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Leitmotiv

Originele samenvatting
Valincidenten en angst om te vallen komen vaak voor onder ouderen. Als gevolg van de vergrijzing
neemt het aantal valongevallen gestaag toe en wordt de vraag naar valpreventie in de zorgsector
steeds groter. Tegelijkertijd is er een toenemende noodzaak om de openbare ruimte veilig en
toegankelijk te maken voor de oudere bevolking in het kader van internationaal beleid zoals “agefriendly cities”. In deze studie in de Nieuwmarktbuurt te Amsterdam is de perceptie van
omgevingsfactoren door ouderen onderzocht in relatie tot valincidenten en angst om te vallen. Ten
tweede is bepaald hoe die perceptie hun mobiliteit en gedrag buitenshuis alsook activiteiten en
participatie beïnvloedt, om een uitspraak te doen over het belang van deze externe
omgevingsfactoren in valpreventie. Een wetenschappelijk kader dat gebruik maakt van “mixed
methods” is gebruikt om deze vraagstellingen te onderzoeken. Uitkomst van het onderzoek is een
overzicht van de factoren die voornaamste probleem vormen, en dat de openbare ruimte de
doorslaggevende beperkende factor kan zijn. Echter, ook biopsychosociale factoren spelen een
voorname rol aangaande perceptie van de omgeving. Middels een interpretatieve thematische
analyse zijn de thema's zelf-perceptie, onafhankelijkheid, adaptatie en ontwijkend gedrag
geïdentificeerd. Deze studie draagt bij aan het creëren van inzicht onder zowel mensen werkend in
de gezondheidszorg (e.g. fysiotherapeuten en geriatrie artsen) als beleidsmakers. Dit helpt om de
aanpak van valpreventie te verbeteren (advies aan ouderen, training) en sociaal beleid en beleid
t.a.v. de publieke ruimte te hervormen. Verder onderzoek dient zich te richten op hoe
omgevingsfactoren kunnen worden geïntegreerd in de multifactoriële aanpak van valpreventie met
als doel dat ouderen zich in de stadsjungle makkelijker en zonder vallen en valangst kunnen begeven.
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Uitgebreide samenvatting
Waarom dit onderzoek?
Algemene inleiding
Het kenmerk van het ouderdomsproces is de afname van fysieke en cognitieve reserves. De kwaliteit
van leven van ouderen hangt af van de gezondheidstoestand, het vermogen om onafhankelijk te
blijven en te kunnen meedraaien in het maatschappelijke leven. Valincidenten worden door ouderen
gevreesd vanwege de grote impact hierop. Algemeen gesproken wijzen grote onderzoeken uit dat
28-35% van 65-plussers jaarlijks een val doormaakt (WHO 2007). Ook in Nederland voorziet men een
toename hiervan. In sociaal-maatschappelijke termen en in persoonlijke termen is dat erg zorgelijk.
Daarom is er veel aandacht voor valpreventie. Deze aandacht is al te vaak beperkt tot valincidenten
binnenshuis. Valincidenten buitenshuis worden vaak niet geteld, omdat er bijvoorbeeld geen
ziekenhuisbezoek of artsbezoek op volgt. Dan wordt het niet geregistreerd. Het is juist het actievere
deel van de oudere bevolking die buitenshuis valrisico loopt; binnenshuis zijn het de kwetsbaren, zij
die nauwelijks meer naar buiten gaan. In termen van preventie is aandacht voor valpreventie in de
publieke ruimte dus belangrijk.
De Nieuwmarktbuurt
Als geriatriefysiotherapeut was het mij opgevallen dat:
a. het percentage ouderen in onze buurt ten opzichte van de hele stad hoger is. Respectievelijk
15.1% tegenover 12%;
b. de populatiedichtheid ook hoger is. Respectievelijk 13.552 bewoners/m2 tegenover 5.065.
(bron: OIS 2016)
Deze cijfers zijn exclusief toeristen (OIS 2016). Ruim 5 miljoen mensen bezochten Amsterdam City in
2014 en dat aantal groeit maar en groeit maar (NBTC 2015). Dichte bewoning en drommen toeristen
leveren een drukte van belang op in deze woonbuurt. Maar er zijn meer karakteristieken die de
publieke ruimte voor oudere bewoners moeilijk toegankelijk maken en een groot valrisico met zich
meebrengen, gezien de algemene afname van fysieke en cognitieve reserves van ouderen.
1. Oud, historisch stratenpatroon, dicht opeen, weinig overzicht, bruggen.
2. Kinderkopjes als bestrating.
3. Vooral trottoirs worden voor diverse doelen gebruikt: fietsenstalling (en brommers,
scooters, Canta's), terrassen, autoparkeerplaats, geveltuin, etalage-uitstalling,
reclameborden, vuilnis.
4. Veel officiële fietsenstallingen in het publieke domein, veel parkeerplaatsen langs de smalle
straten.
5. Veel fietsende mensen op straat, op de stoepen, alle richtingen op.
Zowel de bebouwde als de sociale omgeving zijn buitengewoon uitdagend voor ouderen. Er zijn
gemiddeld dan ook meer valincidenten onder ouderen dan elders. Een doorgemaakte val leidt
meestal tot vaker vallen en dikwijls tot valangst, zo wijst veel onderzoek uit.
Onderzoeksvraag
Het ultieme doel van mij als MSc geriatriefysiotherapie was om bewustzijn te creëren voor het
perspectief van de oudere, die zijn weg zoekt in de buurt. Er moet een verandering op gang gebracht
worden, anders wordt de opgave gewoon te groot, dan gaat het de capaciteiten van ouderen te
boven om bijvoorbeeld veilig boodschappen te kunnen doen.
5

