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 Laa t je niet 
Vall en 

Over fi t en gezond blijven door veilig 
te bewegen en stevig op je benen te staan!
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Wist je dat?
•	 Eén	op	drie	van	de	65-plussers	minstens	één	keer	per	jaar	valt?
•	 De	helft	van	de	80-plussers	minstens	één	keer	per	jaar	valt?
•	 De	helft	van	de	valincidenten	een	klein	letsel	(verstuiking)	en	één	

op	tien	ervan	een	ernstig	letsel	(heupbreuk)	tot	gevolg	heeft?
•	 Slechts	één	op	vijf	valincidenten	aan	de	dokter	wordt	gemeld?

Vallen	kan	vervelende	gevolgen	hebben.	Gelukkig	kun	je	dat	eenvoudig	
voorkomen.	In	deze	brochure	kom	je	te	weten	hoe	je	vallen	kan	voor-
komen	door	veilig	te	blijven	bewegen	en	stevig	op	je	benen	te	staan!
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Fit, fitter, fitst

Goede	reflexen,	spierkracht,	soepelheid	en	coördinatie	zorgen	ervoor	
dat	je	minder	snel	valt.	Blijf	daarom	bewegen.	Hoe	fitter	je	bent,	hoe	
meer	je	van	het	leven	kunt	genieten.

Je	hoeft	geen	olympisch	goud	te	halen,	eenvoudige	dingen	zijn	
al	goed	zoals	te	voet	naar	de	bakker	gaan,	poetsen,	de	hond		
uitlaten,	spelen	met	de	kleinkinderen,	wandelen	of		
fietsen,	de	trap	nemen	en	niet	de	lift,	tuinieren	...

Hoe blijf je sterk en soepel?
•	 Beweeg	zeker	een	half	uur	per	dag.
•	 Volg	een	cursus	om	je	evenwicht	te	verbeteren	bv.	tai	chi.
•	 Hou	je	beenspieren	in	conditie	door	te	wandelen,	te	fietsen...
•	 Overdrijf	niet	en	wees	realistisch.	Als	je	elke	dag	een	blokje	om	

wandelt,	moet	je	niet	verwachten	dat	je	plots	een	marathon		
kunt	lopen.

•	 Warm	je	spieren	eerst	op	en	drink	voldoende	als	je		
een	inspanning	doet.

Goud!
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De merkwaardige medicijnkast

Medicijnen	kunnen	je	slaperig,	suf	of	draaierig	maken,	je	evenwicht		
verstoren,	je	reacties	verminderen	en	je	spieren	slap	maken.	Ben	je		
wat	ouder,	dan	krijg	je	meer	last	van	die	bijwerkingen.	

Tips voor veilig medicijngebruik
•	 Vermijd	zo	veel	mogelijk	het	innemen	van	kalmeer-	of	slaapmid-

delen	omdat	ze	je	duizelig	kunnen	maken.	Indien	je	ze	toch	moet	
nemen,	wees	dan	aandachtig	voor	de	mogelijke	bijwerkingen.

•	 Neem	medicijnen	zoals	je	dokter	(of	apotheker)	het	gezegd	heeft.
•	 Neem	geen	medicijnen	na	de	houdbaarheidsdatum.
•	 Als	je	meer	dan	4	medicijnen	moet	nemen,	bespreek	dan	met	je	

dokter	of	dit	echt	nodig	is.
•	 Contacteer	je	dokter	als	je	last	hebt	van	bijwerkingen.
•	 Hou	er	rekening	mee	dat	je	ook	duizelig	kunt	zijn	van	kruiden	

(hoestsiroop,	valeriaan,...)	of	van	medicijnen	die	niet	op		
voorschrift	zijn.

•	 Overleg	geregeld	met	je	dokter:	krijg	je	nog	de	juiste	medicijnen?
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Kijk uit!

