Voorkom breuken
Maak uw beenderen sterker.
• Stap regelmatig.
• Eet voeding die veel calcium bevat.
• Bespreek de inname van extra calcium
en vitamine D met uw huisarts.

Gevallen of problemen met uw
evenwicht- en/of mobiliteit?
Praat erover met uw huisarts. Hij zal nagaan of u een
verhoogd valrisico hebt en welke risicofactoren hier een
rol in spelen. Heel wat risicofactoren kunnen aangepakt
of behandeld worden. Zo nodig verwijst de huisarts
door naar een andere gezondheidswerker zoals een
kinesitherapeut, ergotherapeut of verpleegkundige.
Bespreek zeker de volgende punten met uw huisarts als
u er problemen mee ondervindt:

JA

NEE

Ik ben slecht te been.

Ik neem meer dan 4 verschillende
geneesmiddelen.
Ik ben de afgelopen 6 maanden al
eens gevallen of gestruikeld.
Ik ben bang om te vallen.

Hulpmiddelen
Ervaart u ongemakken of angst om activiteiten
uit te voeren die u fijn vindt? Er bestaan heel wat
hulpmiddelen om het dagelijkse leven te vergemakkelijken. Bespreek met uw huisarts of deze
middelen u kunnen helpen en aarzel niet ze te
gebruiken.

De krant lezen of televisie kijken is
moeilijk voor mij.
Ik doe minder dan drie keer per week
een half uur aan lichaamsbeweging.
In mijn huis zijn er: opstapjes,
losliggende draden, opkrullende
tapijten, gladde vloeren, …
Ik draag loszittend schoeisel
(bijv. slippers) of schoenen met
hoge hakken.
Meer informatie op www.valpreventie.be.
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Ik voel mij soms draaierig wanneer
ik opsta.

ZELFSTANDIG THUIS WONEN,
IETS VOOR U!

31/08/2010 10:50:29

Droomt u er ook van om:
• zelfstandig thuis te blijven wonen?
• uw eigen gewoonten te
behouden?
• zelf uw boodschappen te doen?
• met uw (achter)kleinkinderen
te kunnen spelen?
• met vrienden te kunnen gaan
kaarten, een uitstap te doen?

JA?!

Dan is fit blijven
de boodschap!

Hoe blijft u fit? Blijf actief!

Verhoog uw eigen veiligheid

Fit blijven zit vaak in kleine dingen zoals te voet
naar de bakker gaan, de post binnenhalen, stof
afdoen, de hond uitlaten.

• Richt uw huis en tuin veilig in. Zorg voor:
• voldoende verlichting
• antislip onder de matten
• een veilige trapladder
• …
• Wees bijzonder aandachtig en voorzichtig
op de stoep.
• Draag aangepast en stevig schoeisel.
• Laat uw ogen regelmatig controleren en draag
een aangepaste bril indien nodig.
• Sta niet te snel op uit bed of uit de zetel,
anders kan u duizelig worden.
• Neem uw medicatie zoals uw arts of
apotheker het u zegt.
• Vermijd zoveel mogelijk slaapmedicatie!

Doe daarnaast minstens 3 keer per week een half
uur aan lichaamsbeweging:
• kies een activiteit die u graag doet zoals
wandelen, fietsen, zwemmen.

• drink voldoende water bij lang aangehouden
activiteiten en/of warm weer.
• bouw elke activiteit geleidelijk op (bijv. start
met 3 keer 5 à 10 minuten per week).

Deze folder is een initiatief van:

en Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, Logo’s Vlaanderen,
Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg, Vlaamse Vereniging voor
Diensten Gezinszorg en Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Met de steun van:

Meer informatie op www.valpreventie.be.
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