Is de bebouwde omgeving van belang, is de drukte en de snelheid van het verkeer van belang, welke
plaatsen zijn uitzonderlijk gevaarlijk voor valincidenten? Al dat soort vragen hebben geleid tot dit
onderzoek. Bovenal was het mijn wens dit aan de ouderen zelf voor te leggen.
De studenten hebben de volgende onderzoeksvraag met subvragen opgesteld:
“Hoe ervaren thuiswonende ouderen de publieke ruimte in hun buurt, de Amsterdamse
Nieuwmarktbuurt, in relatie tot vallen en valangst?”
Sub vragen
1.
2.
3.
4.

Vallen op straat: wie vielen er, waar en waarom?
Angst om te vallen op straat: wie is daar bezorgd om, hoezeer en waarom?
Op welke locaties treffen de ouderen de risicofactoren om te vallen aan?
Welk effect heeft een val, veroorzaakt door dit soort factoren, op ouderen met betrekking
tot a. hun mobiliteit en gedrag en b. maatschappelijke participatie?

Methode
Een wetenschappelijk kader dat gebruik maakt van “mixed methods” is gebruikt om deze
vraagstellingen te beantwoorden. Dat wil zeggen dat er van vragenlijsten gebruik is gemaakt om
cijfermatige data te krijgen, dat is de kwantitatieve methode. Dit levert uitkomsten op in maat en
getal. Om vanuit de gedachten en ervaringen van de ouderen data te verkrijgen is er een focusgroep
samengesteld. De risicoplaatsen zijn bezocht en vastgesteld. Een reguliere wandelroute is nagelopen
met een oudere die een rollator gebruikt. Het verhaal van een buurtbewoonster die gevallen was is
verwerkt in het onderzoek. Deze methodische aanpak noemt men de kwalitatieve methode.

