
INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN

Een verhoogd valrisico, wat nu?
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INLEIDING

Vallen is een vaak voorkomend probleem. Eén op drie mensen van 65 jaar en 
ouder is jaarlijks het slachtoffer van een valincident. Bij tachtigplussers stijgt 
dit cijfer nog tot 50 procent per jaar.

De gevolgen van een val kunnen zowel lichamelijk, psychisch als sociaal zijn.

Lichamelijke letsels kunnen aanleiding zijn tot ziekenhuisopname vb. in geval 
van fracturen maar meer nog veroorzaken zij een periode van verminderde 
activiteit. Hierdoor gaat uw fysieke conditie echter verder achteruit en 
ook de angst voor een nieuwe val zal in dit geval toenemen. Verder zal 
een verminderde beweeglijkheid invloed hebben op uw zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid.

Daarom is het belangrijk dat we een val zoveel mogelijk proberen te 
vermijden. Hiervoor bieden we in deze brochure een aantal hulpmiddelen en 
tips.
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OORZAKEN VAN EEN VAL

Een val is een onverwachte gebeurtenis waarbij je op de grond, de vloer of 
een lager gelegen niveau terechtkomt. Vaak zijn er meerdere factoren die een 
rol spelen bij een val. De meest voorkomende zijn:

• Verminderde algemene conditie
• Medische aandoeningen
• Medicatie
• Zicht en gehoor
• Voeten en schoenen
• Valangst
• Woon- en leefomgeving

WAT KAN JE DOEN OM EEN VALINCIDENT TE VERMIJDEN?

Bewegen: verbeteren van de algemene conditie

Eén van de belangrijkste oorzaken van vallen is een verminderde algemene 
conditie. Door het ouder worden is er een natuurlijke achteruitgang van het 
lichaam. Dit betekent dat niet alleen de spierkracht maar ook de mobiliteit 
afneemt en bijkomend vaak ook evenwichtsproblemen ontstaan.

Te weinig bewegen zal dit proces enkel versnellen vandaar het belangrijk 
is om lichamelijk actief te blijven en dagdagelijks te zorgen voor voldoende 
lichaamsbeweging. Dit kan door enerzijds eenvoudige dagdagelijkse 
activiteiten maar ook door het uitvoeren van een aantal specifieke 
oefeningen. Een mogelijk oefenprogramma dat u zelf thuis kan uitvoeren is op 
het einde van onze brochure toegevoegd.

Medische aandoeningen opvolgen

Bepaalde gezondheidsklachten hebben een duidelijke invloed op het vallen. 
Dit kan te maken hebben met evenwichtsproblemen zoals vb. ziekte van 
Parkinson, ziekte van Menière.

Ook bloeddrukproblemen hebben een invloed op het evenwicht. Om een 
plotse schommeling in bloeddruk te vermijden wordt aangeraden om 
langzaam van een liggende naar een zittende houding te komen en even te 
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blijven zitten alvorens recht te staan.

Daarnaast is urinaire incontinentie een derde belangrijke oorzaak van 
valproblematiek. Door het ouder worden verslappen de spieren rond de blaas 
waardoor dat men zich moet haasten om tijdig het toilet te bereiken. Dit 
verhoogt de kans op vallen. Regelmatig naar het toilet gaan, kan in dit geval 
een eventuele val vermijden.

Medicatie correct innemen

Ouder worden brengt vaak met zich mee dat u meerdere geneesmiddelen 
dient te nemen. Hierdoor kan onderlinge interactie ontstaan en daardoor een 
verhoogd valrisico. Daarom is het van groot belang dat alle medicatie correct 
wordt ingenomen: juiste dosis en juiste frequentie.

Bespreek ook met uw arts de noodzaak en mogelijke bijwerkingen van uw 
medicatie.

Zicht en gehoor regelmatig laten controleren

Een verminderd zicht en gehoor kan een aanleiding zijn tot vallen. Laat 
daarom regelmatig uw zicht en gehoor controleren. En draag indien nodig, 
nauwlettend een bril of gehoorapparaat.

Zorg er ook voor dat u regelmatig bij uw specialist op controle gaat, zodat 
aanpassingen tijdig kunnen gedaan worden.

Draag veilig schoeisel

Voetproblemen en het dragen van onveilig schoeisel hebben eveneens een 
impact op uw valrisico. Daarom is het belangrijk uw voeten goed te laten 
verzorgen door een gespecialiseerd pedicure en goed schoeisel te dragen.

