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1. BLIJF FIT EN ACTIEF
‘Rust roest’ is een veel gebruikt gezegde. Blijven bewegen
binnen uw eigen mogelijkheden is de beste manier om
spierkracht en evenwichtsgevoel te behouden. Lange
periodes stilzitten vergroten daarentegen het risico op vallen.
Elke vorm van beweging is goed: wandelen, fietsen,
zwemmen, tuinieren, … . U kiest best activiteiten die u graag
doet.
Bij voorkeur probeert u het bewegen samen te laten vallen met uw dagelijkse
bezigheden, bijvoorbeeld boodschappen doen, een bezoekje brengen aan vrienden
of familie,…
Indien nodig bekijkt de kinesitherapeut of ergotherapeut samen met u tijdens de
ziekenhuisopname welk loophulpmiddel geschikt is voor u.
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2. DE ACTIVITEITENPIRAMIDE 		
HELPT U OM NIET TE VALLEN
Vermijd langer dan een half uur

ononderbroken zitten tijdens:
•
•
•
•
•

TV kijken
Handwerk
Surfen op het internet
Lezen
…

Doe 2 tot 3x per week

specifieke oefeningen die:

• Uw lenigheid en uithouding vergroten
• Uw evenwicht verbeteren
• Uw spieren versterken
(doe dit eventueel in samenspraak met
de kinesist)

Doe 3 tot 5x per
week

een leuke, sportieve
hobby:
•
•
•
•
•

Dansen
Fietsen
Zwemmen
Joggen
…

Beweeg
dagelijks

zoveel u kan

•
•
•
•
•

Speel met de kleinkinderen
Neem de trap in plaats van de lift
Werk in de tuin
Wandel naar de winkel
Doe huishoudelijke taken
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3. DUIZELIG BIJ HET RECHTSTAAN?
U staat op, uit bed of een zetel, en u draait. U bukt, komt recht
en duizelt. Dat komt omdat uw bloeddruk zich niet snel genoeg
aanpast en uw hersenen hierdoor even wat minder zuurstof
krijgen. Het kan weinig kwaad, maar u kunt er wel door vallen.
Enkele tips:
•

Plaats het hoofeinde van uw bed een beetje hoger.

•

Blijf even op de rand van het bed zitten voordat u rechtstaat, ook al voelt u zich
niet duizelig.

•

Bespreek vaak terugkomende duizeligheid met uw huisarts.

•

Pas uw gedrag aan: neem bijvoorbeeld de tijd als er iemand aanbelt of als de
telefoon rinkelt en doe niets overhaast.

4. LET OP VOEDING EN MEDICATIE
•

Eet regelmatig voeding met calcium en vitamine D, zoals
melkproducten, peulvruchten, vette vis en eieren: ze zijn
essentieel voor stevige botten en sterke spieren.

•

Bespreek het gebruik van medicijnen altijd met uw huisarts,
ook geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

•

Vermijd kalmeer- en slaapmiddelen. Volg het voorschrift als
u er toch neemt.

•
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Wees matig met alcohol.
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5. KIJK UIT!
•

Draag een bril als u er een nodig hebt.

•

Leen geen bril van iemand anders.

•

Plan jaarlijks een bezoek aan uw oogarts.

Wij zorgen voor een valkuil-vrije kamer in ons ziekenhuis
•

Veilige vloer

•

Altijd alles binnen handbereik

•

Laagstand bed

•

Kousen en slecht schoeisel vermijden

•

Uitstekende hulpmiddelen

•

In remstand bed en stoel

•

Licht genoeg

6. GA VOOR EEN VEILIG HUIS
Zie p.8, doorsnede woning
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6. GA VOOR EEN VEILIG HUIS

Bad
•

B

•

V

•

In

•

V

Slaapkamer:
•

Voorzie een lichtschakelaar die
ook vanuit het bed te bedienen is
of voorzie een waaklamp

•

Verhoog indien nodig uw bed

Woonkamer:
•

Voorzie zetels en stoelen met een
goede zithoogte, bij voorkeur met
armleuningen

•

Voorzie een draadloze telefoon
die u overal kan meenemen of een
PAS (personen alarmsysteem)

Keuken:
•

Richt keukenkasten zo in dat
zaken kunt die u het meeste
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•

Kuis gemorste etensresten o

•

Doe kasten of lades steeds d

VALPREVENTIE

dkamer/toilet:

Bij voorkeur een douche i.p.v. bad

Voorzie een antislipmatje in bad of douche

ndien nodig, voorzie een stoel om u al zittend te wassen

Voorzie indien nodig een toiletverhoog

Trap:
•

Verwijder de traploper

•

Zorg voor een stevige leuning

•

Leg geen voorwerpen op de trap

•

Installeer indien nodig een traplift

Toegang tot de woning/tuin:
•

Zorg voor een vrije en vlakke toegangsweg

•

Verwijder bladeren en mos

•

Laat sneeuw onmiddellijk verwijderen

Algemene tips:

t u het gemakkelijkst bij de
nodig hebt

•

Voldoende bewegingsruimte

•

Voldoende verlichting

•

Tapijten verwijderen

•

Voor meer info omtrent hulpmiddelen in
en om de woning kan u altijd terecht bij de
ergotherapeut van de afdeling.

onmiddellijk op

dicht na gebruik
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7. STEVIG IN UW SCHOENEN
Om vallen te voorkomen is het belangrijk uw voeten goed te verzorgen en goede
schoenen of pantoffels te dragen.
Tips:
•

Zorg dat uw schoenen goed passen.

•

Draag gesloten schoeisel.

•

Kies schoenen met een brede, lage hak, een dunne antislipzool en met velcro of
veters.

•

Loop nooit op kousen.

•

Verzorg uw voeten goed, behandel wondjes en drukplekken. Ga hiervoor
eventueel naar een pedicure.

VEILIG SCHOEISEL

FOUTIEF SCHOEISEL
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8. RECHTKOMEN NA EEN VAL
1.

Trek 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 een been op en steun op uw knie. Doe
hetzelfde met het andere been.

4.

Steun op beide handen en knieën.

5.

Kruip op handen en knieën naar een stevig
meubel dat voldoende steun biedt om recht
te komen zoals een tafel of zetel. Grijp u
hieraan goed vast.

6.

Steun met uw handen op het meubel, plaats
een voet plat op de grond en sta recht.
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9. CHECKLIST VOOR EEN
VEILIGE HUISINRICHTING
Gelieve deze checklist in te vullen en terug te bezorgen aan de ergotherapeut van
uw afdeling.

JA
NEEN HEB IK
			NIET

GANG EN INKOM

Mijn pad, de toegang tot mijn huis ligt effen.

WOONKAMER
Mijn zetel/stoel heeft een goede zithoogte
zodat ik gemakkelijk kan rechtstaan.
Ik heb mijn meubels zo geplaatst dat er voldoende
ruimte is zodat ik nergens tegenaan kan lopen.

KEUKEN
Ik gebruik een stabiel opstapje.
Ik doe kasten en schuiven steeds dicht na gebruik.
Ik zet het keukengerei dat veel gebruikt wordt
in kastjes die makkelijk bereikbaar zijn.
Ik houd de grond steeds vrij en proper
(gemorste etensresten opruimen, boodschappentassen,…).
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TRAPPEN, OVERLOOP, ZOLDER EN KELDER
Zowel beneden als bovenaan de trap
is er een lichtschakelaar.
Ik heb een traploper.
Ik heb een trapleuning.
Er liggen geen spullen op de trap die mij verhinderen
om veilig de trap op en af te lopen.

BADKAMER EN TOILET
Ik heb een douche.
Ik heb een bad.
Ik gebruik reeds hulpmiddelen:
•

Antislipmat

•

Handgrepen

•

Douchezit/badzit

•

Toiletverhoog

•

Andere: …
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SLAAPKAMER
Ik doe steeds het licht aan als ik ’s nachts
naar het toilet ga.
De lichtschakelaar kan ik gemakkelijk vanuit
mijn bed bereiken.
Vanuit mijn slaapkamer kan ik het toilet
gemakkelijk bereiken.
Mijn bed staat op de juiste hoogte zodat ik,
als ik op de rand van mijn bed ga zitten,
net met beide voeten aan de grond kan.

ALGEMEEN
Er liggen matten.
Er is voldoende verlichting aanwezig.
Ik heb een draadloze telefoon of een PAS
(personen alarmsysteem) die ik overal kan meenemen.
Ik heb losliggende elektriciteitskabels en verlengkabels.
Ik doe veilig schoeisel aan.
Ik doe niets overhaast
(wanneer de telefoon gaat, er iemand aanbelt, …).
Ik draag steeds mijn bril indien dat nodig is.
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H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
www.azmol.be

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is
eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol.
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Elke reproductie of verspreiding zonder
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43
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