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Valpreventie, gaat ons allemaal aan!



De Telegraaf 8 oktober 2022





Valpreventie is op te splitsen in:

Medisch, waarbij o.a. de fysiotherapeut in beeld komt.

Praktisch, waarbij het gaat om hulpmiddelen.















Medisch:

-medicijnen,

-goed zien,

-bewegen e.d.



Geneesmiddelen

Let op de sticker op de verpakking.

Met name geneesmiddelen:

Plaspillen en Bètablokkers

Anti-depressiva en Anti-epilectica

Slaap- en kalmeringsmiddelen

Pijnstillers

Informeer bij uw huisarts.

Vaak wordt hier aan voorbij gegaan.

Ook rode stickers zijn van toepassing.



Geneesmiddelen

Medicijnen hebben vaak een lange nawerking.

Voorbeeld:

Het inslaapmiddel Zolpidemtartraat 10mg. Heeft geen 

gele sticker maar heeft een nawerking van ca. 12 uur.

Innemen om 22.00 uur, nawerking tot ca. 11.00 uur. 



Uw ogen

Draag een goede bril.

Laat uw ogen regelmatig controleren.

Draag buiten niet uw leesbril.

Overweeg om buiten geen multifocale bril te dragen.

(afstand tot bijvoorbeeld de stoeprand is dan moeilijk 

te schatten)



Bewegen, de beweegnorm

Wekelijks 150 minuten, matig tot intensief bewegen.

2x per week oefeningen voor spierkracht en bot versterking.

Balansoefeningen doen.

Wat kunnen we doen?

Fietsen,

Lopen, wandelen helpt niet.

Huishoudelijkwerk.

Zwemmen.

Traplopen e.d.

Minder zitten



Hup, in de benen



Kies een beweegtraining

In Balans.

Een combinatie van voorlichting en beweging.

Beweging gebaseerd op Chi, Chinese vechtkunst.

Groepstraining van ca. 14 weken.

Informatie:

https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/interventie/balans

https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/interventie/balans


Kies een beweegtraining

Otago.

Oefenprogramma voor ouderen.

Wandelschema en oefeningen voor de beenspieren.

Groepsprogramma van ca. 12 weken.

Informatie:

https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/interventie/oefenprogr

amma-otago

https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/interventie/oefenprogramma-otago
https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/interventie/oefenprogramma-otago


Kies een beweegtraining

Tom.

Beweegtraining en lunch onder leiding van diëtist.

Dagboekje over voeding en persoonlijk advies.

Duurt ca. 14 maanden.

Informatie:

https://www.veiligheid.nl/actueel/thuis-onbezorgd-mobiel-

erkend-door-centrum-gezond-leven

https://www.veiligheid.nl/actueel/thuis-onbezorgd-mobiel-erkend-door-centrum-gezond-leven
https://www.veiligheid.nl/actueel/thuis-onbezorgd-mobiel-erkend-door-centrum-gezond-leven


Kies een beweegtraining

Vallen verleden tijd.

Speelse groepstraining, zoals hindernisbaan, spel- en 

sportoefeningen.

Duurt ca. 5 weken. 

Informatie:

https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/interventie/vallen-

verleden-tijd

https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/interventie/vallen-verleden-tijd
https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/interventie/vallen-verleden-tijd


Kies een beweegtraining

Zicht op Evenwicht.

Cursus bedoeld voor 65-plussers die bang zijn om te 

vallen.

Valangst, lichaamsbeweging, opkomen voor je zelf, 

veilig gedrag en veiligheid in en om de woning.

Duurt ca. 9 weken.

Informatie:

https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/interventie/zicht-op-

evenwicht

https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/interventie/zicht-op-evenwicht
https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/interventie/zicht-op-evenwicht


Opmerking

Wees bewust dat de meeste senioren na een val nooit 

meer 100% genezen. Men houdt er vaak wat aan over. 

Regelmatig blijkt dat na een val de mobiliteit minder 

is geworden.

