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Het is Nationale Valpreventieweek. 65+ers lopen meer risico op vallen. Vallen 
heeft vaak vervelende en langdurige gevolgen. Op deze pagina leest u verhalen 
van (ervarings)deskundigen en wat u kunt doen om vallen te voorkomen, voor 
uzelf en de mensen om u heen.

Meer weten?
Wilt u weten wat er bij u in de gemeente te doen is? Kijk op de gemeentepagina van deze krant voor 
inspiratie. Bent u werkzaam met ouderen? Familie? Mantelzorger? Of ‘gewoon’ betrokken? En wilt u 
meer weten over valpreventie? Kijk dan op www.valpreventieweek.nl en doe eventueel de E-learning.

Blijf in beweging!
De kans om in het ziekenhuis terecht te komen, of erger, wordt kleiner door in beweging te  blijven. 
Want bewegen is goed voor je, en niet alleen om het risico op vallen te verkleinen. Bewegen verlaagt de 
bloeddruk en het cholesterolgehalte. En vermindert de kans op overgewicht. Verder blijven de botten 
langer sterk en gaat de spijs vertering beter werken. U voelt zich beter en energieker, kunt makkelijker 
ontspannen en bent beter bestand tegen stress. Kortom, bewegen zorgt er voor dat u zo lang mogelijk 
vitaal en zelfstandig blijft.

Mevrouw de Vroed – de Vries over Samen Bewegen - valpreventie: 

“Samen bewegen is motiverend én gezellig”
Waarom besloot u aan deze beweeglessen 
mee te doen?
“Tijdens een bezoek aan de huisarts vroeg de 
praktijk onder steuner of ik interesse had in een serie 
beweeglessen, gericht op valpreventie. Dat leek 
me niet verkeerd. Ik ben 86 jaar en kan vanwege 
glaucoom zeer slecht zien. Zo ver ik kan, ben ik 
actief, maar je moet altijd voorzichtig blijven. Ik was 
wel geïnteresseerd in praktische tips om vallen te 
voorkomen. Dat is toch een beetje voorzorg.”

Hoe heeft u de beweeglessen ervaren?
“Ik vond ze heel leuk. De dames die de lessen geven, 
doen het fantastisch. De oefeningen zijn echt af -
gestemd op ouderen, je doet ze staande vanachter 
je stoel of zittend. Voeten bewegen om wankelen 
tegen te gaan, rustig opstaan en weer gaan zitten 
of je hersenen en handen laten samenwerken: het 
zijn praktische oefeningen waar je echt iets aan 
hebt. De lessen zijn afwisselend en gaan in een 
rustig tempo, ook dat is prettig. Een vriendin van 
mij is inmiddels ook laaiend enthousiast. Samen 
bewegen is gezellig en motiverend.”

Doet u de oefeningen ook thuis?
“Ja zeker. Als ik bij het aanrecht sta, ga ik een paar 

keer even op mijn hielen en daarna tenen staan. 
Als ik vanuit de stoel opsta, blijf ik eerst een lange 
seconde staan voordat ik ga lopen. En als ik ga 
 zitten, ga ik eerst met twee kuiten tegen de stoel 
staan. Zo blijf ik voorzichtig zonder dat het me veel 
moeite kost.”

Sportfysiotherapeut Remco Quak: 

“Je kunt beter je val breken dan je heup”
“Blijven bewegen is goed voor lichaam en geest. 
Het versterkt de algemene belastbaarheid van je 
lichaam, zorgt voor kracht en stabiliteit,” vertelt 
sport fysiotherapeut Remco Quak, werkzaam bij 
Paramedisch Centrum Schuilenburg in Dordrecht. 
“Bewegen helpt bovendien bij het voorkomen van 
lichamelijke en geestelijke aandoeningen zoals 
hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes, osteo-
porose, dementie en de ziekte van Parkinson. Een 
gezonde leefstijl helpt ouderen ook om langer 
zelfstandig thuis te  blijven wonen.”

Vijf dagen per week
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen adviseert 
tenminste vijf dagen per week gedurende een half uur 
matig intensieve lichaams  beweging. “Voor ouderen 
kan wat extra begeleiding daarbij prettig zijn. Zij 
kunnen hiervoor bijvoorbeeld terecht bij gymnastiek -
verenigingen die ouderen  gym organiseren of bij  fysio-
therapeuten die fysio-fitness aan bieden. Sommige 
gemeenten organiseren leuke beweeg programma’s, 
afgestemd op verschillende leeftijden.” 