Goed	zien	is	nodig	om	geen	problemen	te	krijgen	met	de	zwaartekracht.	
Ga	regelmatig	naar	de	oogarts	ook	al	denk	je	dat	je	nog	arendsogen	
hebt.	Laat	je	brilglazen	aanpassen	indien	nodig.	En	ook	al	ken	je	het	huis	
op	je	duimpje,	doe	altijd	het	licht	aan.	Je	kunt	altijd	struikelen	over	iets	
dat	je	liet	rondslingeren	of	iets	dat	omviel.

Tips om goed te zien
•	 Ga	regelmatig	naar	de	oogarts.	Duid	aan	op	je	kalender	wanneer	

je	een	afspraak	moet	maken.
•	 Leen	geen	bril	van	iemand	anders.
•	 Zorg	in	heel	je	huis	voor	voldoende	verlichting	(liefst	met		

lampenkap	of	mat	glas	zodat	je	niet	verblind	wordt).
•	 Ruim	dadelijk	op	zodat	er	niets	rondslingert	waarover	je	later	

kunt	struikelen.
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Duizelen en draaien

Je	staat	op,	uit	bed	of	een	zetel,	en	je	draait.	Je	bukt,	komt	recht	en	
duizelt.	Dat	komt	omdat	je	bloeddruk	zich	niet	snel	genoeg	aanpast	en	
je	hersenen	even	wat	minder	zuurstof	krijgen.	Het	kan	weinig	kwaad,	
maar	je	kunt	er	wel	door	vallen.

P.S.:	Soms	is	duizelen	het	gevolg	van	bepaalde	geneesmiddelen	(anti-
depressiva,	geneesmiddelen	voor	het	hart...).	Vraag	je	huisarts	om	je	
bloeddruk	te	controleren	en	indien	nodig	je	medicatie	aan	te	passen.

Hoe voorkom je dat je duizelt?
•	 Zet	je	op	de	rand	van	je	bed,	stoel	of	zetel	vooraleer	je	opstaat.

Laat	je	benen	bengelen	totdat	je	hoofd	niet	meer	draait.
•	 Adem	eventueel	een	aantal	keren	diep	in	en	uit.
•	 Plaats	vervolgens	je	beide	voeten	naast	elkaar.	Zet	ze	plat	op	de	

grond	onder	je	knieën.
•	 Steun	met	je	handen	op	je	knieën	en	sta	langzaam	recht.
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Hoe snel ben je?

Een	goed	reactievermogen	is	belangrijk	voor	je	evenwicht.	Wanneer	je
langzaam	reageert	wanneer	je	wankelt,	ben	je	bijvoorbeeld	niet	meer	
in	staat	om	iets	vast	te	pakken	om	je	recht	te	houden.

Zo verbeter je je reactievermogen
•	 Volg	een	beweegcursus.
•	 Overleg	geregeld	met	je	dokter	of	je	nog	de	juiste	medicijnen	

neemt.	Medicijnen	beïnvloeden	immers	je	reactievermogen.
•	 Door	alcohol	reageer	je	trager.	Drink	maximaal	2	glazen	per	dag.

Home safe home?

Het	is	echt	de	moeite	waard	om	je	eigen	huis	en	tuin	veilig	te	maken.	
Voor	jezelf,	voor	je	bezoekers,	je	kinderen	en	je	kleinkinderen.	Dat	kan	
meestal	zonder	heel	je	huis	overhoop	te	halen,	zonder	zotte	kosten	en	
zonder	aan	gezelligheid	of	comfort	in	te	boeten.
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Veilige vloeren
•	 Gebruik	zo	weinig	mogelijk	matten	en	tapijten.
•	 Leg	antislip	onder	je	matten	en	tapijten.
•	 Wees	voorzichtig	op	natte	vloeren.
•	 Laat	niets	rondslingeren.

Tips voor trappen
•	 Kleef	antislip	op	de	treden	van	je	trap.	Maak	traplopers	goed	vast.
•	 Duid	de	eerste	en	laatste	trede	aan,	bv.	met	speciale	fluostrips.
•	 Leg	niets	op	de	trap.
•	 Ga	nooit	op	onstabiele	trapjes	of	ladders	staan.
•	 Leg	geen	matje	onderaan	de	trap.
•	 Zorg	voor	goede	verlichting.

