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Resultaten 
inzet heupairbag WOLK



Context

Bron: CBS



Consequenties heupfractuur…

• 1 op de 4 ouderen overlijdt 
binnen een jaar

• 50% wordt permanent invalide

• Grote mentale impact op 
slachtoffer en omgeving

• Afhankelijk in ADL-activiteiten

Bron: 2018 
Nationaal Kompas 
Volksgezondheid;
(Verhaar et al., 2013)



Situatie tanteLouise intramuraal

• Gemiddeld 2.600 valincidenten in afgelopen 2 jaar

• Ruim 200 valincidenten per maand

Bron: SAS Reports 2018



Consequen t i e s  
voo r  
medewe rke r s



Cliënt met heupfractuur kost veel tijd…

• Overdracht naar ziekenhuis

• Extra contact met mantelzorg

• MIC-melding en behandeling 
in VIM-commissie

• Bespreken verbetermaatregelen

• Calamiteitenanalyse

• Beoordeling overdracht terug vanuit ziekenhuis, 
opstellen nieuwe val-risico analyse, etc.

Bron: Nederlands 
Tijdschrift voor 
Geriatriefysiotherapie
“132 uur tijdsinvestering 
bij botbreuk
248 uur bij ernstig letsel.
Deze extra uren 
werkbelasting kosten 
respectievelijk meer dan 
4.500 euro en 10.000 
euro.”
(Sterke et al, 2018)



Financiële 
consequenties



Wat kost een heupfractuur…

• Directe medische kosten 
per heupfractuur € 19.600 

• € 15.400 revalidatiekosten 
per gebroken heup*

• Directe medische kosten n.a.v. heupfracturen in NL € 327 mln.

• Directe medische kosten n.a.v. vallen in NL € 974 mln.

Bron: 2017
Veiligheid.nl, 
Letsel Informatie 
Systeem

*Bron: 2018, GRZ 
managementinfo 
tanteLouise



De aanpak van 
tanteLouise:

‘Anders werken 
Anders doen’



Inzet Slimme vloer – in ontwikkeling



Inzet WOLK heupairbag

• Start tweede helft 2018

• Totaal 35 airbags ingezet

• Begeleid door fysiotherapeuten

• Multidisciplinaire afstemming



Resultaten

Inzet WOLK 
heupairbag



Aantallen heup-, bekken-, en beenfracturen

N.B. het aantal intramurale cliënten is in beide periodes gelijk 
en het aantal MIC-meldingen n.a.v. valincidenten nagenoeg gelijk (-2,9%) 
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Inzet WOLK 2e helft 2018 en 1e helft 2019

Opmerkelijk: er hebben in die periode 26 harde en zeer harde vallen 
plaatsgevonden waarbij de WOLK geactiveerd is



Daling 46% heup-, bekken- & beenfracturen

N.B. het aantal intramurale cliënten is in beide periodes gelijk 
en het aantal MIC-meldingen n.a.v. valincidenten nagenoeg gelijk (-2,9%) 

54

29

0 10 20 30 40 50 60

2e helft 2017 & 1e helft 2018

2e helft 2018 & 1e helft 2019

Na inzet WOLK heupairbag

Voor inzet WOLK Heupairbag

Na inzet WOLK Heupairbag Voorkomen met WOLK 55



Kosten bij gelijkblijvend beleid
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Kosten en baten

Baten Kosten

Zacht • Een betere kwaliteit van zorg en 

leven voor de doelgroep

• Medewerkers in staat gesteld 

efficiënter te werken

• Medewerkers leren inschatten voor

wie de WOLK geschikt is 

• Medewerkers leren omgaan met het 

gebruik van WOLK 

Hard • Daling directe zorgkosten 

(medisch) & revalidatiekosten met 

46% - € 875.000

• Daling kosten verpleeghuiszorg 

tenminste € 112.500

• Aanschaf heupairbags € 23.123

• Vervanging patronen € 6.574



Ondernemingsplan 
2018-2022