Hoe val je veilig?
Wie beweegt, kan vallen. Het ongeluk zit dan vaak 
in een klein hoekje. “De meeste valongelukken 
gebeuren in en om het huis. Je glijdt uit over een 
kleedje of struikelt over een opstaande tegel. Hoe 
omzeil je zulke gevaren en, als je toch valt, hoe 

val je veilig? Om dat te leren, zijn er cursussen 
valpreventie, zoals ‘Vallen Verleden Tijd’. Hierbij leer 
je in kleine groepen – en in kleine stapjes - hoe 
je gevaarlijke situaties kunt omzeilen en hoe je 
dankzij valtechnieken veilig kunt vallen. Je kunt 
immers beter je val breken dan je heup. Onze 
deelnemers reageren enthousiast: ze hebben 
meer zelfvertrouwen en zijn niet meer bang om te 
vallen. Zo zijn er genoeg mogelijkheden om op een 
gezonde en verantwoorde manier in beweging te 
blijven.”

Angeline van Doveren, regiomanager Zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ: 

“Valpreventie begint bij oplettendheid”
“Valpreventie gaat verder dan alleen vermijden dat iemand onderuit gaat. Het voorkomt  
dat mensen in een ziekenhuis worden opgenomen en moeten revalideren. Vooral bij ouderen 
kan bijvoorbeeld een gebroken heup blijvend effect hebben. Valpreventie gaat om mensen, 
mede daarom is het zo belangrijk.

Bij VGZ vinden we zinnige zorg belangrijk. Het idee 
daarachter is dat we samen de schaarse middelen 
in ons zorgsysteem op een slimme, rechtvaardige 
manier verdelen. Zo houden we de zorg betaalbaar 
en toegankelijk. In mijn werk vorm ik de verbinding 
tussen gemeenten, verzekeraars en zorgkantoor. 
Samen met gemeenten stel ik een samenwerkings-
agenda op, gericht op de aanpak van knel punten in 
de zorg op het gebied van ouderenzorg, geestelijke 
gezondheidszorg en preventie. We leren van succes-
volle projecten in andere regio’s. Omgekeerd promoot 
ik elders goede ideeën. Zo’n verbindende rol, als een 
ambassadeur van zinnige zorg, geeft mij veel vol-
doening. Preventie begint bij oplettendheid. Het 
is een manier van kijken, zo ontdek je valrisico’s. 
Neem bijvoorbeeld het badmatje, ik heb er ook 
eentje in de badkamer liggen. Ik denk regel matig: 
‘op een dag blijf ik achter dat matje haken en dan 
lig ik.’ Tegelijkertijd denk ik ‘ik loop dat risico nu nog 

niet, ik ben nog niet oud’. Maar is dat zo? En moet dat 
matje daar wel liggen? Zo kunnen we allemaal goed 
rondkijken en indien nodig actie ondernemen. Voor 
onszelf, maar ook als naasten, mantelzorgers en zorg-
verleners voor de ouderen om ons heen.”

Gemiddeld overlijden 
12 personen  

per dag aan de gevolgen  
van een val

Feiten & Cijfers 2019

     109.000        behandelingen (p.j.)  
op de spoed eisende 
hulp van een ziekenhuis 
na een val van 65+ers

Corona en bewegen
“ We zullen nog wel een tijd te maken hebben met het 

coronavirus. En een goed werkend vaccin zal nog even 
op zich laten wachten. Bewegen lijkt nu misschien wat 
lastiger, maar met gezond verstand kan er veel. Je hoeft 
ook niet persé naar de sportschool. Ga fietsen, wandelen 
of volg een beweegprogramma op televisie of social 
media. En blijf zoveel mogelijk je eigen huishouden doen, 
want ook daarmee blijf je fit! Toch behoefte aan goede 
begeleiding? Uw gemeente weet waar u terecht kunt.” 
Henk Saak, medewerker medische milieukunde GGD ZHZ

Bron: VeiligheidNL

Bron: VeiligheidNL

Weet u of u een hoog risico 
heeft om te vallen

Bent u de afgelopen 12 maanden gevallen? 

Geen verhoogd valrisico. Verhoogd valrisico.

Heeft u moeite met bewegen, lopen of balans houden?
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meer dan 1x1x

Heeft u een verhoogd 
valrisico? Maak dan 
een afspraak met een 
zorgverlener voor 
het afnemen van een 
valanalyse.


