
Dan is het raadzaam om uw huisarts te raadplegen.
Meer info? Surf naar www.vermijdvallen.be

Hebt u soms moeite om 
uw evenwicht te bewaren? 
Bent u onlangs gevallen?
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uw kleinzoon kan 
gevaarlijker zijn 
dan het verkeer.



Als u ouder bent, 
wordt vallen pas echt 
een pijnlijke zaak.

Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer per 
jaar. En zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen. Vermijd 
valincidenten: volg onze tips, wees actief en verhoog uw 
veiligheid. Begin er vandaag nog aan!

Blijf fit en actief!
• Ga minstens een halfuur per dag wandelen, joggen of 

fietsen.
• Ga vaker te voet of met de fiets boodschappen doen.
• Volg een cursus turnen of tai chi: da’s goed voor uw  

evenwicht, lenigheid en spierkracht.

Ga voor een veilig huis
• Zorg ervoor dat er geen losliggende matten en  

tapijten in uw huis liggen.
• Loop niet op natte vloeren en laat niets rondslingeren.
• Kleef antislip op de traptreden.
• Zorg voor goede verlichting en stevige handgrepen.
• Ga niet op een stoel staan om iets uit de kast te nemen,  

maar gebruik een veilige trapladder.

Vaak duizelig bij het rechtstaan?
• Zwaai vooraleer u opstaat uw benen voorzichtig uit  

bed of uit de zetel en blijf rechtop zitten tot u niet meer 
duizelig bent. Adem een aantal keren diep in en uit.  
Plaats vervolgens uw beide voeten naast elkaar.  
Zet ze plat op de grond. Steun met uw handen op uw 
knieën en sta langzaam recht.

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

• Bespreek vaak terugkomende duizeligheid met uw huisarts.

Volgt u deze tips al? 

Zorg voor uw voeten 
• Koop goede schoenen die uw hele voet omsluiten,  

met een stevige, platte zool. 
• Vermijd hoge hakken.
• Draag steunzolen als dat nodig is. 
• Loop zo weinig mogelijk op kousenvoeten  

of op blote voeten.

Kijk uit met uw ogen
• Draag een bril als u er een nodig hebt.
• Leen geen bril van iemand anders.
• Ga naar de oogarts als u voelt dat uw ogen achteruitgaan.
• Leg uw bril op een vaste plaats of gebruik een brilkoordje.

Let op voeding en medicijnen
• 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.

• Wees matig met alcohol (max. 1 consumptie per dag).
• Rook niet.