Uitkomst
Resultaten in maat en getal
Kwantitatief: wie vielen er, waar vielen ze en wanneer
De onderzoeksgroep bestond uit buurtbewoners >65 jaar uit postcodegebied 1011 en een paar uit
1012. De meest kwetsbaren die gevraagd zijn door mij of door de studenten, zagen af van deelname.
Daardoor bestond de groep uit actieve mensen in de zin dat ze zelf naar de winkels gaan om
boodschappen te doen. Uit de vragenlijsten kwamen de volgende gegevens naar voren:
52 personen deden mee. 48% daarvan had een valincident gehad in de afgelopen 2 jaar. 25%
daarvan viel >2x. Op de valvragenlijst scoorde de groep gemiddeld 28.6 uit 64 punten. Dat duidt op
een middelmatig grote angst voor vallen buitenshuis. (Score 16-19 punten staat voor lage valangst;
score 20-27 punten staat voor middelmatige valangst; score 28-64 punten staat voor erg grote
valangst. De maximale score is 64 punten). Niet iedereen had medische hulp nodig na een val. In
totaal 13 personen (29.5%) moest wel medische hulp inroepen; voor 4 personen betekende dat
ziekenhuisopname.
Wie vielen?
Uit de een-op-een vragenlijst werd dieper op het vallen en de valangst ingegaan. Zo kon bekeken
worden of er een verband bestond tussen het vallen en andere factoren. Leeftijd bleek niet
gerelateerd aan aantal keren vallen. Er werd ook bekeken of de vallers meer gezondheidsproblemen
hadden dan de niet-vallers. Anders dan verwacht werd er geen verband gevonden tussen vallen en
(veel) gezondheidsproblemen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een loophulpmiddel en het
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vallen. Mensen met een loophulpmiddel vielen niet vaker dan mensen zonder loophulp. Zij hadden
ook niet meer valangst dan de niet vallers.
Waar vielen ze?
Map A toont alle plaatsen waar valincidenten plaatsvonden. Dat zijn vooral centraal gelegen, vaak
bezochte, drukke gebieden in de buurt. Zie de lijst na Map A. Nieuwmarktplein met markt en winkels
en AH: 40 keer. Sint Antoniesbreestraat, Jodenbreestraat met winkels als Hema en AH: 43 keer.
Waterlooplein met markt en metrotoegang: 11 keer. Het Centraal station en de Centrale Bibliotheek
(OBA) zijn ook populaire bestemmingen.
Waarom vielen ze?
Er werden een paar belangrijke omgevingsfactoren genoemd, die verantwoordelijk zijn voor het
vallen of bijna-vallen. Ongelijke bestrating en gladheid op straat veroorzaakt struikelen en obstakels
en trappen in de openbare ruimte zijn gevaarlijk voor balansverlies. Deze en andere belangrijke
oorzaken zijn in tabel gezet voor valincident en bijna-val. Zie figuur 3.2.
Wie is bang om te vallen?
Zoals eerder gemeld was de score van de hele groep op de valvragenlijst gemiddeld 28.6. Dat duidt
op een middelmatige grote valangst, oftewel bezorgdheid om te vallen. Welke associaties met
andere factoren zijn er gevonden? Er werd verondersteld dat een hogere leeftijd geassocieerd was
met meer valangst. Dat bleek niet het geval. Het aantal gezondheidsproblemen van een persoon
bleek wel geassocieerd te zijn met een grotere bezorgdheid om te vallen. Ouderen met een
middelmatige score op de vragenlijst hadden minder gezondheidsproblemen dan degenen met een
hoge score. Tenslotte werd nog geconstateerd dat wie gebruik maakt van een loophulpmiddel ook
hoger op de valangstlijst scoort. Ook een depressiestoornis was met meer valangst geassocieerd.
En waarom is men dan bang om te vallen?
Gladde oppervlaktes scoren het hoogst bij valangst, maar ongelijke bestrating scoort niet veel lager.
Beide scoren heel hoog. Zie figuur 3.3, de eerste twee items. Goede drie, vier en vijf zijn
respectievelijk verkeersdeelnemers op fietsen (ook toeristen), trappen (in het publieke domein vaak
geen leuningen) en hellingen (vaak glad), en obstakels op het trottoir. Maar straat oversteken, druk
verkeer en onverwacht rennende honden of kinderen en groepen mensen blijken ook veroorzakers
van angst om te vallen. Er is een onderscheid te maken tussen factoren m.b.t. de bebouwde
omgeving en factoren m.b.t. sociaal gedrag in een sociale omgeving, wat het verkeer in wezen is. Zie
figuur 4.1. Zie ook Map B en tabel B voor de plaatsen die de ouderen als gevaarlijk aangeven met
valgevaar en kans op valangst.
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Community dwelling elderly = thuiswonende ouderen; FOF = Fear of Falling = valangst
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Tabel B door onderzoeksgroep geïdentificeerde factoren voor valangst en de locatie in de
Nieuwmarktbuurt
Factor
Glad
oppervlak

Gemeld
24 (46%)

Drukke
gebieden

22 (42%)