Veilig schoeisel:
• Omvat de volledige voet
• Heeft een stevige, platte zool met reliëf
• Heeft een goede sluiting (veters – velcro)
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 Valangst

Bang om te vallen kan een verlammend effect hebben, waardoor u minder 
dagdagelijkse activiteiten zal uitvoeren en waardoor u zal vermijden om 
buiten te komen. Een gevolg hiervan is een beperking van activiteiten 
waardoor de conditie blijft afnemen en het valrisico enkel nog groter wordt.

In onderstaande vragenlijst (Falls Efficacy Scale International (FES-I)) willen we 
u graag enkele vragen stellen hoe bezorgd u bent dat u zou kunnen vallen. Als 
u tegenwoordig de activiteit niet doet (vb. omdat iemand anders voor u de 
boodschappen doet) willen we u vragen aan te geven hoe bezorgd u zou zijn 
om te vallen als u het toch zou doen. Zet een kruisje in de kolom dat het beste 
weergeeft hoe bezorgd u bent om te vallen als u deze activiteit zou doen.

(1) Helemaal niet bezorgd
(2) Een beetje bezorgd
(3) Redelijk bezorgd
(4) Erg bezorgd

(1) (2) (3) (4)
 Het schoonmaken in huis (zoals vegen, 
stofzuigen of stoffen)
 Het aan- of uitkleden
 Het klaarmaken van eenvoudige maaltijden
 Het nemen van een bad of douche
 Het doen van boodschappen
 Het in of uit de stoel komen
 Het op- of aflopen van een trap
 Het maken van een wandeling in de buurt
 Het reiken naar iets boven uw hoofd of naar 
iets op de begane grond
 Het beantwoorden van de telefoon voordat 
deze ophoudt met overgaan
 Het lopen op een gladde ondergrond (vb. 
nat of bevroren)
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 Het bezoeken van een vriend(in), kennis of 
familielid
 Het lopen op een plek waar veel mensen 
zijn
 Het lopen op oneffen ondergrond (zoals 
kinderkopjes of slecht onderhouden trottoir)
 Het op- en aflopen van een helling
 Het bezoeken van een sociale gelegenheid 
(zoals kerkdienst, familiebijeenkomst of 
verenigingsactiviteit)

Tel de resultaten van bovenstaande vragenlijst bij elkaar om de totaalscore te 
bekomen.

Score 16-19  --> bent weinig bezorgd om te vallen

Score 20-27  --> bent gemiddeld bezorgd om te vallen

Score 28-64  -->  bent zeer bezorgd om te vallen (valangst)

Indien uit de resultaten blijkt dat u valangst hebt, raden wij u aan uw arts te 
raadplegen. Hij kan u doorverwijzen naar een kinesitherapeut/ergotherapeut 
voor een aangepast bewegingsprogramma.

Een personenalarmsysteem kan uw angstgevoel eveneens verminderen. 
Indien u hierin interesse hebt, kan u uw mutualiteit raadplegen in verband 
met de aanschaf hiervan.

HOE EEN WOONOMGEVING VEILIGER MAKEN?

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje en veiligheid komt niet per ongeluk 
daarom is het belangrijk om uw huis ‘veilig’ te maken. Onderstaande checklist 
is een hulpmiddel waarmee u kan werken aan de veiligheid van uw huis. 
Daarnaast doen de vragen u ook stilstaan bij uw eigen gedrag.

Door tijdig de juiste maatregelen te treffen, vergroot u de kans om zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De vragen zijn zo gerangschikt dat u 
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stapsgewijs door uw huis kan wandelen om ze te beantwoorden. We starten 
bij de inkom. Lees elke vraag aandachtig.

Als uw gedrag of de toestand van uw huis overeenkomt met de beschrijving 
dan kan je een kruisje in de kolom ‘ja’ zetten. Indien de beschrijving niet 
overeenkomt, zet je een kruisje in de kolom ‘neen’. Is de vraag helemaal niet 
van toepassing op je huis omdat het gewoonweg niet aanwezig is, dan zet je 
een kruisje in de kolom ‘heb ik niet’. De resultaten van de checklist vestigen 
de aandacht op onveilige situaties of onveilig gedrag die aanleiding kunnen 
geven tot een valpartij.

