Jaarlijks worden 140.000 senioren medisch behandeld voor de gevolgen van een val. Dit
betekent dat iedere 4 minuten een senior zodanig ernstig valt dat een medische behandeling
noodzakelijk is. Deze medische behandelingen worden veelal uitgevoerd op de Spoedeisende
Hulpafdeling van een ziekenhuis (89 duizend ouderen) en/of door de huisarts (82 duizend).
Specialisten behandelen jaarlijks 46 duizend senioren van 55 jaar en ouder voor de gevolgen
van een val. Ieder jaar worden 34 duizend senioren opgenomen in het ziekenhuis,
fysiotherapeuten behandelen 25 duizend senioren na een valongeval.
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Bij de valongevallen is één op de vijf senioren gestruikeld, bijvoorbeeld over een steen, tegel
of drempel. Eén op de elf senioren is gevallen van een vaste trap. Dit betreft met name de
jongere senioren van 55 tot 75 jaar. Acht procent van de slachtoffers is gevallen van een
hoogte, bijvoorbeeld uit bed of een zitmeubel. Zeven procent is uitgegleden, bijvoorbeeld
over gladde bestrating.
De locatie van het ongeval is bij bijna eenderde van de ongevallen onbekend. Voor zover
bekend vindt ruim een derde van de ongevallen plaats in het woonhuis, waarbij met name
veel valongevallen gebeuren op de vaste trap. Eén op de zes senioren valt op straat,
bijvoorbeeld op de stoep of het trottoir. Zeven procent van de valongevallen vind plaats in
instellingen waar personen verblijven, dit betreft met name de oudere senioren. In eenderde
van de ongevallen was het slachtoffer bezig met een noodzakelijke activiteit, zoals
bijvoorbeeld het lopen in en om huis. Daarnaast is één op de zeven slachtoffers bezig met
een vorm van vrijetijdsbesteding, zoals bijvoorbeeld wandelen, ten tijde van het ongeval.
De valongevallen van senioren veroorzaken in 36% van de gevallen verwondingen aan de
onderste ledematen. Eén op de zeven slachtoffers wordt op de SEH-afdeling behandeld voor
een heupfractuur. Vooral de oudere senioren vanaf 75 jaar hebben een groot risico op een
heupfractuur door het valongeval. Ruim één op de drie slachtoffers heeft letsel aan de
bovenste ledematen, dit betreft met name een polsfractuur.

Jaarlijks overlijden gemiddeld 1.800 senioren van 55 jaar of ouder aan de gevolgen van een
valongeval. Het aantal doden als gevolg van een valongeval neemt toe met de leeftijd. Het
risico op overlijden door een valongeval is 4,4 per 100.000 inwoners tussen de 55 en 64 jaar
oud. Voor inwoners van 75 jaar en ouder is dat risico toegenomen tot 150 per 100.000
inwoners, dit is ruim dertig keer zo groot.
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