Oneffen
oppervlakte

31 (60%)

Hellingen

18 (35%)

Slechte
verlichting
Anders

6 (12%0
16 (31%)

Locatie
Hema /AH Jodenbreestraat - trottoirbanden van leisteen - trappen zonder
leuning en bruggen - metro - ingang Nieuwmarkt en Nwe Hoogstraat metalen afdekplaten over kelderingangen
Nieuwmarktplein - Fietspad naar meester Visserplein - Hoek
Flesseman/Antoniesbree – brug over St Antoniessluis met alle toeristen
bij Rembrandthuis - cafés met terrassen Nieuwmarkt en Flesseman enorme hoeveelheid fietsen geparkeerd op stoep, zoals op PH kade Zeedijk
Nieuwmarkt ongelijke kinderkopjes - grachten zoals Recht en Krom
Boomssloot - Raamgracht, Geldersekade - PH kade - Waterlooplein omgeving St Antoniessluis - Brug Binnenkant/Oude Waal
helling bij Hema - bruggen zoals Recht Boomssloot ter hoogte van Krom
Boomssloot
Waterlooplein bij café Rembrandt en als het regent - Bethaniënstraat - PH
kade & Kalkmarkt - schoolplein Antoniusschool
Blokken om verkeer te stoppen (Antoniesbree naar Raamgracht) versmallingen trottoir door terrassen, door vuilnis, fietsen, geparkeerde
auto’s, uitstallingen - drukte door verkeerssituatie bij
Snoekjesgracht/Antoniesbree - fietspad Geldersekade/Nieuwmarkt:
ouderen maken hier een omweg om over te kunnen steken, omdat er
daar geen zebra is - hoek PH kade Kalkmarkt: geen uitweg voor
voetgangers - verkeersovertreders: fietsen/brommen op de stoep of
tegen verkeer in

Wat is het effect van deze geïdentificeerde valrisicofactoren buitenshuis? Of: welke invloed hebben
een vroegere val of valangst op de ouderen m.b.t. 1) buitenshuis bewegen & gedrag en 2)
deelname aan maatschappelijk activiteiten?
Veel ouderen ervaren de publieke ruimte in de buurt als een jungle. Door afname van fysieke en
mentale capaciteiten als gevolg van het ouder worden, wordt men gevoeliger voor al die factoren die
tegelijk om je heen een rol spelen. 83% van de onderzoeksgroep gaat altijd zelf te voet
boodschappen doen, 50% dagelijks, 33% zo’n 3 keer per week. Meer dan 80% gaat ook het huis uit
voor andere dingen, meermaals per dag.
42 personen (81%) geven aan altijd dezelfde route te nemen: snelste, makkelijkste route. 10
personen nemen niet de kortste, maar de veiligste route, uit noodzaak. Ze willen altijd drukte,
toeristengroepen, obstakels en dergelijke vermijden. Maar toch wel 52% zegt dit ook te doen, maar
alleen in specifieke gevallen.
Gedrag wordt ook bepaald door de mogelijkheid om te kunnen rusten. 19% moet soms stoppen om
op adem te komen, 50% moet minstens 1 keer zitten op een doorsnee route.
Welke gedragsveranderingen zijn toegepast door de ouderen staat in figuur 3.5. Let op dat vooral
punt 1 en 2 in groten getale zijn toegepast. Dat zijn: Lopen met veel aandacht voor elke stap die
gezet wordt en het voortaan gebruiken van een loophulpmiddel zoals een stok of een rollator. Het
vermijden van de een of andere gevaarlijke situatie komt in diverse items terug.
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Community dwelling elderly = thuiswonende ouderen; FOF = Fear of Falling = valangst

De onderzoeksgroep bestond uit mensen die gewoonlijk wel actief zijn buitenshuis. Velen wandelen
zomaar wat in de buurt, bijvoorbeeld met de hond of naar de markt of naar vrienden, doen aan een
sport, gaan uit binnen of buiten de buurt. Een derde van de deelnemers zegt wel voorzichtiger te zijn
geworden en minder vaak erop uit te trekken. Dat betekent minder sociale contacten en meer
afhankelijkheid van anderen (denk aan speciaal vervoer of boodschappendienst). Na de laatste
(bijna)val geeft 13% aan toch wel erg bezorgd te zijn om nog eens te vallen, en nog eens 16% zegt
daar tamelijk bezorgd om te zijn. 15% zegt daar helemaal niet bezorgd om te zijn. De eerst activiteit
die uit bezorgdheid wordt opgegeven is het fietsen.
In figuur 3.7 staat welke activiteiten de ouderen verminderd hebben als gevolg van een val of
valangst.
FOF = Fear of Falling = valangst; Community dwelling elderly = thuiswonende ouderen