 GANG EN INKOM JA  NEEN HEB IK 
NIET

Mijn pad, de toegang tot mijn huis ligt 
effen.
 Ik gebruik de leuning die aan mijn 
voordeur is bevestigd.
 Mijn deurmat heeft een antislipmat en 
kan dus niet wegschuiven
 Er zijn lichtschakelaars bij alle deuren 
die uitkomen in de gang.
 Er is een brievenkast aan mijn 
brievenbus bevestigd, zodat ik niet kan 
uitglijden over brieven en kranten.
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 WOONKAMER JA  NEEN HEB IK 
NIET

Al mijn meubelen zijn stevig genoeg 
zodat ik erop kan leunen indien ik zou 
struikelen.
Ik heb mijn meubels zo gezet dat er 
voldoende ruimte is zodat ik nergens 
tegenaan kan lopen.
 Ik gebruik voldoende verlichting in de 
woonkamer zodat ik alles duidelijk kan 
zien
 Ik leg onder mijn tapijten een 
antisliplaag.

KEUKEN JA  NEEN HEB IK 
NIET

Ik werk in een goed verlichte keuken.
Ik gebruik een stabiel opstapje met een 
leuning.
Ik doe kasten en schuiven steeds dicht 
na gebruik zodat ik nergens kan blijven 
haperen.
Ik zet het keukengerei dat veel gebruikt 
wordt in kastjes die makkelijk bereikbaar 
zijn.
Ik kuis gemorste etensresten of 
vloeistoffen op zodat ik er niet over kan 
uitglijden.
Ik hou steeds de grond vrij en zet de 
dingen (vb. boodschappen,...) dus niet 
op de grond.
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TRAPPEN, OVERLOOP, ZOLDER 
EN KELDER

JA  NEEN HEB IK 
NIET

Ik ga naar boven/beneden op een goed 
verlichte trap.
Zowel beneden als boven aan de trap is 
een lichtschakelaar.
Mijn traploper ligt goed vast.
Ik hou mij steeds vast aan mijn 
trapleuning als ik de trap gebruik.
Er liggen geen spullen op de trap die mij 
verhinderen om veilig de trap op en af te 
lopen.
Ik heb zowel aan de eerste als laatste 
trede een duidelijke fluo-strook 
aangebracht zodat ik kan zien waar de 
trap begint en eindigt.

BADKAMER JA  NEEN HEB IK 
NIET

Ik gebruik de handgreep die aangebracht 
is als steun voor de douche en het bad.
Ik gebruik het zitbankje in de douche en 
in het bad.
Zowel in als voor de douche en het bad 
ligt een antislipmatje.

TOILET JA  NEEN HEB IK 
NIET

Ik gebruik de handgreep die aangebracht 
is als steun bij het toilet.
Voor het toilet ligt een antislipmatje.
Ik steek steeds het licht aan bij gebruik 
van het toilet.
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SLAAPKAMER JA  NEEN HEB IK 
NIET

Ik doe steeds het licht aan als ik ‘s nachts 
naar toilet ga.
De liftschakelaar kan ik gemakkelijk 
vanuit het bed bereiken.
Ik heb onder mijn tapijten een 
antisliplaag gelegd.
Vanuit mijn slaapkamer kan ik het toilet 
gemakkelijk bereiken.
MIjn bed staat op de juiste hoogte 
zodat ik, als ik op de rand van mijn bed 
ga zitten, net met beide voeten aan de 
grond kan.

GARAGE EN TUIN JA  NEEN HEB IK 
NIET

Ik ruim onmiddellijk gemorste olie, verf 
en dergelijke op, zodat ik er niet kan over 
uitglijden.
Mijn gereedschap is zo opgeborgen dat 
het niet kan onderuitschuiven.
Ladders en opstapjes zijn in goede en 
stabiele staat.
Ik onderhoud mijn terras of koertje zodat 
het niet begroeid is met gras of mos.

ALGEMEEN JA  NEEN HEB IK 
NIET

Mijn electriciteitsdraden en 
verlengkabels zijn goed aan de muur 
bevestigd.
Ik doe aangepast schoeisel aan als ik in 
huis rondloop.
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Ik kan de telefoons op elk verdiep 
gemakkelijk bereiken.
Ik verplaats mij rustig als de telefoon 
rinkelt.
Ik heb het telefoonnummer van mijn 
huisarts en van mijn familielid of buur, 
naast mijn telefoons gelegd (ook die van 
boven).
 Ik heb afspraken gemaakt met buren, 
familie of vrienden bij noodgevallen.
 Ik laat mij regelmatig onderzoeken door 
mijn huisarts.
 Ik neem mijn geneesmiddelen volgens 
doktersvoorschrift.
 Ik draag steeds mijn bril indien dat 
nodig is.
 Ik ben matig met alcohol.

