HOE KAN IK VALLEN VOORKOMEN?
Maar liefst één op de drie van de thuiswonende
ouderen en meer dan de helft van de ouderen in
woonzorgcentra valt minstens één keer per jaar!
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PROBEER ZOVEEL
MOGELIJK IN
BEWEGING TE BLIJVEN
Bewegen is een van de beste manieren om het
risico op vallen te verkleinen.

Wat zijn de voordelen van bewegen?
 Bewegen verbetert de spierkracht en het evenwicht.
 Bewegen zorgt voor de soepelheid van de gewrichten en de
stevigheid van de botten.
 Bewegen verhoogt de weerstand en geeft energie.


Hoe kan je meer bewegen?





Huishoudelijke activiteiten, zoals schoonmaken.
Tuinieren.
Fietsen, wandelen en zwemmen.
…

Wat kan een mogelijke oplossing zijn bij een onzekere
en/of instabiele gang?
 Een hulpmiddel bij het verplaatsen, zoals een wandelstok,
looprek en/of rollator. Bevraag hierbij zeker of je recht hebt
op een tegemoetkoming.

SIGNALEER TIJDIG
GEHEUGENKLACHTEN
Met het ouderen worden, gaat het geheugen
achteruit. Hierbij kan er sprake zijn van
vergeetachtigheid of geheugenverlies.

Vergeetachtigheid: een onderdeel van ouder worden
Iedereen heeft ooit wel eens meegemaakt dat je vergeet waar
je je sleutels hebt gelegd of even niet op de naam van een
kennis kan komen. Dit is slechts vergeetachtigheid, waarbij er
sprake is van normale geheugenklachten, maar niet van
geheugenverlies.

Wanneer moet ik me zorgen maken?
Wanneer je merkt dat je steeds vaker en meer vergeet en dit
geleidelijk aan erger wordt en dit bijgevolg een invloed kent op
je dagelijks leven, signaleer dit dan tijdig aan je huisarts. Deze
kan je doorverwijzen naar een specialist, waarbij de oorzaak
wordt gezocht en er bijgevolg tijdig ingegrepen kan worden.

DRAAG ZORG
VOOR JE ZICHT
Veel ouderen worden geconfronteerd met cataract
of troebel zicht, waardoor zij minder goed kunnen
zien. Ook andere oogaandoeningen, waarbij je
bijvoorbeeld vlekjes ziet die het gezichtsveld
verkleinen, vormen vaak een oorzaak van een val.

Wat kan de oorzaak zijn van verminderd zicht en wat kan
je hieraan doen?
 Oogaandoeningen  spreek erover met je huisarts, die kan
je doorverwijzen naar de oogarts.
 Onaangepaste bril  breng een bezoekje aan de optieker.
 Vuile bril  schoonmaken met water en zeep.
 …

BIJ DUIZELIGHEID, BLIJF
JE BEST EVEN RECHTOP
ZITTEN VOORALEER JE
RECHTSTAAT
Veel ouderen hebben last van duizeligheid,
wat het risico om te vallen verhoogt.

Wat zijn de oorzaken van duizeligheid?





Daling van de bloeddruk.
Bijwerking van medicatie.
Stoornis in het evenwichtsorgaan.
…

Wat doe je het best wanneer je duizelig bent?
 Blijf even zitten tot als de duizeligheid verdwenen is. Je kan
in tussentijd bewegingsoefeningen uitvoeren om de
doorbloeding te stimuleren.
 Wanneer je vaak last hebt van duizeligheid, bespreek
je dit best met je huisarts.

LAAT ANGST OM TE
VALLEN JE LEVEN
NIET BEPALEN
Veel ouderen komen ten val en hebben nadien
angst om nog eens te vallen. Hierdoor
vermijden zij om te bewegen of om dagelijkse
activiteiten uit te voeren.

Wat zijn de risico’s van valangst?






Activiteiten vermijden.
Afname van de sociale contacten.
Afname van de zelfstandigheid.
Verminderde gezondheidstoestand.
…

LAST VAN PIJN? LAAT
DIT NAKIJKEN DOOR
JE HUISARTS
Pijn kan een oorzaak zijn van en valincident. Denk
maar aan pijn in de benen en/of voeten, dat zorgt
voor een verminderd evenwicht.

Welke pijn heeft invloed op het valrisico?
 Langdurige pijn.
 Pijn ter hoogte van de benen, waaronder vochtophoping,
wondjes, …
 Pijn ter hoogte van de voeten, waaronder eeltknobbels,
ingegroeide nagels, blaren, open wondjes, …

Waarom heeft pijn een invloed op het valrisico?
 Verminderde mobiliteit, waardoor er ook een verminderd
evenwicht aanwezig is.

Wat te doen bij pijn?
 Medisch voetverzorger of pedicure raadplegen.
 Huisarts informeren, zodat deze het probleem kan
aanpakken of kan doorverwijzen naar een specialist.

ONGEWILD
URINEVERLIES? SPREEK
EROVER MET JE HUISARTS
Ouderen met ongewild urineverlies moeten zich
vaak haasten naar het toilet of ’s nachts
meermaals opstaan om te gaan plassen, waardoor
zij meer risico hebben om te vallen.

Wat is urine-incontinentie?
Ongewild urineverlies of een verminderde controle over de
blaas. Soorten urine-incontinentie:
 Stressincontinentie: ongewild urineverlies tijdens
lichaamsinspanningen (bewegen, hoesten, tillen, …).
 Drang-incontinentie: ongewild samentrekken van de blaas,
vaak is de tijd te kort om op tijd het toilet te bereiken.
 Druppelincontinentie: een vergrote prostaat of baarmoeder
die de plasbuis afknelt, waardoor urine zich ophoopt in de
blaas en druppelsgewijs naar buiten loopt.