De Betere Badkamer
•	 Leg	antislipmatten	in	en	aan	het	bad	of	de	douche.
•	 Zorg	voor	stevige	handgrepen.
•	 Was	je	zittend	aan	de	lavabo	of	in	de	douche.

Maak je woning veilig
•	 Vraag	professioneel	advies	aan	je	ziekenfonds	over	de	ingrepen	om	je		

woning	veiliger	te	maken.	Deze	dienstverlening	is	gratis	voor	CM-leden.
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Blijf op de been

Stevig	in	je	schoenen	staan	is	heel	belangrijk	om	vanalles	te	kunnen
doen.	Daarom	is	het	cruciaal	je	voeten	goed	te	(laten)	verzorgen	en	
goede	schoenen	of	pantoffels	te	dragen.

Zo sta je stevig in je schoenen
•	 Zorg	dat	je	schoenen	goed	passen.
•	 Draag	gesloten	schoenen.
•	 Kies	schoenen	met	een	brede,	lage	hak,	een	dunne	antislipzool	

en	met	velcro	of	veters	(en	strik	altijd	je	veters).
•	 Loop	nooit	op	kousen,	liever	op	blote	voeten.
•	 Verzorg	je	voeten	goed,	behandel	wondjes	en	drukplekken.	Een	

bezoek	van	de	pedicure	is	geen	overbodige	luxe.
•	 Draag	pantoffels	die	je	voeten	goed	omsluiten	(geen	instekers).
•	 Draag	eventueel	steunzolen.
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Niet bang zijn!

Angst	om	te	vallen	is	normaal	als	er	ijs	of	sneeuw	ligt,	als	de	vloer	nat
is,	als	het	trottoir	er	slecht	bij	ligt,	waardoor	je	je	meestal	wat	voorzich-
tiger	gaat	gedragen.	Maar	laat	valangst	je	leven	niet	beheersen	doordat	
je	dingen	niet	meer	doet	die	je	in	feite	wel	nog	kunt.	Anders	ga	je	minder	
bewegen	waardoor	het	risico	om	te	vallen	nog	vergroot.
Dus	blijf	bewegen,	kom	buiten	en	doe	wat	je	graag
doet	en	nog	kunt,	ook	al	ben	je	(een	beetje)	bang.

Tips
•	 Zet	je	telefoon	(of	meerdere)		

op	een	centrale	plaats.
•	 Leg	alarmnummers	bij	de	telefoon:	112,		

100,	101,	dokter,	buren.
•	 Draag	de	alarmzender	van	je	persoonlijke	alarm	rond	je	hals	of	

pols.	Bij	een	val	volstaat	een	druk	op	de	knop	voor	hulp.
•	 Spreek	met	vrienden	of	buren	af.	Bel	elke	dag	of	ga	eens	langs.	

Zorg	ervoor	dat	je	niet	vergeten	wordt.
•	 Geef	een	sleutel	van	je	woning	aan	familie,	vrienden	of	buren.
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Minder bot

Stevige	botten	en	goede	spieren	heb	je	nodig	voor	een	stevig	gestel.		
Als	je	ouder	wordt,	krijg	je	brozere	botten.	Ze	verliezen	vooral		
calcium.	Vooral	zuivelproducten	(melk,	yoghurt,	kaas...)	zijn	rijk	aan	
calcium.	Maar	het	zit	ook	in	groenten,	fruit	(spinazie,	broccoli,	vijgen	
…)	en	ingeblikte	vis	(sardienen,	tonijn	…),	weliswaar	in	kleinere		
hoeveelheden.

Vitamine	D	helpt	het	lichaam	om	calcium	uit	de	voeding	op	te	nemen.	
Zonlicht	zorgt	voor	de	aanmaak	van	vitamine	D.	Het	zorgt	ook	voor	
sterkere	spieren	zodat	we	minder	snel	vallen.	Je	hebt	dus	calcium	en	
vitamine	D	nodig.