Nadat u met bovenstaande checklist uw huis bent rondgegaan, hebt u 
misschien een aantal onveilige situaties of gedragingen opgemerkt. Het is 
goed hierover na te denken en eventuele oplossingen hiervoor te bedenken 
zodanig dat uw huis veiliger wordt. Bij vragen kan u dit ook steeds bespreken 
met de kinesitherapeut en ergotherapeut van de afdeling of u kan contact 
opnemen met het valteam.

TIPS VOOR VERPLAATSEN

De meeste valincidenten komen voor op momenten dat u zich wil verplaatsen 
dit betekent tijdens het lopen, het opstaan of gaan zitten/liggen op een 
stoel of in bed. Daarom dat het belangrijk is om hier extra aandacht aan te 
besteden.

Op basis van een aantal testen (o.a. Tinetti,…) kan de kinesitherapeut of 
ergotherapeut u aanraden gebruik te maken van een loophulpmiddel. U krijgt 
de mogelijkheid dit hulpmiddel te testen tijdens uw opname in ons ziekenhuis 
en indien gewenst kunnen wij een voorschrift hiervoor voorzien.
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Wanneer dit aangeraden wordt, hou er dan rekening mee dat dit betekent 
dat uw gangpatroon zonder hulpmiddel onveilig is en u een verhoogd valrisico 
heeft. U hebt er dan ook alle belang bij deze goede raad ter harte te nemen.

Soorten loophulpmiddelen

• Wandelstok met of zonder anatomische palmgreep, wel of niet 
opvouwbaar

• Wandelstok met stabilisator: een zware rubberen voet zorgt ervoor dat 
deze blijft staan

• Elleboogkrukken
• Loopkader
• Rollator

Zoals reeds aangehaald is het ook het verplaatsen op zich dat veilig dient te 
gebeuren. Hieronder een aantal belangrijke tips:

Rechtstaan uit een stoel

• Neem beide armleuningen (indien deze er zijn) vast en zet uw voeten plat 
op de grond

• Buig uw romp voldoende naar voren
• Duw u langzaam op en steun goed op de armen
• Sta eerst goed recht en neem dan uw eventueel loophulpmiddel vast

LET OP: probeer u NOOIT recht te trekken aan uw loophulpmiddel!

Gaan zitten

• Ga zo dicht mogelijk bij de stoel staan en neem uw loophulpmiddel mee
• Als u de stoel voelt vanachter tegen uw benen, neem dan beide 

armleuningen vast en ga langzaam zitten

In bed

• Ga zitten op de rand van uw bed
• Schuif zo ver mogelijk naar achter
• Steun met uw hand op bed, probeer de benen op te heffen en op bed te 

leggen
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• Rol nu van zijlig naar ruglig

Uit bed

• Trek beide benen op en zet de voeten plat op de matras
• Rol op uw zij
• Breng uw benen uit het bed en duw u recht met uw hand
• Blijf even zitten en zet de voeten plat op de grond
• Buig uw romp voldoende naar voren en duw u rustig omhoog

Tijdens uw verblijf zullen wij op bovenstaande verplaatsingen oefenen zodat 
u dit veilig kunt uitvoeren wanneer u het ziekenhuis verlaat.

TIPS VOOR HULPMIDDELEN

Naast de eerder beschreven loophulpmiddelen zijn er ook nog hulpmiddelen 
die u helpen uw huis veiliger te maken. Deze hulpmiddelen zijn allemaal 
verkrijgbaar bij de thuiszorgwinkels van de mutualiteiten. Indien u hier vragen 
over hebt, kan u ook steeds terecht bij iemand van het valteam.

• Opstapjes voor bed en bad
• Douchestoelen
• Douchezit
• Badplanken en –zitjes
• Beugels en handgrepen
• Antislip douche en badmatten
• Antislip strips
• Toiletverhoger
• WC-stoel
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BEWEGINGSPROGRAMMA

Onderstaand oefenprogramma werd in eerste instantie samengesteld voor 
personen met een verhoogd valrisico. Een goede conditie vermindert de kans 
op vallen. Vandaar dat u deze oefeningen, gericht op spierkracht, mobiliteit 
en evenwicht ook thuis verder kan uitvoeren.

