Vallen kan ernstige gevolgen hebben.
• Fysieke schade
Door vallen kunnen verstuikingen, wonden of breuken
en hoofdtrauma’s ontstaan.
• Psychologische schade
Er kan angst om opnieuw te vallen ontstaan. Valangst
kan ervoor zorgen dat de patiënt minder beweegt,
waardoor het valrisico nog vergroot. Het kan ook leiden
tot depressie en isolatie.
Het is dus van groot belang om vallen te voorkomen!
Lees daarom de tips in deze folder.

Meer info
Meer informatie en tips vindt u op www.valpreventie.be

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.
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Waarom moet u vallen voorkomen?

Valpreventie
Tips en info
Informatiebrochure patiënten

Beste patiënt of familie,
Bepaalde patiënten lopen meer risico op vallen. Dit kan
mogelijk ernstige gevolgen hebben. Daarom screenen we
elke patiënt op een valrisico. Bij u stelden we een verhoogd
risico op vallen vast. Lees de tips in deze folder en help
valpartijen te voorkomen.

Hoe kan u vallen voorkomen?
Valtips voor de familie
Kledij
• Voorzie gesloten schoenen voor de patiënt. Dus geen
losse pantoffels die kunnen glijden.
• Te lange nachtkledij/pyjamabroeken vormen een
struikelgevaar voor de patiënt.

In de kamer
• Overleg met de verpleegkundige over het gebruik van
bedsponden.
• Vraag uitleg over de werking van het elektrische bed.
• Zorg mee voor orde en ruimte rond het bed.  
• Er mogen geen elektrische snoeren in de buurt van het
bed rondslingeren.
• Al wat kan rijden, moet bij stilstand op de rem staan.
• Zet de infuusstaander aan de kant waar de patiënt uit
het bed stapt.   

Na uw bezoek
•
•
•
•

Leg bril en hoorapparaat binnen handbereik.  
Plaats de bel en het nachtkastje binnen handbereik.
Zet het bed in de laagste stand als u de kamer verlaat.
Stimuleer de patiënt om hulp te vragen aan de
verpleegkundige.  

Valtips voor de patiënt
Kledij
•
•
•
•

Draag gesloten schoenen, en geen slippers.
Loop niet op kousen of anti-trombosekousen.
Laat linten van kamerjassen niet over de grond slepen.
Bel bij enige twijfel de verpleeg- of zorgkundige.

Beweging
• Beweeg voldoende.
• Kom rustig overeind zodat uw bloeddruk niet plots daalt.
• Contacteer uw arts bij evenwichtsproblemen.

Horen en zien
• Gebruik uw bril en/of hoorapparaat.
• Laat uw bril en hoorapparaat regelmatig nakijken.
• Let op met multifocale glazen.

Veiligheid
•
•
•
•

Als u morst op de vloer, verwittig de verpleegkundige.
Zet de infuusstaander langs uw uitstapzijde.
Doe het licht aan als u ‘s nachts naar het toilet gaat.
Bespreek uw medicatie met uw arts.

Breng ook uw familie op de hoogte over valpreventie.