Zo voorkom je breuken:
•	 Stap	regelmatig:	bewegen	verbetert	de	conditie	van	je	botten.
•	 Eet	voeding	met	veel	calcium	en	vitamine	D.
•	 Bespreek	de	inname	van	extra	calcium	en	vitamine	D	of		

medicijnen	tegen	osteoporose	met	je	huisarts.
•	 Stop	met	roken	en	matig	je	alcoholgebruik.

 

Sardienen (blik) Tonijn (blik) 1 ei (50g)  

Zalm (100g) Snoek, baars 
(100g)

Wilde 
cantharellen 

Lever 

1 portie 
aardappelen 
(gekookt, 200g)

1 glas contrex 
mineraalwater 

1 portie rijst 

2 bollen roomijs 1 reep melk-
chocolade (50g) 

1 portie vis 1 ei (50g) 1 zakje chips (30g) 

1 portie sardienen 
uit blik
(100g)

1 portie groene 
kool  

1 portie Roquefort
(30g) 

1 gedroogde vijg 1 hoekje 
smeerkaas

  1 portie groenten  

1 glas aangerijkte 
soyamelk 

1 portie broccoli 
(200g)

1 portie spinazie
(200g) 

1 portie 
Parmezaan (30g)

1 glas chocomelk 1 potje volle/ 
magere yoghurt

 
 

1 snede kaas 

1 glas (karne)melk  

1 portie 
deegwaren 

1 potje volle/ 
magere platte
kaas

 
 

weinig 
calcium

redelijk 
veel 
calcium

veel 
calcium

zeer 
veel 
calcium

Dagelijkse hoeveelheid Calcium:

Volwassenen       900 mg
Mannen 65+     1200 mg
Vrouwen 50+     1200 mg

Dagelijkse hoeveelheid Vit D:

18-64 jaar        0-10 µg
65+    10 µg

+/- 50 mg +/- 25 mg < 25mg

+/- 2 µg (microgram) 

x3
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Bron:	www.valpreventie.be
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Vallen en opstaan

Wat te doen als je toch valt?:
Blijf rustig!

Zorg dat je niet onderkoelt: ga op een mat liggen, bedek jezelf 

met kranten, tapijt, deken, jas, kussens... 

Probeer iemand te verwittigen (telefoon, alarm, roepen, kloppen).

Indien je geen erge pijn voelt (bv. aan heupen, in de buik, aan je 

hoofd of in de borststreek), kan je proberen recht te komen.

Hoe kom je weer recht na een val?:
Rol op je buik.

Ga op handen en knieën zitten. 

Zoek steun aan een stevig en stabiel meubel.

Zet 1 voet plat op de grond, plooi je knie en duw je op.

•

•

•

•

•

•

•

•

14 15

Vallen en opstaan

Wat te doen als je toch valt?
•	 Blijf	rustig!
•	 Zorg	dat	je	niet	onderkoelt:	ga	op	een	mat	liggen,	bedek	jezelf	met		

kranten,	tapijt,	deken,	jas,	kussens...
•	 Probeer	iemand	te	verwittigen	(telefoon,	persoonlijk	alarm,	roepen,		

kloppen).
•	 Probeer	recht	te	komen	als	je	geen	erge	pijn	voelt	(bv.	aan	je		

heupen,	in	je	buik,	aan	je	hoofd	of	in	je	borststreek).

Hoe kom je weer recht na een val?
•	 Rol	op	je	buik	door	je	hand	over	je	buik	in	de	andere	richting		

te	brengen.
•	 Steun	op	beide	handen	en	voeten	en	duw	af	zodat	je	op	beide		

knieën	komt	te	steunen.
•	 Zoek	steun	aan	een	stevig	en	stabiel	meubel.
•	 Zet	1	voet	plat	op	de	grond,	plooi	je	knie	en	duw	je	op.
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De brochure geeft informatie en tips  
om gezond en fit te blijven zonder te vallen  

en is specifiek bedoeld voor 55-plussers.

Meer info
www.valbus.be

www.vermijdvallen.be
www.valpreventie.be

‘De valbus laat je niet vallen’ is een  
initiatief van CM en Ziekenzorg CM.

met dank aan
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