Oefeningen voor een betere mobiliteit/opwarming

ZIT/STAND

 HOOFDBEWEGIN-
GEN
• Zit rechtop in de 

zetel/stoel
• Draai je hoofd 

langzaam en 
afwisselend naar 
links en naar 
rechts en houd 
positie 5 sec aan

• Herhaal 5x
   

 NEKBEWEGINGEN
• Zit rechtop
• Plaats uw hand 

op uw kin
• Druk uw hoofd 

recht naar achter 
(maak een 
onderkin)

• Herhaal 5x
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 RUGSTREKKING
• Sta rechtop met 

de voeten op 
schouderbreedte 
uit elkaar

• Plaats de handen 
ter hoogte van de 
onderrug, duimen 
naar voor

• Leun voorzichtig 
naar achter

• Herhaal 5x

   

 ROMPBEWEGINGEN
• Sta rechtop met 

de handen op de 
heupen

• Hou de heupen 
stil en draai rustig 
zo ver als u kunt 
naar links en naar 
rechts, zonder 
pijn

• Herhaal 5x    

 ENKEL
• Zit rechtop in de 

zetel/stoel
• Benen gestrekt
• Tenen neerwaarts 

en opwaarts 
bewegen

• Herhaal 10x (elke 
voet)
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RUGLIG

 HEUPEN
• Ruglig, knieën gebogen
• Trek uw knie naar de borst met 

beide armen
• Hou dit even aan
• Herhaal 5x (elk been)
• Progressie: gewicht aan de enkel

ENKEL
• Ruglig, knieën gebogen, voeten 

op de matras
• Hef de hielen omhoog
• Laat langzaam terug zakken
• Herhaal 10x
• Progressie: gewicht aan de enkel

 BEENBEWEGINGEN ZIJWAARTS
• Ruglig, benen gestrekt
• Beweeg uw been rustig naar buiten en terug naar binnen
• Herhaal 5x (elk been)
• Progressie: gewicht aan de enkel
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QUADRICEPSSETTING
• Ruglig, benen gestrekt
• Span uw bovenbeenspieren aan 

door de knieën in de matras te 
drukken

• Houd 5 tellen aan
• Herhaal 10x
• Progressie: verhoog het aantal 

herhalingen en/of het aantal 
tellen aanhouden

Spierversterkende oefeningen

BENEN

 KNIEËN
• Zit rechtop in de 

zetel/stoel
• Knieën 90°
• Strek en plooi de 

knie
• Herhaal 10x zowel 

links als rechts
• Progressie: 

verhoog 
het aantal 
herhalingen en/
of gewicht aan de 
enkel
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HEUPEN
• Zit rechtop in de 

zetel/stoel
• Knieën 90°
• Knieën 

beurtelings  
heffen

• Progressie: 
verhoog 
het aantal 
herhalingen en/
of gewicht aan de 
enkel

   

BOVENBENEN (Quadriceps)
• Sta rechtop en kijk voorwaarts
• Neem steun met twee handen aan een stoel en plaats voeten op 

schouderbreedte
• Buig door je knieën zonder dat de knie voorbij de dikke teen komt- “Doe 

alsof je gaat zitten”
• Kom langzaam weer recht
• Herhaal 10x
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 ROMP
• Zit rechtop op een stoel
• Strek je armen
• Reik naar voren, naar links en naar rechts
• Keer telkens terug naar je beginpositie
• Herhaal 5x elke richting
• Progressie: verhoog het aantal herhalingen

  

ARMEN

ARMEN ZWAAIEN
• Steek de armen recht omhoog
• Laat de armen zijdelings zakken
• Breng de armen terug omhoog
• Herhaal 10x
• Progressie: verhoog het aantal herhalingen en/of voeg gewicht toe
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POMPEN TEGEN DE MUUR
• Recht je rug, plaats je handpalmen met gestrekte armen tegen een muur
• Buig je armen met de ellebogen naar buiten gericht en een rechte rug
• Duw jezelf terug naar de beginpositie (gestrekte armen)
• Progressie: verhoog het aantal herhalingen

   