Resultaten uit focusgroep aanpak
Kwalitatief: dataverzameling uit focusgroep, buurtschouw, rondgang met kwetsbare oudere, een
valgeschiedenis van een buurtbewoonster.
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De onderzoeksvragen zijn ook via deze methode onderzocht, omdat de getalsmatige uitkomsten
onvoldoende inzicht geven in de beleving van de ouderen met betrekking tot valrisico’s op straat.
Mensen gaan wél de straat op, ook al hebben ze beperkingen en ook al zijn ze al een keer gevallen en
ook al wordt de buurt als een jungle ervaren. Hoe zit dat?
De hoofdreden voor valangst is dat een val leidt tot een blessure, tot ziekenhuisopname en
vervolgens tot beperkingen in functioneren, zodat je afhankelijk van anderen wordt. Deze angst werd
aangegeven als reden voor gedragsverandering, zoals gevaarlijke routes vermijden, minder het huis
uitgaan, bijvoorbeeld voor boodschappen of sociale activiteiten.
Door een buurtschouw te lopen met een focusgroep, geselecteerd uit de deelnemers, zijn de
risicofactoren voor vallen tijdens buurtwandelingen in kaart gebracht en onderverdeeld in een
“bebouwde omgeving” en een “sociale omgeving”. Zie figuur 4.1.
Door de ogen van de gebruikers zijn de risicolocaties gezien en gefotografeerd. Zie Map B voor
voorbeelden. Al lopende kwam er ook een verhaal bij de risicofactoren. Bijvoorbeeld: nauwe
doorgangen vormen een risico. Overal waar het trottoir geblokkeerd is, moet je opzij gaan, van het
trottoir afstappen, de rijweg op. Dit wordt als moeilijk ervaren zowel door het opzij gaan als door het
hoogteverschil, terwijl het ook als gevaarlijk wordt beschouwd vanwege het verkeer op de rijweg.
De snelheid van het verkeer vormt een probleem omdat men niet snel meer kan anticiperen. Het
betreft hier de snelheid, maar ook de onvoorspelbaarheid van de andere verkeersdeelnemers. De
bebouwde omgeving is daarnaast op sommige plaatsen erg onoverzichtelijk. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de Snoekjessteeg bij de Antoniesbreestraat en op het punt bij de Flesseman en
Antoniesbreestraat. Groepen toeristen, vooral op een fiets, zijn weer op een andere manier
onvoorspelbaar, zodat anticiperen erg complex is geworden. Risico’s en gevaren kunnen zo de
capaciteiten van anticiperen en reageren te boven gaan. Het gevoel werd uitgesproken dat anderen
zich heel weinig rekenschap geven van deze zwakke positie van ouderen in het verkeersgebeuren.
Effect op beweging & gedrag buitenshuis en sociale activiteiten
In de focusgroep kwam naar voren dat niet alleen omgevingsfactoren een rol spelen bij ervaringen
met een val of met valangst. De eigen fysieke en mentale gesteldheid speelt ook een rol. Omdat de
ouderen onafhankelijk willen blijven, brengen ze veranderingen aan in hun levens, hun routines en
activiteiten. Ze schatten in hoe de energie erbij staat op een dag en of de taken er mee volbracht
kunnen worden. Algemeen gesproken wordt eerst het fietsen opgegeven door de risico’s die er mee
gemoeid zijn, dan worden er geleidelijk aan fysieke of sociale activiteiten geschrapt, omdat men er
de energie niet meer voor heeft. Per dag hanteert men adaptiestrategieën. Denk ook aan andere
schoenen, minder haastig zijn, voorzichtiger lopen, vermijden van risicoplaatsen, een loophulp
aanschaffen, hulp vragen, op een bankje tussentijds uitrusten, rustigere routes kiezen, ook al is die
route langer. Maar al te vaak zijn de strategieën niet afdoende en staat de (bebouwde) omgeving het
veilig buiten lopen in de weg. Dan kan men beter binnen blijven.
Andere zorgen omtrent vallen en valangst
De volgende ervaringen en zorgen werden ook genoemd:
•

