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Een valpartij zit in een
klein hoekje
Een valpartij kan iedereen
overkomen. U ook. Soms is
achteraf niet precies duidelijk
waardoor u nou gevallen bent.
Was de vloer misschien glad?
Had u de drempel niet gezien?
Miste u net de laatste trede
van de trap? Of was u misschien een beetje vermoeid of
duizelig?

Vaker vallen na 65e
Hoe ouder we worden, hoe
groter de kans wordt dat we
vallen. Uit onderzoek weten
we dat ongeveer 30 procent
van zelfstandig wonende 65plussers minstens één keer
per jaar valt. Waarschijnlijk
ligt dit percentage zelfs hoger.
Niet iedereen komt na een val
namelijk bij de huisarts of op
de eerste hulp terecht. Wel
weten we zeker dat vallen de
belangrijkste oorzaak is van
letsel bij 65-plussers. Hoe zit
dat met u? Staat u stevig op
de been?

Gevallen en dan?
Verstuikingen, kneuzingen,
snijwonden maar ook
botbreuken en hersenletsel.
Het zijn allemaal gevolgen van
een valpartij. Maar gelukkig
komen ook veel mensen met
de schrik vrij. En toch heeft
ook dat veel impact. Mensen
die bang zijn om te vallen
worden vaak wat onzekerder.
Ze bewegen steeds een beetje
minder zodat ze niet kunnen
vallen. En minder bewegen is
niet goed voor de gezondheid.
Dat weten we allemaal.
Gewrichten worden stijf en
spieren nemen in kracht af.
Daardoor sta je minder zeker
op de been en ben je minder
in balans. En u snapt het al:
daardoor wordt de kans dat u
valt alleen maar groter. Het
gevaar dat u op enig moment
niet meer de deur uit durft,
ligt dan op de loer.
Erg belangrijk dus om deze
vicieuze cirkel te doorbreken.
Of beter nog: om dit te voorkomen.

Hoe valfit bent u?
Ook persoonlijke factoren
kunnen het risico op een val
vergroten. Stijve spieren en
minder kracht zorgen voor
minder balans. En een hoge
bloeddruk en duizeligheid
maken de kans dat u valt nog
groter. Ook (te) snel iets willen
doen of juist van alles tegelijk
doen, kan ervoor zorgen dat u
valt. Maar gelukkig is er veel
wat u zelf kunt doen om een
val te voorkomen. Hoe valfit
bent ú eigenlijk?

Vallen voorkomen? Ja graag!
Uit onderzoek blijkt dat
verschillende factoren
belangrijk zijn om goed op de
been te blijven.
Balans en spierkracht
Een goed evenwicht is
belangrijk, net als genoeg
spierkracht. Bijvoorbeeld als u
wilt opstaan uit een stoel, of
als u wilt voorkomen dat u
struikelt. U voelt zich zekerder
en valt minder snel als u een
goed evenwicht en genoeg
kracht in uw spieren heeft.

Door eenvoudige oefeningen
verbetert u uw evenwicht en
uw spierkracht. Benieuwd naar
deze oefeningen? Vraag dan
naar de flyer ‘hup in de
benen’. Of kijk voor een
digitaal exemplaar op:
www.veiligheid.nl/valpreventie
/voorlichtingsmateriaal.
Hup! Doen hoor.
Woonomgeving
U kunt uw huis een stuk valveiliger maken. Hiervoor zijn
soms maar een paar kleine
aanpassingen nodig. Zorg er
bijvoorbeeld voor dat kabels
en snoeren niet over de vloer
liggen maar netjes zijn weggewerkt. Zorg ook voor goede
en voldoende lampen in huis.
Ook genoeg ruimte tussen uw
meubels verkleint de kans dat
u valt.
Medicijnen
Sommige medicijnen
beïnvloeden de bloeddruk, het
evenwicht of de hersenen.
U heeft meer kans om te
vallen als u meerdere
medicijnen tegelijk gebruikt.

Ook als u dezelfde medicijnen
al lange tijd gebruikt, kunt u
door deze medicijnen vallen.
Overleg dus met uw huisarts
of apotheker of u de medicijnen nog moet gebruiken en
hoeveel u ervan nodig heeft.
Gezonde voeding
Wanneer u ouder wordt,
verandert de behoefte aan
voeding. Het is belangrijk om
genoeg gezonde voedingsstoffen binnen te krijgen.
Zo blijven uw botten stevig,
uw gewrichten soepel en uw
spierkracht op peil.
Ogen
Goed kunnen zien is belangrijk
als u niet wilt vallen. Als u
ouder wordt, gaat uw zicht
helaas achteruit. Ziet u nog
scherp genoeg? Laat elk jaar
uw ogen meten. Voor een
uitgebreide oogmeting kunt u
het beste een afspraak maken
met een oogarts of
optometrist.

Passende schoenen
Het is belangrijk om schoenen
en pantoffels te dragen die
precies passen. Door een juist
advies en een goede keuze
wordt de kans dat u valt
kleiner. Draagt u in huis graag
pantoffels? Zorg dan voor
stevige pantoffels met een
stevige zool.

Het gaat om het totaal
Het is natuurlijk goed om een
paar van de genoemde
aanbevelingen over te nemen.
Nóg beter is het om op alle
genoemde terreinen te
bekijken hoe het er bij u voor
staat. Alles hangt namelijk
met elkaar samen. Lees
hiernaast het voorbeeld maar
eens.