Evenwichtsoefeningen

STATISCH

WEIGHT SHIFT
• Bipodale stand, voeten op schouderbreedte en houd u vast aan tafel of 

stoel
• Verplaats uw gewicht afwisselend op het linker- en het rechterbeen
• Herhaal 10x
• Progressie: zonder steun – met gesloten ogen – lichtjes duwen – reiken
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(SEMI)TANDEMSTAND
• Sta rechtop naast een tafel
• Plaats één voet direct voor de andere (hiel tegen tenen)
• Houd 10 seconden aan en wissel van voet
• Herhaal 5x (elke voet)
• Progressie: verhoog het aantal herhalingen – zonder steun

   

UNIPODALE STAND
• Sta rechtop naast een tafel – houd u vast
• Ga op 1 been staan en houd 10 seconden aan
• Wissel van been
• Herhaal 5x (elk been)
• Progressie: verhoog het aantal herhalingen – zonder steun
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DYNAMISCH

 ZIJWAARTS STAPPEN
• Sta rechtop met aangezicht naar de tafel
• Houd u vast
• Zet 5 stappen zijwaarts en keer terug
• Herhaal 5x
• Progressie: verhoog het aantal herhalingen – zonder steun

   

 ACHTERUIT LOPEN
• Sta rechtop, houd u vast aan de tafel
• Zet 5 stappen naar achteren
• Herhaal 5x
• Progressie: verhoog het aantal herhalingen – zonder steun
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TANDEMLOPEN
• Sta rechtop en kijk vooruit
• Plaats een voet direct voor de andere op een rechte lijn
• Plaats de achterste nu voor
• Zet zo 10 stappen voorwaarts
• Herhaal: 5x
• Progressie: Verhoog het aantal herhalingen – voer dit achterwaarts uit

       

HAKKEN/TENEN LOPEN
• Sta rechtop naast een tafel – houd u vast
• Loop afwisselend op de tenen en de hielen
• Herhaal: 5x
• Progressie: verhoog het aantal stappen – zonder steun
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FUNCTIONELE THERAPIE

TRANSFERS
Zit-lig-stand
Herhaal elk 1x – progressie: toename in stabiliteit van uitvoeren

TRAPLOPEN
Gebruik steeds de nodige steun
Plaats het ‘goede’ been naar boven en zet het andere ernaast
Kom naar beneden met het ‘slechtere’ been eerst en plaats het andere 
ernaast

GANGREVALIDATIE
Afhankelijk van de mogelijkheden: gangrevalidatie met aangepaste 
hulpmiddelen
Progressie: verlengen wandelafstand

FIETSEN
Indien mogelijk fietsen op een (elektrisch) trapapparaat of een hometrainer
Duur: 5 min
Progressie: verlengen duurtijd
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TOCH GEVALLEN? HOE RECHTKOMEN

Indien u ondanks alle inspanningen toch zou vallen, kan u proberen op 
volgende manier terug recht te komen.

1. Als u op uw rug ligt, trek dan uw sterkste been op, breng de hand aan 
dezelfde kant van het lichaam over de buik in de andere richting en rol zo 
naar zijlig en dan naar buiklig.

   

 
2. Zodra u op uw buik ligt, kan u steunen op uw voorarmen
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3. Trek vervolgens één been op en steun op uw knie. Trek daarna het andere 
been op. En kom tot handen- en knieënsteun.

   

4. Kijk om u heen om een stevig en stabiel steunpunt te vinden waarop u kan 
steunen om recht te komen vb. tafel, stoel,…
 
5. Beweeg u op handen en knieën naar dat steunpunt en steun op uw knieën 
door op beide handen af te duwen.
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6. Steun met uw handen op het steunpunt, plaats één voet plat op de grond 
en sta recht. Ga vervolgens zitten om op adem te komen.

    

Als het niet lukt om recht te komen, probeer dan op het achterwerk of 
liggend op één zijde rond te schuifelen tot u bij een telefoontoestel kan om 
hulp te roepen. Als dit niet lukt, zorg dan voor isolatie vb. kussen, deken, 
tapijtjes, kledingstukken,… leg dit over u en indien mogelijk ook onder u zodat 
uw lichaamstemperatuur niet te hard zakt.
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CONTACT

Indien u nog vragen heeft over valpreventie of meer informatie wil over 
hulpmiddelen en/of oefenprogramma’s, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met het valteam:

Karen Vandersteen, kinesitherapeute valteam, tel. 012 39 79 63
Karen Parthoens, ergotherapeute valteam, tel. 012 39 71 74
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Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be


