Abstract
English
Falls and fear of falling (FOF) are common problems among elderly and due to an ageing
population fall numbers are steadily rising. Consequently, physical therapists and other healthcare
providers are increasingly concerned with falls prevention. Moreover, international concepts like
“age-friendly cities” emphasise the need to make public space safer and more accessible to elderly.
A mixed methods research approach was used to study how community dwelling elderly perceive
their outdoor environment in relation to falls and fear of falling in the Nieuwmarktbuurt, Amsterdam,
the Netherlands. Secondly, it was determined how this perception affects outdoor mobility,
behaviour, activities and participation in order to conclude on the relevance of environment in falls
prevention. The environment was found to be the decisive factor in limiting or enabling elderly and
the perceived environmental factors posing the greatest problem in terms of falls and FOF were
determined. Furthermore, biopsychosocial factors appeared to be key in elderly’s perception of their
surroundings. Through a process of interpretative theme finding, the themes self-perception,
independence, adaptation and avoidance were identified. Overall, this study provides both health
professionals and local government with further insight aimed at improvement of the current
approach to falls prevention as well as public space and social policy. Future research should focus
on integration of environmental risk factors into a multi-faceted approach to falls prevention in order
to reduce fall incidents.

Dutch
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 welke factoren het 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 naar ouderen, training) en sociaal beleid en beleid
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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