Wat is de oorzaak van ongewild urineverlies?





Verzwakking van de bekkenbodemspieren.
Infectie.
Inname van diuretica.
…

Welke hulpmiddelen bieden bescherming?
Er bestaat een uitgebreid assortiment aan materiaal, gaande
van inleggers tot luiers. Bevraag hierbij zeker of je recht hebt op
een tegemoetkoming.

VITAMINE D: EEN
BELANGRIJKE BRON
VOOR JE GEZONDHEID
Uit onderzoek blijkt dat we steeds minder vitamine
D aanmaken naarmate we ouder worden
Vitamine D is een belangrijke bron met een
heleboel voordelen om je valrisico te verkleinen.

Wat zijn de voordelen van vitamine D?





Verstevigt de botten.
Vergroot de spierkracht.
Vermindert het risico op hart- en vaatziekten
…

Waar zit vitamine D in?
 Zonlicht als voornaamste bron.
 Dierlijke voedingsmiddelen zoals vlees- en zuivelproducten,
vette vissoorten zoals paling en zalm en bak- en
braadproducten zoals margarine.
 Vitamine D-supplementen als alternatief bij een tekort.

Hoeveel extra vitamine D heb ik nodig?
Vrouw
Man

50-70 jaar
10 microgram
10 microgram

70+ jaar
20 microgram
20 microgram

NEEM GEEN
ONNODIGE
RISICO’S
Energieke ouderen hebben de neiging om meer
risicovol gedrag te stellen, met vaak vallen als
gevolg.

Wat is risicovol gedrag?
 Zich haasten.
 Verminderde aandacht bij dagelijkse activiteiten (tijdens het
wandelen, rechtstaan, gaan zitten, …).
 …

VAN SLAAP- EN
KALMEERPILLEN
KAN JE VALLEN
Medicatie heeft een belangrijke invloed op vallen,
aangezien dit vermoeidheid, verwardheid en
duizeligheid kan veroorzaken.

Vanaf hoeveel medicijnen heb ik een groter valrisico?
Vanaf 4 medicijnen hebben ouderen een groter valrisico.
Heeft elke soort medicatie een even grote invloed?
Neen, slaap- en kalmeermedicatie hebben een grotere
invloed dan bijvoorbeeld pijnstillers.
Wat kan je hier aan doen?
Bespreek met de huisarts welke medicatie nodig is en
welke overbodig is, zo neem je geen overbodige
medicatie. Neem ook steeds de voorgeschreven
hoeveelheid op het juiste tijdstip in.
Bestaan er hulpmiddeltjes om vergissingen te voorkomen?
Er bestaan medicatiedoosjes, waarbij je wekelijks je medicatie
kan klaarzetten volgens het tijdstip van de dag. Deze kan je
verkrijgen tijdens je ziekenhuisopname of bij de apotheek.

EEN VEILIGE
WOONOMGEVING
Het merendeel van de ouderen hebben vaak
verschillende tapijten in huis. Dit maakt het interieur
uiteraard mooier, maar dit vormt een groot risico om
te vallen! Daarnaast zijn er talrijke factoren waar we
rekening mee moeten houden.

Wat zijn de risicofactoren in de woonomgeving?
 Losliggende tapijten  antislip ondertapijt plaatsen
indien je geen afscheid kan nemen van je tapijten.
 Onvoldoende verlichting.
 Gladde vloer.
 Losliggende draden of kabels.
 Afwezigheid van een trapleuning of handgreep.
 Huisdieren.
 …

Wat kan ik doen om mijn omgeving zo veilig mogelijk te
maken?
 Ergo@Home  evaluatie van de woonomgeving op valrisico’s.
 PAS-systeem  personenalarm rond de hals of pols waarmee je
drie contactpersonen kan bereiken wanneer je in nood bent.
 Hulpmiddelen gebruiken  handgrepen, douchezitje,
wandbeugel, toiletverhoger, badplank, anti-slip ondertapijt, …

GEBRUIK EEN
STOEL MET
ARMLEUNINGEN
Armleuningen vormen een belangrijk onderdeel van
een stoel om zich veilig op te duwen tot stand en om
te gaan zitten.
Gebruik deze dan ook steeds, zo vermijd je dat je
naast de stoel komt te zitten.

VEILIG OPSTAAN

VEILIG GAAN ZITTEN

 Beide handen op de
leuningen van de stoel
plaatsen.
 De romp goed naar voor
bewegen.
 Opduwen op de armen en tot
stand komen.

 Voelen van de rand van de
stoel aan de achterkant van
je benen.
 Beide handen op de
leuningen van de stoel
plaatsen.
 De romp goed naar voor
bewegen, lichtjes door de
knieën buigen en gaan zitten.

ZORG VOOR VEILIG
SCHOEISEL

Het dragen van onveilig schoeisel heeft een grote
invloed op het valrisico. Zo heb je een veel grotere
kans om uit te glijden en te struikelen, wanneer je
onveilig schoeisel draagt.

Wat is veilig schoeisel?
 Gesloten schoeisel, dat stevig rond je voet zit.
 Schoeisel met een stevige zool.
 Schoeisel met hak van maximum 3 à 4 cm.

PROGRAMMA
VALPREVENTIE
Thuiswonende ouderen die 65 jaar of ouder zijn met
een verhoogd valrisico kunnen deelnemen aan het
programma valpreventie op het geriatrisch
dagziekenhuis.
De kinesitherapeut en ergotherapeut evalueren jouw
valrisico, om de kans op een mogelijks volgend
valincident zo klein mogelijk te houden.
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