De toekomst. Ondanks alles gaan capaciteiten achteruit, maar de problemen op straat worden
groter. Dat kan niet anders dan gepaard gaan met toename van valrisico op straat, vooral nog in
de toekomst.
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•

•

Zorg voor anderen: veel ouderen zorgen voor een ander, die kwetsbaar is en bijvoorbeeld in een
rolstoel zit. Door de gevaarlijke punten met een helling, obstakels op stoepen, nauwe
doorgangen door geparkeerde auto’s en door terrassen en alles bij elkaar, wordt het hen erg
moeilijk gemaakt deze zorg te kunnen blijven leveren. Denk daarnaast ook aan de kleine liften bij
de metro.
In de focusgroep werd de stadspolitiek opgeroepen zich daadwerkelijk rekenschap te geven van
de toename van het aantal ouderen, terwijl de stad ook voller wordt met toeristen en
toeristenverkeer. De bebouwde omgeving van nu en van de toekomst moet ruimte geven aan de
oudere burgers, anders is het onveilig. Dat betekent dat er iets nieuws gecreëerd moet worden,
want nu is het al te veel een gevaarlijke jungle in de Nieuwmarktbuurt.

De onderzoekers probeerden ongerijmdheden te bespreken die uit hun vragenlijsten naar voren
waren gekomen. Sommige mensen, die weinig mobiel bleken, waren allerminst bezorgd om te
vallen, terwijl het er wel zo uitzag. Anderen die juist erg goed mobiel bleken, waren daarentegen wel
tamelijk bezorgd om te vallen. Door studie van het focusgroep materiaal en van wetenschappelijke
literatuur en discussie met een expert hebben de onderzoekers vier thema’s geformuleerd die voor
persoonlijk handelen, c.q. gedrag van belang zijn. Dat zijn: adaptatie, vermijding, mate van
onafhankelijkheid en zelfperceptie. Deze vier thema’s verklaren waarom er aan de ene kant van het
spectrum mensen zijn die geen risico’s zien terwijl ze erg gehandicapt zijn en aan de andere kant er
mensen zijn die behoorlijk fit zijn, maar toch valangstig zijn. We spreken hier van biopsychosociale
factoren, die in de context van dit onderzoek doorslaggevend blijken te zijn voor hoe de oudere zich
gedraagt in de gegeven tijd en de gegeven situatie van de publieke ruimte. Deze thema’s kunnen van
belang zijn voor de discussie, voor de interpretatie van de resultaten van dit onderzoek.

Discussie
•
•
•
•
•
•
•

Vergelijking met ander onderzoek,
Wat is bijzonder in dit onderzoek,
Hoe gaat de Nieuwmarktoudere ermee om,
Effect,
Woonbuurt of touristdistrict?
Kwetsbaren of gehandicapten?
Biopsychosociale factoren

