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symptomen ontstaan meestal in de avond of nacht. Verpleegkundigen verkeren bij 

uitstek in de positie om veranderingen in het delirium op te merken. De Delirium 

Observatie Screening Schaal (DOSS) is een verpleegkundige observatieschaal, 

ontwikkeld om gedrag vast te leggen dat door verpleegkundigen geobserveerd kan 

worden tijdens reguliere zorgverlening. De DOSS wordt inmiddels in vele 

Nederlandse ziekenhuizen gebruikt om symptomen van delirium vast te leggen. 

Het instrument is echter niet ontwikkeld om de ernst van het delirium te meten. In 

hoofdstuk 4 wordt een studie beschreven waar in een studiecohort van 93 acuut 

opgenomen patiënten met een delirium beoordeeld wordt of de DOSS de ernst van 

het delirium kan meten. De correlatie met de DRS-R-98 was 0.67. Dat wijst erop dat 

metingen gedaan door artsen en door verpleegkundigen gerelateerd zijn en dat de 

DOSS de ernst van het delirium kan meten.  

 

Angst om te vallen komt voor bij ouderen die gevallen zijn, maar ook bij ouderen 

die nog nooit gevallen zijn. Een aantal studies, die rapporteren over valangst bij 

ouderen zonder valhistorie, classificeren ouderen die in de laatste drie, zes of 

twaalf maanden niet gevallen zijn als ouderen zonder valhistorie. In hoofdstuk 5 

wordt een studie beschreven waarin een studiecohort van 1.492 zelfstandig 

wonende ouderen verdeeld wordt over drie subgroepen:  ouderen die nog nooit 

gevallen zijn, ouderen die een keer gevallen zijn en ouderen die meerdere 

valincidenten hebben doorgemaakt. In deze studie is gebruik gemaakt van een 

valvragenlijst, het Carefall Triage Instrument (CTI). Deze 44-item vragenlijst werd 

gebruikt om het aantal doorgemaakte valincidenten vast te stellen en om 

modificeerbare risicofactoren voor herhaald vallen in kaart te brengen. Valangst 

werd gedefinieerd als een score van 5 of hoger op de VAS-FOF. Van de ouderen 

zonder valhistorie rapporteerde 8.2% angst om te vallen. In de groepen met één en 

meerdere valincidenten waren deze percentages respectievelijk 19.3% en 24.7%. 

De resultaten van deze studie lieten zien dat in de groep zonder valhistorie de 

modificeerbare risicofactoren balans- en mobiliteitsproblemen, urine-

incontinentie, verhoogd risico op osteoporose en geslacht geassocieerd waren met 

het hebben van valangst. 