Gevolg:

Lopen met een stok en/of rollator of het gebruik van 

een scootmobiel.



Praktisch:

-hulpmiddelen,

-maatregelen,

-tips.



Telefoon

Telefoon op elke verdieping.

Of draadloos.

Of mobieltje.



Alarm

Gebruik een alarm.

Diverse uitvoeringen ook waterdicht.



Alarm

Gebruik ook buiten een alarm.

Pieper of fluitje o.z.i.

Mobieltje met alarm programmering.

ICE nummers of 112 of beide.



Drempels, wat kunt u doen?

Drempels weghalen of afschuinen.

Drempelhulp.



Deurkrukken, wat kunt u doen?

Gebruik veiligheidsdeurkrukken.

Of bestaande verticaal monteren.



Handgrepen keuken, wat kunt u doen?

Gebruik afgeronde handgrepen.

Of laden en deuren greeploos.

Of verticaal monteren.



Voldoende loopruimte.

Loopruimte.

Te krap. Te krap.



Slaapkamer, wat kunt u doen?

Stap niet direct uit bed als u wakker wordt.

Zorg voor een zaklamp in uw slaapkamer.

Loop ‘s nachts niet in donker naar het toilet.

Scharrel niet in donker, doe het licht aan.



De trap, wat kunt u doen?

Vrij van losse spullen.

Houdt de leuning vast.

Bij voorkeur aan beide kanten.

Loop niet op sokken een gladde trap op of af.

Zorg dat de trap niet glad is.

Gebruik antislip sokken.



De trap, wat kunt u doen?

Zorg voor vrij zicht.

Zorg voor voldoende verlichting.

Gebruik een draagtas.



Kabels en snoeren, wat kunt u doen?

Voorkom losse installatiedelen zoals snoeren.

Maak kabels en snoeren vast.

Werk kabels en snoeren weg in bijv. de plinten.



Kleden, kleedjes en matjes, wat kunt u doen?

Voorkom losliggende kleden, kleedjes en matten.

Wel kleedjes e.d. gebruik, dan antislip.

Woonkamer kleden kan wel, echter wel kans op 

struikelen. Dus pas op.



Ergens bij klimmen, wat kunt u doen?

Voorkom vallen van krukje of stoel.

Gebruik geen oude houten krukjes.

Deze ook niet meer gebruiken.



Ergens bij klimmen, wat kunt u doen?

Gebruik een goede huishoudtrap met beugel.

Deze ook liever niet, tenzij elders steun.



De badkamer, wat kunt u doen?

Gebruik liever een douche i.p.v. een bad.

Bad met deur is af te raden.



De badkamer, wat kunt u doen?

Antislipvloer in badkamer. Hiervoor zijn meerdere 

mogelijkheden.

Bestaande vloer behandelen.

Bestaande vloer beplakken.

Bestaande vloer vervangen.



De badkamer/toilet, wat kunt u doen?

Moeite met opstaan? Gebruik beugels waar nodig.

Deze niet gebruiken! Zuignappen niet safe.



Gladheid, wat kunt u doen?

Gebruik schoenen met rubberen zolen.

Of gebruik extra antislip onder de schoenen.

Of gebruik schoenen met antislipzolen.



Sneeuw, wat kunt (moet) u doen?

Veeg uw straatje en mogelijk dat van uw buren.

Strooi na het vegen wat zout of zand.



Zonder woorden



Websites

https://www.veiligheid.nl

https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/valpreventie-bij-

ouderen

https://www.thuiscomfort.nl/home.html#

https://banobenelux.com

https://www.stannah.nl/valpreventie-ouderen-ultieme-gids/

https://www.veiligheid.nl/
https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/valpreventie-bij-ouderen
https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/valpreventie-bij-ouderen
https://www.thuiscomfort.nl/home.html
https://banobenelux.com/
https://www.stannah.nl/valpreventie-ouderen-ultieme-gids/


Heeft u



Dank voor

uw aandacht.
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