Valincidenten vinden in de Nieuwmarktbuurt onder ouderen >65 jaar meer dan gemiddeld plaats
(vergeleken met het aantal voor Amsterdam totaal en voor heel Nederland). De bebouwde omgeving
en de sociale omgeving van deze buurt spelen de belangrijkste rol bij dit gegeven. Dat is in dit
onderzoek met een mix van kwantitatieve en kwalitatieve methodiek aangetoond, met als doel juist
ook de ervaring van de oudere gebruiker van de openbare ruimte een plaats te geven. Er is gebleken
dat deze buurt typische kenmerken heeft. De onderzoeksgroep laat zien dat de ouderen een flinke
drive hebben om wél elke dag boodschappen te doen en wél sociaal te participeren. Maar als het
risico op vallen te groot wordt, heeft dat als effect dat men oppassender wordt, minder goed kan
anticiperen, minder de deur uit gaat en dat men zijn mobiliteit meer en meer beperkt.
Visie van het stadsbestuur
Daar komt de visie van het stadsbestuur nog bij: dit oude stadsdeel wordt tegenwoordig door de
gemeentelijke politici promotioneel gebruikt als een toeristendistrict. De stoepen worden voor van
alles en nog wat gebruikt en de oudere moet om de haverklap van het wandelpad af, de rijweg op.
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Dit brengt met zich mee dat er onvoldoende waarborg is voor behoud van lijf en leden van ouderen.
Dus ondanks de grote drive van ouderen om onafhankelijk te functioneren in de buurt, fysiek,
mentaal, sociaal, zal de cumulatie van de buurtkenmerken mettertijd een te grote belemmering
worden. Algemeen gesproken merken de ouderen dat er in het dagelijkse verkeer geen rekening met
hun relatief zwakkere positie wordt gehouden. Deze zwakte wordt gewoon niet herkend, de oudere
is geen “gehandicapte” en ook niet altijd “kwetsbaar”. Dat zijn twee begrippen waar de politiek wél
vakjes en dus aandacht voor heeft in de beleidsstukken. Voor de “gewone” oudere heeft niemand
oog, zo geeft de onderzoeksgroep aan. Dit maakt het relatief behoorlijk onveilig om je als oudere te
mengen in de publieke ruimte, op straat te begeven dus. Het zijn de biopsychologische factoren van
de oudere zelf die doorslaggevend zijn of men zich vandaag op straat begeeft of niet. Met het
afnemen van de beschikbare energie (dat heet in onderzoeksjargon ook wel “het afnemen van de
functionele reserve”) leidt dat in onze buurt relatief snel tot minder maatschappelijke participatie
van de ouderen. Zeker als er niet een wending komt in de visie op de buurt: is het een woonbuurt of
een “tourist district” met bewoners als figuranten? Zeker als er niet een creatieve oplossing komt
voor de in dit onderzoek genoemde obstakels en belemmeringen. Maar van wie moeten die
creatieve oplossingen dan komen?

