
Hoe kunnen wij je helpen?

- Bij een recente val zal je thuisverpleegkundige  
of zorgkundige het nodige doen om valinci-
denten in de toekomst te voorkomen. 

- Zij worden hierbij ondersteund door een 
referentieverpleegkundige mobiliteit en 
valpreventie, die gespecialiseerd is in het 
analyseren en verlagen van valrisico’s. 

- Indien nodig en indien je hiermee akkoord 
gaat, schakelen we ook andere specialisten in 
(huisarts, ergotherapeut ...). 

- Wanneer je een verhoogd valrisico hebt, kan je 
baat hebben bij een personenalarm. Met één 
druk op de knop van je personenalarm organi-
seert de Zorgcentrale van het Wit-Gele Kruis 
de meest geschikte professionele hulp. 24u/24 
en 7 dagen/7. Dat brengt rust voor jou en voor 
je mantelzorgers.

INFO & VRAGEN?

Spreek je zorgkundige of verpleegkundige 
aan. Of contacteer de afdeling van het 
Wit-Gele Kruis in jouw buurt.

 
Contactgegevens afdelingen 
 
Aarschot: 016-55 33 70 of aarschot@wgkvlb.be 
Asse: 02-454 84 80 of asse@wgkvlb.be 
Bertem: 016-39 31 30 of bertem@wgkvlb.be 
Diest: 013-35 35 50 of diest@wgkvlb.be 
Haacht: 016-61 75 75 of haacht@wgkvlb.be 
Halle: 02-334 37 40 of halle@wgkvlb.be 
Kessel-Lo: 016-44 15 00 of kessello@wgkvlb.be 
Leuven: 016-30 15 50 of leuven@wgkvlb.be 
Lennik: 053-64 51 40 of lennik@wgkvlb.be 
Linter: 011-78 92 40  linter@wgkvlb.be 
Tienen: 016-80 17 17 of tienen@wgkvlb.be 
Vilvoorde: 02-257 27 00 of vilvoorde@wgkvlb.be 
Wezembeek-Oppem: 02-686 11 10 of wezembeek- 
oppem@wgkvlb.be 
Wolvertem: 02-272 46 80 of wolvertem@wgkvlb.be 

Volg ons op:    
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Beter voorkomen 
dan genezen

Valincident



 
Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer 
per jaar. Zo’n valpartij kan nare gevolgen hebben. 
Soms leiden herhaaldelijke valincidenten zelfs tot 
een opname in een woonzorgcentrum. Gelukkig 
kan je de kans op vallen makkelijk zelf verkleinen 
door actief te blijven en je veiligheid te verhogen.

Risicofactoren 
 
Een valincident is geen gevolg van het veroude-
ringsproces. Vaak zijn er factoren aanwezig die het 
risico op vallen verhogen. 

Persoonsgebonden factoren:
- te weinig lichaamsbeweging
- evenwichtsstoornissen of beperkte mobiliteit
- foutief gebruik van loophulpmiddelen
- valangst
- duizeligheid bij het rechtkomen 
- onveilig schoeisel
- pijn
- …

 Omgevingsgebonden factoren: 
- losliggende tapijten, elektriciteitsdraden 
- onvoldoende verlichting
- drempels, gladde vloeren 
- …

Wat kan je zelf doen?

- Blijf bewegen: door niet te lang stil te zitten, de 
post uithalen, regelmatig te gaan wandelen …
blijven jouw spieren en gewrichten soepeler en 
vermindert het valrisico.

- Verzorg je voeten en draag veilig schoeisel: 
draag schoenen die goed passen en de voet 
volledig omsluiten.

- Laat valangst je leven niet beheersen: door 
bepaalde activiteiten niet meer te doen uit 
angst, verhoog je je valrisico.

- Gebruik aangepaste loophulpmiddelen: zo blijf 
je op een veilige manier bewegen.

- Zorg voor aanpassingen in je woning: kleine 
aanpassingen kunnen een wereld van verschil  
betekenen (bv. handgrepen aan toilet, telefoon 
centraal geplaatst, traplift …)

- Personenalarm: ben je gevallen en raak je niet 
meer recht, dan kan je met één druk op de knop 
alarm slaan. 

- Slaapmedicatie? Het kan ook zonder: bespreek 
een mogelijke afbouw hiervan altijd eerst met je 
huisarts.

- Laat regelmatig je medicatie aftoetsen bij de 
huisarts: vanaf 5 verschillende medicatie en 
meer verhoogd je kans op vallen 

- Ben je duizelig als je rechtkomt? Neem je tijd 
bij het rechtkomen en verwittig je huisarts of 
thuisverpleegkundige.

- Kijk uit met je ogen: ga regelmatig naar de 
oogarts , draag je bril volgens doktersadvies en 
hou je bril proper en binnen handbereik. 

Als je gevallen bent ...

Met de Zorgcentrale van het Wit-Gele Kruis kies
je voor professionele hulp wanneer het echt
nodig is. Ben je gevallen en is er niemand in de
buurt? Druk op de knop van je personenalarm en
de Zorgcentrale zorgt voor de
hulp die je nodig
hebt. 

Meer informatie op: 
www.zorgcentrale.be

Beperk 
risico's


