Vallen voorkomen

Vallen voorkomen
Een valpartij is snel gebeurd. Meestal
beperken de gevolgen zich tot kleine
letsels zoals schaafwonden of een paar
blauwe plekken. Bij ouderen kan vallen
echter een ernstige impact hebben.
Eén op de drie thuiswonende ouderen
en meer dan de helft van de ouderen in
woonzorgcentra valt minstens een keer
per jaar. Niet iedereen heeft evenveel
kans op een valpartij en niet alle factoren
spelen bij iedereen een even grote rol. Een
aantal tips helpen je in ieder geval om het
risico te verminderen.

1. Blijf in beweging
• Lichaamsbeweging blijft de beste remedie om valpartijen
te voorkomen. Je verstevigt je spieren en verbetert je
evenwicht en uithoudingsvermogen. Intensief sporten
hoeft niet. Dagelijks een halfuur matig intensief bewegen
bezorgt je al een belangrijke gezondheidswinst en
vermindert je risico op vallen. Wandelen, fietsen, tuinieren
of zwemmen zijn ideaal. Integreer deze lichaamsbeweging
in je dagelijkse activiteiten. Zo hou je het langer vol.

• Maak geen bruuske bewegingen als je rechtstaat uit een
zetel of stoel, of als je uit bed komt. Zet je eerst rustig recht
en wacht tot alle mogelijke duizelingen verdwenen zijn. Sta
pas dan traag op en hou je daarbij vast, bv. aan de leuning
van de zetel.
• Verplaats je rustig als de telefoon rinkelt of gebruik een
mobiele telefoon die je makkelijk overal mee naartoe
neemt.
2. Een veilige (woon)omgeving
Je eigen huis en tuin veilig maken kan meestal zonder alles
overhoop te halen. Met een paar kleine aanpassingen slaag
je er in je omgeving een stuk veiliger te maken.
Heb je vragen over het veilig maken van je woning, aarzel
dan niet professioneel advies te vragen bij de gratis dienst
‘Thuis blijven wonen’ van CM. Je kan hen bereiken via het
Thuiszorgcentrum en de Thuiszorgwinkels van CM in jouw
buurt.

• Daarnaast doe je best minstens tweemaal per week
specifieke oefeningen gericht op spierkracht, evenwicht
en lenigheid.
• Zit niet te lang stil. Onderbreek regelmatig het stilzitten
(idealiter om de 20-30 minuten). Sta even recht en stap wat
rond, haal een glas water of doe een bewegingstussendoortje.
• Ben je minder goed te been of ben je onzeker als je stapt,
dan kun je een beroep doen op hulpmiddelen zoals een
wandelstok of een looprekje. Informeer je vooraf voldoende
over het aanbod en het juist gebruik van deze hulpmiddelen
bij een zorgverlener of in de CM-Thuiszorgwinkel.
2

3

Veiligheidstips voor je woning
Verlichting
• Zorg voor voldoende verlichting in alle kamers, zeker in
de traphal en tussen de slaap- en badkamer. Voorzie
eventueel automatische verlichting met sensor of
infrarood detectorlampen aan de buitendeuren.
Veilige vloeren
• Laat geen voorwerpen op de vloer rondslingeren.
• Voorzie overal voldoende bewegingsruimte.
• Leg liever geen tapijten. Gebruik zo weinig mogelijk
matten, bij voorkeur matten met antislip aan de
onderzijde.
• Hou de vloer schoon en droog. Je glijdt niet enkel uit op
water. Stof, kruimels of groentesnippers zijn even
gevaarlijk.
Trappen
• Kleef antislip op de treden van je trap en maak traplopers goed vast.

Keuken
• Plaats dingen die je regelmatig gebruikt binnen
handbereik. Moet je toch iets nemen op een grotere
hoogte, gebruik dan een stevige en stabiele trapladder
in plaats van een stoel.
• Elektrische apparaten en gevaarlijke voorwerpen zoals
messen, berg je na gebruik veilig op.
• Zet een frituurpan of kookpot met bv. hete soep nooit op
de grond.
Slaapkamer
• Zorg voor een tweede telefoontoestel zodat je je niet
moet haasten om tijdig een oproep te beantwoorden.
• Voorzie een lichtschakelaar waar je gemakkelijk vanuit
je bed bij kunt.
• Verhoog of verlaag je bed zodat je soepel in en uit bed
kunt. Best raken je voeten net de grond als je op de
rand van het bed zit.

• Duid de eerste en laatste trede aan, bv. met speciale
fluostripjes.
• Voorzie een stevige trapleuning, bij voorkeur aan beide
zijden van de trap.
• Voorzie voldoende verlichting op en rond de trap.