Aanbevelingen
Voor de zorgverleners, c.q. fysiotherapeuten
De biopsychosociale factoren vallen typisch binnen het domein van zorgverleners die gespecialiseerd
zijn in het vakgebied “ouderen”. Van deze specialisten mag worden verwacht dat zij inzicht hebben in
manifestaties van de functionele reserves, zoals zich die voordoen bij ouderen. Toch richten
valpreventieprogramma’s zich bijna exclusief op vallen thuis en niet op vallen in de buitenruimte. Dit
onderzoek toont aan hoe ouderen worstelen met de elementen van de straat. Van de
(geriatrie)fysiotherapeut mag verwacht worden dat de therapie voor valpreventie zich richt op
trainen van spierkracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en balans. Maar hierbij zijn vier
opmerkingen essentieel. Ten eerste dat trainen echt iets anders is dan “bewegen”. Trainen houdt in
dat er structuur zit in het bewegen, er is sprake van een weldoordachte dosering, op basis van
metingen gericht op de oudere. Valrisico meten is dus ook meten van het valrisico in de
buitenruimte, dan moet men niet een instrument gebruiken voor alleen de binnenruimte. Ten
tweede geeft ook dit onderzoek aan dat de biopsychosociale factoren betrokken moeten worden in
de training. De vier thema’s adaptatie, vermijding, mate van onafhankelijkheid en zelfperceptie
moeten bij de therapie inbegrepen worden om tot een effectief resultaat te komen. Hieruit volgt het
derde punt: er moet toepassing van de oefeningen komen op straat, op de routes die de oudere
pleegt te volgen. Het vierde punt is niet het minste punt: de ouderengeneeskunde is niet voor niets
een apart specialisme in de geneeskunde. Net als bij kindergeneeskunde heeft de patiëntgroep zulke
afwijkende kenmerken (resp. typische groei van vermogens en typische afname van vermogens
gekoppeld aan levensfase) dat alleen een specifieke opleiding leidt tot vakvrouw of vakman voor die
groep. De kennis en kunde van de geriatriefysiotherapeut is onmisbaar om tot een effectieve
therapie te komen. Bijvoorbeeld: de groep die thuis een hoog valrisico heeft, onderscheidt zich van
de groep die buitenshuis risico loopt. Voor dat onderscheid is kennis en inzicht nodig. Welk
meetinstrument gebruik ik voor de ene groep en welk voor de andere groep. En dus ook: welk advies
geef ik aan de ene patiënt, welk aan de andere. Dat is maatwerk leveren. Je doet meer dan
afvinklijstjes afwerken, als je effectief wilt zijn.
Voor de beleidsmakers, c.q. plaatselijke politiek
Als de politiek ouderen ziet als onderdeel van gehandicapten of louter als kwetsbaren, heeft men
geen zicht op het typische kenmerk van de ouder wordende mens. Zoals veel kinderen in een buurt
hoort te leiden tot veel speelgelegenheid in een buurt, zo ligt het voor de hand dat veel ouderen in
een buurt leidt tot veel loopgelegenheid in een buurt. Dus zoals je speelplaatsen, vaarwegen,
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rijwegen, fietspaden kunt hebben, verwacht je dan veel wandelpaden. Dit onderzoek laat zien dat de
ouderen op de wandelpaden die er zijn, heel veel obstakels tegenkomen. Dat wordt door het beleid
van de gemeente (“tourist district” van de buurt maken, terwijl het al in gebruik is als woonbuurt)
alleen maar erger, want de Gemeente heeft de policy: meer toeristen, meer hotels; we kunnen als
bewoners slechts rekenen op de intentie dat dat proces geremd wordt de komende jaren. Dat is
wonderlijk. Het moet namelijk anders. In de jaren 70 en 80 werd de Nieuwmarktbuurt een kinderrijke
buurt. De ouders van die kinderen waren de babyboomers. Volgens demografische modellen weet je
dan dat de ouders van toen, de ouderen van nu zijn. Logisch is dat de inrichting van een buurt zich
daarop richt. Nu minder kinderen en meer ouderen. Het is niet logisch die buurt te overladen met
toeristen en de wandelpaden voor alles te bestemmen behalve voor wandelen. Beleidsmakers,
ontwerpers, richt een buurt in voor de bewoners, zeker als dat er veel zijn en als zij er ook graag
wonen.
Nog een punt, niet het minste, moet hierbij genoemd worden en dat is dat overál de toename van de
ouderen onder de aandacht van beleidsmakers wordt gebracht. Nederland is in Europees verband
gewoon verplicht om maatregelen te nemen opdat ouderen veilig oud kunnen worden in hun eigen
buurt. Amsterdam heeft zich als logisch gevolg aangesloten bij het concept Age Friendly Cities, dat
waarborgen veronderstelt voor gezond kunnen leven in de stadsomgeving, overigens voor alle
leeftijdscategorieën. Een zichzelf respecterende stad doet daaraan mee, maar het moet niet een
wassen neus zijn natuurlijk. Daarom moet het tij gekeerd worden en moet ander beleid worden
geformuleerd: er moeten minder, niet meer valincidenten met ouderen in de Nieuwmarktbuurt
komen. Dus er moet eliminatie of modificatie van de valrisico’s voor ouderen op de agenda komen.

Conclusie
De Nieuwmarktbuurt van Amsterdam kent in de publieke ruimte veel obstakels en belemmeringen,
die voor de oudere mens een tamelijk groot valrisico betekenen. Een goede kijk van
zorgprofessionals en stadsbestuurders op deze oudere en de risicofactoren voor vallen en valangst is
nodig om deze tendens tegen te gaan. Deze tendens is zich echter aan het versterken, nu de
stadspolitiek juist bezig is meer obstakels en belemmeringen te creëren door meer toeristenstromen
te faciliteren, terwijl de groep ouderen groeiende is.

Leitmotiv
Het Leitmotiv van dit onderzoek is een mooi Leitmotiv. Het is echter opgesteld voor woonbuurten,
niet voor “tourist districs”. De gemeentepolitiek moet bij zichzelf eerst eens te rade gaan hoe men de
Nieuwmarktbuurt beschouwt: op de eerste plaats als een woonbuurt of op de eerste plaats als een
“tourist district”. Dat is wel een discussieavondje of wat met de buurt waard.

Amsterdam, 1 oktober 2017,
Gertrud Pijnenburg
Buurtbewoner en
MSc fysiotherapie in de Geriatrie
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