
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Valpreventie



OORZAKEN VAN VALLEN

Vallen is een relatief vaak voorkomend probleem. 
Oorzaken van vallen zijn zeer uiteenlopend maar toch 
vaak een combinatie van een risicovolle thuisomgeving 
en een aantal medische factoren o.a. slecht zien, 
medicatie,…
Het is dan ook van belang om zelf een aantal dingen 
goed te observeren zodanig dat risicovolle situaties zo 
veel mogelijk vermeden kunnen worden.

Een verhoogd valrisico is er wanneer

• u reeds een val heeft meegemaakt
• uw evenwicht slecht is en u onstabiel wandelt
• u geregeld duizelig bent
• u regelmatig  en dringend naar het toilet moet
• uw zicht slecht of beperkt is
• u een chronische medische aandoening heeft
• u meer dan vier geneesmiddelen moet nemen
• u weinig mobiel bent

TIPS OM VALLEN TE VOORKOMEN ZOWEL 
THUIS ALS BIJ OPNAME IN HET ZIEKENHUIS

• Vertel bij een opnamegesprek in het ziekenhuis of 
u in de afgelopen zes maanden gevallen bent en 
meld steeds gebruik van een loophulpmiddel zoals 
stok, looprek, rollator,...

• Draag indien nodig steeds uw bril of 
gehoorapparaat

• Draag de kleding die past, die dus niet te lang of te 
groot is

• Draag steeds veilig schoeisel: goed aansluitbare 



schoenen die voldoende steun bieden, geen 
instappers

• Zorg steeds voor voldoende verlichting. Doe ook ‘s 
nachts licht aan als u bijvoorbeeld naar het toilet 
moet gaan

• Zorg steeds voor een goed opgeruimde omgeving 
zowel thuis als in het ziekenhuis. Vermijd obstakels 
en overbodige spullen.

• Maak gebruik van hulpmiddelen; zowel 
loophulpmiddelen zoals stok, looprek,... alsook 
bijvoorbeeld hulpmiddelen zoals een douchestoel, 
handvaten,...

• Neem uw medicatie steeds zoals voorgeschreven. 
Juiste tijdstip, juiste dosis.

• Sta niet te snel op: blijf enkele minuten rustig 
zitten, beweeg zachtjes met de benen en adem een 
aantal keer diep in en uit

• Neem steun tijdens het rechtstaan en maak geen 
bruuske bewegingen

BLIJF IN BEWEGING

Onvoldoende beweging kan de valproblematiek alleen 
maar vergroten. Wanneer u regelmatig beweegt, 
blijven uw spieren en gewrichten soepel. Bewegen 
zorgt niet enkel voor een goede conditie, het verbetert 
eveneens uw evenwicht en uw stabiliteit.

Deze beweging houdt in dat er een specifiek 
kinesitherapeutisch programma kan gevolgd 
worden maar ook dagelijkse activiteiten zoals vb. 
boodschappen doen, kunnen hiertoe behoren. Elke 
vorm van beweging draagt bij tot een vermindering 
van uw valrisico.



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 op uw buik.

2. Zodra u op uw buik ligt, kan u steunen op uw 
voorarmen.

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. 
een tafel, een stoel, …



5. Beweeg u op handen en knieën naar dat steunpunt 
en steun op uw knieën door op beide handen af te 
duwen.

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 zoals 
een kussen, deken, tapijtjes, kledingstukken, … Leg 
dit over u en indien mogelijk ook onder u zodat uw 
lichaamstemperatuur niet te veel zakt.
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 CONTACT

Indien u nog vragen heeft over valpreventie 
of meer informatie wil over hulpmiddelen of 
oefenprogramma’s, aarzel dan niet om zelf of via ons 
secretariaat contact op te nemen met het valteam.

Karen Parthoens, ergotherapeute valteam
Tel. 012 39 71 74