4

5

Badkamer en toilet
• Hou de badkamervloer droog: water, zeep en tegels
geven gladde vloeren.
• Zorg voor stevige handgrepen (CM-Thuiszorgwinkel).
• Was je zittend aan de lavabo of in de douche. Info over
een geschikt douchezitje vind je bij de CMThuiszorgwinkel in je buurt.
Toegangsweg en terras
Ook aan de buitenzijde van de woning zijn er heel wat
factoren die een valpartij kunnen veroorzaken. Het
onderhoud van tuinpaden, opritten en toegangswegen
is voor ouderen niet altijd even gemakkelijk. Roep bij
moeilijkheden zeker de hulp in van anderen om een
valpartij buiten te voorkomen.
• Leg uitstekende tegels opnieuw vlak en maak
losliggende tegels vast.
• Verwijder bladeren en mos. Ze maken tegels en houten
oppervlakken bij regenweer spiegelglad. Ook sneeuw
haal je best onmiddellijk weg.
• Zorg voor een vrije toegangsweg. Verplaats plantenbakken en andere voorwerpen die in de weg staan.
3.
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4. Zorg voor je voeten
Stevig in je schoenen staan is belangrijk. Daarom is het
cruciaal je voeten goed te (laten) verzorgen en goede
schoenen of pantoffels te dragen.
• Draag schoeisel dat goed past en de hele voet omsluit.
Vermijd schoenen die te groot of te klein zijn, of die open
zijn aan de achterzijde (slippers, pantoffels).
• Behandel wondjes en drukplekken meteen en bespreek
voetproblemen zoals eeltknobbels, teenafwijkingen,
ingegroeide nagels … altijd met je arts.
5. Medische opvolging
Geneesmiddelen
Vraag aan je arts of je geneesmiddelen je evenwicht of
concentratie beïnvloeden. Neem geneesmiddelen steeds in
zoals voorgeschreven. Heel wat geneesmiddelen kunnen je
immers slaperig, suf of draaierig maken, je evenwicht
verstoren, je reacties verminderen en je spieren verslappen.
Overleg geregeld met je arts en contacteer hem als je te veel
last hebt van bijwerkingen.
Ogen
Goed zien is essentieel om valpartijen te vermijden. Ga
daarom meteen naar de oogarts als je voelt dat je ogen
achteruitgaan. Laat je brilglazen aanpassen indien nodig.
Leen zeker geen bril van anderen als de jouwe niet meer
voldoet.
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Voorzie eventueel een personenalarmsysteem: zo kun je als
het nodig is en je de telefoon niet meer kunt bereiken, snel
hulp vragen. Meer informatie over een personenalarmsysteem
krijg je bij de dienst Maatschappelijk Werk of in de CMThuiszorgwinkel in je buurt.
Woningaanpassing
Heb je hulp nodig bij het checken van je woning op veiligheid? Ga dan zeker eens langs bij het CM-Thuiszorgcentrum
of de CM-Thuiszorgwinkel. Zij kunnen je heel wat advies geven over woningaanpassing, technologische aanpassingen,
het gebruik van hulpmiddelen. Bovendien is er extra ondersteuning en begeleiding mogelijk bij deze aanpassingen
door de gratis dienst Thuis Blijven Wonen.

Garage / berging

Personenalarmsysteem

Traphal

Zorg dat tenminste een familielid of buur een sleutel van je
woning heeft.

Badkamer

Voorzie een gsm of een (bij voorkeur draagbare) telefoon.
Zorg ervoor dat je er altijd gemakkelijk bij kunt. Zet enkele
nuttige telefoonnummers in het adresboek. Dit is handig als
je snel hulp nodig hebt.

Een aantal tips voor een veilige woning gelden voor alle
kamers. Duid op deze checklist aan of de verschillende
kamers in orde zijn. Zo krijg je meteen een overzicht
van de plaatsen waar je de situatie kunt verbeteren.

Slaapkamer

Telefoon

Hoe veilig is jouw huis?

Keuken

Neem een aantal voorzorgsmaatregelen zodat je tijdig hulp
kunt inroepen als je toch valt.

Checklist

Woonkamer

Tijdig hulp krijgen

Voldoende verlichting
Mijn meubels zijn zo gezet
dat er voldoende ruimte is
Tapijten en/of matten
hebben een antisliplaag
Vloer is makkelijk te
onderhouden en zo
veel mogelijk vrij
Waar nodig zijn er handgrepen als steun voorzien
Lichtschakelaars zijn
makkelijk bereikbaar
Telefoon is makkelijk
bereikbaar
Elektriciteitsdraden en
verlengkabels zijn goed
aan de muur bevestigd
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Deze folder is een realisatie van de dienst gezondheidsbevordering van CM i.s.m. het Expertisecentrum Val- en
fractuurpreventie Vlaanderen (EVV). www.valpreventie.be
Deze en andere folders zijn te verkrijgen bij de dienst
gezondheidsbevordering van je CM-ziekenfonds of via
www.cm.be.
V.U.: Martine Van de Walle, Haachtsesteenweg 579 postbus
40, 1031 Brussel
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Wens je nog meer specifieke informatie rond
valpreventie? Neem dan een kijkje op
www.valpreventie.be.

Ben je al CM-lid, dan weet je dat je op CM kunt
rekenen. Ben je nog geen lid, dan nodigen we je
uit om onze troeven te leren kennen. Ga langs in het
CM-kantoor in je buurt of surf naar www.cm.be.
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.
cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker.
Met jouw reactie verbeteren we immers onze service.
Wij garanderen een eerste reactie
binnen de zeven dagen en de
volledige behandeling van je
klacht binnen de 30 dagen.

