>Hoe vermijd je vallen?

19-25 april 2021

> Start de week actief
• De beste remedie om valpartijen te voorkomen
is regelmatig aan lichaamsbeweging te doen!
• Regelmatig bewegen heeft nog tal van andere
voordelen:
- versterking van het immuunsysteem
- verminderen van stress
- behouden of bekomen van een gezond
lichaamsgewicht
- een verminderd risico op diabetes, hoge bloeddruk
en hartproblemen
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> Blijf zoveel mogelijk in beweging
• Zit niet te lang stil en probeer het grootste deel van de
dag licht intensief te bewegen
- Bv. planten water geven, huishoudelijke taken,…

• Iedere beweging, hoe klein ook, is beter dan niet
actief zijn
• Vraag aan je arts of kinesitherapeut een specifiek
oefenprogramma met spierversterkende oefeningen
en evenwichtsoefeningen die je thuis of in groep kan
uitvoeren
• Gebruik een hulpmiddel zoals een wandelstok of
rollator als je angst hebt om te wandelen
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> In de smaak vallen
• Een tweede factor die het risico om te vallen kan
verhogen is ongezonde voeding
• Naast het belang voor de algemene gezondheid, is
gezonde voeding ook belangrijk om je spieren en
beenderen sterk te houden en zo je valrisico te
verminderen
• Vooral calcium, vitamine D en eiwitten zijn
belangrijk voor een goede werking van de spieren
en stevige botten en voor het verminderen van
letsels na een valincident
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> Wandelen zonder vallen
• De omgeving heeft een belangrijke invloed op
de mate van fysieke activiteit
• De aan- of afwezigheid van goede
voorzieningen in de gemeente of stad kunnen de
mate van beweging bij de oudere bewoners op
een positieve of negatieve manier beïnvloeden
 Veilige oversteekplaatsen,
 goed aangelegde en onderhouden wandel- en fietspaden,
 voldoende rustbanken,
… kunnen ervoor zorgen dat ouderen meer buiten komen en bewegen.
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> Zet je beste schoentje voor
• Het dragen van onaangepast schoeisel (bv.
met gladde zool, teenslippers) is een
belangrijke valrisicofactor
• Slecht schoeisel heeft namelijk een
negatieve invloed op het evenwicht en
verhoogt het risico op uitglijden, struikelen en
vallen
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Veilig schoeisel

• Ook op kousen (zelfs op antislipkousen) of
op blote voeten lopen, verhoogt het valrisico

•

omsluit de voet,

•

heeft de juiste maat,

•

een stevige hielkap,

• Draag dus altijd (zowel binnen als buiten)
goed schoeisel

•

geen al te hoge hak,

•

een stevige zool,

•

een goed sluitingsmechanisme

> Laat angst om te vallen je leven niet bepalen!
• Heb je angst om te vallen? Je bent niet alleen; ongeveer
één op twee 65-plussers heeft valangst
• Door angst om te vallen, ga je minder bewegen
• Hierdoor neemt je spierkracht en evenwicht af en
vergroot de kans op een val
• Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht
Laat je bijstaan door onze valkliniek (geriatrisch dagziekenhuis).
Meer info op www.ziekenhuisgeel.be en 014/577501.
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