
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Valpreventie op 
materniteit



VALPREVENTIE OP MATERNITEIT

Valincidenten kunnen overal voorkomen in een 
ziekenhuisomgeving, ook op materniteit. U bent 
immers net bevallen en het kan gebeuren dat u zich 
daardoor wat zwak op de benen voelt.

Daarom willen we u kort informeren om zo het risico 
op vallen te vermijden.



EPIDURALE VERDOVING

Een epidurale verdoving is een plaatselijke verdoving 
van de zenuwen die naar het onderste deel van het 
bekken leiden. Ook de zenuwen voor de spieren van de 
onderste ledematen worden gedeeltelijk geblokkeerd.

Hierdoor kan u dus een verminderd of tintelend gevoel 
ervaren in de benen. Deze symptomen verdwijnen als 
de verdoving wordt stopgezet.

Na het geven van een epidurale verdoving geldt strikte 
bedrust.

Ook na de bevalling kan dit gevoel nog enkel uren 
aanhouden, vandaar dat u ook tijdens deze periode in 
bed dient te blijven.

EERSTE TRANSFER, ALTIJD ONDER 
BEGELEIDING

Wanneer u de eerste maal opstaat na een bevalling 
met of zonder epidurale verdoving of keizersnede dient 
dit altijd onder begeleiding te gebeuren, u kan zich 
immers een beetje duizelig of draaierig voelen.

Ook tijdens het eerste ochtendtoilet dient er iemand 
aanwezig te zijn, een partner, familielid of een 
vroedvrouw.



ENKELE ALGEMENE MAATREGELEN

• Verwittig de vroedvrouw of een verpleegkundige 
indien u als ouder de afdeling verlaat, al is het maar 
heel even

• Op de gang van onze afdeling is er nachtverlichting, 
wij raden u aan ook ’s nachts in de kamer een 
lampje te laten branden

• Indien u zich om welke reden dan ook niet zeker 
voelt voor bepaalde handelingen, vraag dan hulp 
aan de vroedvrouwen

• Zorg voor een veilige kamer:
•  Plaats het bed in de laagste stand
•  Draag veilig schoeisel
•  Plaats alles binnen handbereik
•  Zet rollende materialen op de rem
•  Zorg dat de weg naar het toilet vrij is
•  Zorg voor orde op de kamer en laat niets 

rondslingeren op de grond



VALPREVENTIE VOOR UW BABY

• Bij het dragen van de baby op de arm, wees alert 
voor alle mogelijke obstakels

• Laat uw baby nooit alleen op het verzorgingskussen 
of op het bed, leg eerst alle benodigdheden voor de 
verzorging binnen handbereik

• Let op dat u niet in slaap valt met uw baby in een 
onveilige houding

• Kies voor een veilig kinderbed, kinderstoel, wieg, 
relax en autostoel

• Laat uw baby nooit onbewaakt achter in relax of 
kinderstoel

• Klik uw baby altijd vast
• Voorzie voor het naar huis gaan een veilig 

vervoermiddel en maak veiligheidsriemen altijd 
vast

Bovenstaande tips zijn uiteraard ook bruikbaar voor de 
thuissituatie. De vroedvrouwen en artsen staan steeds 
klaar om u te helpen bij vragen en u te begeleiden bij 
elke zorg.

U kunt ook contact opnemen met de dienst 
kinesitherapie, zie achterzijde folder.
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CONTACT

Dienst kinesitherapie  
Tel. 012 39 79 50
E-mail: kinesisten@azvesalius.be

Mocht u nog vragen hebben over valpreventie kan u 
altijd terecht bij ons valteam:

Karen Vandersteen
Karen Parthoens

Tel. 012 39 79 63
Tel. 012 39 71 74