U draagt al een tijdje een bril.
Helaas is deze bril niet op de
juiste sterkte. Ook is in de
afgelopen maanden uw
spierkracht een beetje
afgenomen. En dan struikelt
u plotseling over een kleedje.
U zag het niet zo goed en uw
spieren hielden u helaas niet
in evenwicht… Als u zorgt
voor voldoende beweging, uw
spieren op sterkte houdt én
een bril neemt op goede
sterkte, dan neemt de kans
dat u valt af.
Best simpel toch?

Meer informatie? Dat kan!
Wilt u mee lezen over deze
onderwerpen? Of wilt u
misschien eens testen hoe
stevig u op de been staat?
Vraag dan naar de brochure
‘zo blijft u overeind’. Of kijk
voor een digitaal exemplaar
op:
www.veiligheid.nl/valpreventi
e/voorlichtingsmateriaal.

Het Gezondheidshuis
Barneveld
In het Gezondheidshuis
Barneveld kijken we hoe we
mensen zo lang mogelijk
gezond en vitaal kunnen
houden. Dus ook hoe we u
beter op de been kunnen
houden. Zo bieden wij
bijvoorbeeld het valpreventieprogramma In Balans. U krijgt
dan handige tips op het gebied
van voeding, schoenen en
bewegen. We geven u
bijvoorbeeld advies over het
gebruik van vitamine D of
voedingsadvies.
Wij doen dit met een aantal
netwerkpartners. Zo kijkt
iedereen vanuit zijn of haar
discipline hoe we u het beste
kunnen ondersteunen.
Letterlijk en figuurlijk.

In Balans Programma
Gaat u letterlijk een stapje
verder en wilt u álles weten
over hoe u stevig op de been
blijft staan? Dan is het In
Balans programma misschien
iets voor u. In Balans is een
training waarbij u in 12
weken leert hoe u een
valongeluk kunt voorkomen.
U krijgt van ons uitleg
(theorie) maar ook veel
oefeningen (praktijk). U volgt
de cursus samen met andere
leeftijdsgenoten. Eigenlijk is
het elke week een gezellig
uitje en wordt u steeds een
beetje wijzer.
Het In Balans programma is
nu in ontwikkeling. We doen
daarom in eerste instantie
mee met een onderzoek
vanuit de vrije universiteit
Amsterdam. Voor dit
onderzoek zoeken wij
deelnemers.

Bent u benieuwd wat dit
onderzoek precies inhoud?
Wij vertellen u graag meer.
Mail uw belangstelling naar:
alette.jansma@norschoten.nl
dan nemen wij snel contact
met u op.

Handige adressen die u kunnen
helpen om een val te
voorkomen
BALANS EN SPIERKRACHT
Bij de fysiotherapeut kunt u
terecht voor informatie over goed
bewegen. Ook geeft de
fysiotherapeut u tips om te
werken aan uw balans en
spierkracht.
Medifit
Email: info@medifit.nl
Telefoon: 0342-414515
Website: www.medifit.nl
Zorgorganisatie Norschoten
Email: info@norschoten.nl
Telefoon: 0342-404000
Website: www.norschoten.nl

Centrum Evers
Email: info@centrumevers.nl
Telefoon: 0342-422997
Website: www.centrumevers.nl

Zorgorganisatie Norschoten
Email: info@norschoten.nl
Telefoon: 0342-404000
Website: www.norschoten.nl

Fysio Barneveld
Email:
praktijk@fysiobarneveld.nl
Telefoon: 0342-414814
Website: www.fysiobarneveld.nl

Ergotherapie Veluwe
Email: info@ergotherapieveluwe.nl
Telefoon: 033-7210542
Website: www.ergotherapieveluwe.nl

WOONOMGEVING
U kunt naar Welzijn Barneveld
voor een gratis Woon Bewust
gesprek.
Welzijn Barneveld
Email: info@welzijnbarneveld.nl
Telefoon: 0342-745004
Website:
www.welzijnbarneveld.nl
U kunt naar de ergotherapeut
voor advies over
(loop)hulpmiddelen en een
veilige woonomgeving.
Medifit
Email: info@medifit.nl
Telefoon: 0342-414515
Website: www.medifit.nl

GEZONDE VOEDING
Bij een diëtist kunt u terecht voor
advies en vragen over gezonde en
juiste voeding.
Zorgorganisatie Norschoten
Email: info@norschoten.nl
Telefoon: 0342-404000
Website: www.norschoten.nl
Diëtistenpraktijk Barneveld
Email:
dormans@dietistenpraktijkbarnev
eld.nl
brink@dietistenpraktijkbarneveld
.nl
Telefoon: 0342-422899 en
0342-412756
Website:
www.dietistenpraktijkbarneveld.nl

MEDICIJNEN
Uw apotheek weet of uw
medicijnen samen gaan.
Ga naar uw apotheek of
huisarts voor een check op uw
medicijnen en juist advies.
Apotheek Barneveld
Email:
info@apotheekbarneveld.nl
Telefoon: 0342-412182
Website:
www2.serviceapotheek.nl/barne
veld
Apotheek Nieuwe Markt
Email:
info@apotheeknieuwemarkt.nl
Telefoon: 0342-412208
Website:
www2.serviceapotheek.nl/nieuw
emarkt/
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PASSENDE SCHOENEN
Bij de podotherapeut kunt u
terecht voor advies over juiste
schoenen en gezonde voeten.
RondOm Podotherapeuten
Email:
info@rondompodotherapeuten.nl
Telefoon: 088-1180500
Website:
www.rondompodotherapeuten.nl

THUISZORG/EXTRA
ONDERSTEUNING
HdS
Email: wijkverpleging@hdszorg.nl
Telefoon: 0342-405600
Website: www.hdszorg.nl
Icare
Email: barneveld@icare.nl
Telefoon: 0522-277126
Website: www.icare.nl

