cardioloog of geriater noodzakelijk. 

 

Kernboodschappen:  

 

 Stel de indicatie scherp bij het opstarten van psychofarmaca 

 Weeg de voordelen van farmacotherapeutische therapie af tegen de nadelen in overleg met de 

zorgverstrekkers rondom de persoon/patiënt 

 Put eerst de  niet-farmacologische alternatieven uit vooraleer farmacologische therapie te 

starten 

 Wees rationeel bij het opstarten van nieuwe medicatie bij ouderen, en houd rekening met alle 

risicofactoren voor bijwerkingen  

 Voorzie van meet af aan een stop- en/of een evaluatiedatum 

 Overweeg afbouw van farmaca, zelfs na langdurig gebruik 

 Wijs de oudere op het verhoogde valrisico 

 

 

 

 

 

 
De algoritmes zijn geïnspireerd op het werk van Bulat12,35,36 en werden naar de Vlaamse context uitgewerkt door een 
expertengroep verbonden aan het Expertisecentrum val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV): Koen Milisen, Annelies 
Geeraerts, Eddy Dejaeger, Ellen Vlaeyen, Greet Leysens, Cynthia Senden, Veerle Foulon, Sabrina De Winter, Goedele Strauven, 
Lieven Zwaenepoel, Tinne Dilles, Arlette Wertelaers, Nele Van Den Noortgate, Jef Adriaenssens, Stefan Goemaere, Evelien 
Gielen, Stien Vandierendonck, Carolien Bogaerts, Olivia Vandeput, Mirko Petrovic, Hilde Habraken. Het blijft echter de volledige 
verantwoordelijkheid van het behandelende zorgteam om de toepasbaarheid van deze algoritmes te evalueren bij iedere patiënt 
en aan te passen aan de hand van nieuwe beschikbare evidentie. 

 

Aanvullende informatie 

Farmaka vzw: Polyfarmacie bij ouderen deel 1, deel 2 en Formularium 

Zorginstituut Nederland: www.farmacotherapeutischkompas.nl 

Experisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen: educatiebrochure ‘Van slaappillen kan je vallen!’  

http://www.domusmedica.be/
http://www.farmaka.be/frontend/files/publications/files/polyfarmacie-bij-ouderen-deel-1-lb.pdf
http://www.farmaka.be/frontend/files/publications/files/polyfarmacie-bij-ouderen-deel-2-lb.pdf
http://www.formularium.be/default.aspx?Lang=N
http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/
http://www.valpreventie.be/Portals/Valpreventie/Documenten/WvdV/2015/2015_EVV_brochure-medicatie.pdf
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