
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Valkliniek



VALKLINIEK

Welkom op de valkliniek.

In samenspraak met uw orthopedist, werd u 
geselecteerd voor een evaluatie op de valkliniek, 
dit naar aanleiding van uw herhaaldelijk vallen het 
afgelopen jaar.

De valkliniek maakt deel uit van het geriatrisch 
dagziekenhuis.

Aanmelden

• U dient zich in te schrijven aan de loketten 
(hoofdingang ziekenhuis).

• Hierna begeeft u zich naar het geriatrisch 
dagziekenhuis, deze bevindt zich op niveau 0 tussen 
B0 en C0.

• Wanneer u slecht te been bent, kunt u gebruik 
maken van een rolstoel. Deze vindt u in de 
inkomhal van het ziekenhuis.



Waarom deze evaluatie?

• Vallen vormt een groot gezondheidsprobleem voor 
ouderen.

• Een val gebeurt meestal plotseling en kan ernstige 
gevolgen hebben.

• Als u eenmaal gevallen bent, is de kans dat u 
opnieuw gaat vallen groot.

• Op de valkliniek trachten we te zoeken naar de 
oorzaken van het vallen.

• Nieuwe valincidenten en eventuele breuken willen 
we in de toekomst vermijden.



Traject:

• Voorafgaand aan de daghospitalisatie krijgt u 
een vragenlijst betreffende risicofactoren voor 
osteoporose en uw medicatielijst.

• Tijdens een dagopname wordt u onderzocht door 
de kinesist, verpleegkundige en dokter Vanoeteren 
of dokter Vranken.

• Er worden een aantal onderzoeken uitgevoerd zoals 
een bloedafname, hartonderzoek, botmeting,...

• Na afloop van alle onderzoeken bespreken we met 
u de resultaten en ontvangt u persoonlijke adviezen 
(ook schriftelijk).

• Zo nodig wordt een behandeling voor osteoporose 
opgestart. Indien noodzakelijk worden verdere 
onderzoeken ingepland.

• Uw huisarts ontvangt een brief met de resultaten 
van alle onderzoeken.

• Een bezoek aan de valkliniek neemt bijna een dag in 
beslag. Hou daar rekening mee.

• U hoeft voor deze evaluatie in de valkliniek niet 
nuchter te zijn.



Wat brengt u mee?

• Gemakkelijke kledij
• Uw dagelijkse schoenen
• Uw medicatielijst
• Indien u een wandelstok, looprekje,... gebruikt, 

brengt u dit best mee
• Geen waardevolle voorwerpen

Laat u indien mogelijk vergezellen door een familielid 
of naaste.
Sommige mensen herinneren zich vaak weinig van 
hun valpartij.

CONTACT

Geriatrisch dagziekenhuis:
Elke werkdag van 8.00 tot 16.00 uur
Tel. 012 39 60 63



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 FL
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