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Voorkomen van
vallen bij ouderen

Waarschijnlijk staat u er niet bij stil, maar een misstap 
in of om het huis is zo gemaakt. U kunt erg vervelend 
terecht komen bij een val. In deze folder geven wij u tips 
om uw kans op vallen te verkleinen. Ook weet u na het 
lezen van de folder wat u kunt doen als u toch gevallen 
bent.

Ongeveer 1 op de 3 oudere mensen die 
thuis woont, valt minstens een keer per 
jaar. Meestal is dat vooral vervelend. 
Maar soms heeft vallen ernstige gevol-
gen, zoals botbreuken. Het kan zijn dat 
u dan opgenomen moet worden in een 
ziekenhuis of verpleeghuis. 

Vallen kan u misschien onzeker maken, 
omdat u bang bent om opnieuw te vallen. 
Sommige mensen durven niet meer 
naar buiten te gaan. Eenvoudige tips 
kunnen veel vallen voorkomen en 
eventuele angst wegnemen.
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1. Blijf in beweging 2.  Voorkom duizelingen bij  
overeind komen of bukken 

Het lichaam verandert met het ouder 
worden. We worden trager en strammer, 
maar dat hoeft geen probleem te zijn. 
Door in beweging te blijven, blijft u 
sterk en reageert u sneller. Zo kunt u 
ook beter uw evenwicht bewaren.

Het is goed om dagelijks een half uur 
aan beweging te doen. Uw dagelijkse 
activiteiten tellen ook mee! U kunt  
bijvoorbeeld lopend naar de winkel gaan 
(als die niet te ver weg is) of bij iemand 
op bezoek gaan. 

Balanstraining bij Ciro
Tijdens het trainingsprogramma bij Ciro 
krijgt balanstraining extra aandacht. Kunt 
u moeilijk uw evenwicht bewaren, dan 
maken we samen met u een programma 
op maat. U krijgt dan extra behande- 
lingen, informatie en oefeningen van 
de arts, fysiotherapeut, ergotherapeut 
of verpleegkundige.

Na de behandeling bij Ciro wilt u het 
liefst uw conditie en kracht behouden. 
Wij raden u aan om naast een half uur 
dagelijkse beweging minimaal twee 
keer per week te blijven trainen bij een 
fysiotherapeut. 

Maak bespreekbaar
Als u moeite heeft met lopen of als u 
onzeker bent als u loopt, bespreek dit 
dan met de verpleegkundige of ergo-
therapeut. Misschien is het prettig voor 
u om een hulpmiddel te gebruiken. 
Denk hierbij aan een rollator of een ander 
hulpmiddel voor thuis. Zo kunt u toch 
in beweging blijven!

Bent u wel eens draaierig of duizelig 
als u opstaat uit een stoel of als u zich 
bukt? Dan past uw bloeddruk zich niet 
snel genoeg aan. De hersenen krijgen 
even wat minder zuurstof en dan voelt 
u zich slapjes. Meestal gaat dit gevoel 
snel weer over.

Een te lage bloeddruk, kan ervoor zorgen 
dat u valt. Als u weleens duizelig bent bij 
opstaan of bukken, neemt u dan contact 
op met de verpleegkundige (tijdens uw 
behandeling) of met uw huisarts (als u 
thuis bent). Dan kan uw bloeddruk 
worden gemeten. 

De volgende adviezen kunnen ook helpen:
•  Plaats het hoofdeinde van uw bed 

een beetje hoger;
•  Kom rustig overeind wanneer u ligt. 

Ga eerst zitten. Adem rustig in en uit 
en wacht even tot alle duizelingen 
verdwenen zijn. Beweeg vast wat met 
uw voeten. Ga hierna pas rechtop 
staan. Houd u daarbij vast aan bij-
voorbeeld een stevige stoel, zodat u 
voldoende steun heeft;

•  Vermijd plotselinge bewegingen;
•  Activiteiten als wassen en aankleden 

kunt u zoveel mogelijk zittend doen.

Tip:
Elke vorm van beweging die 
niet te zwaar voor u is, is goed.
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3. Bespreek uw medicijnen

Sommige medicijnen maken uw kans 
op vallen groter. Hoe meer medicijnen 
u gebruikt, hoe groter de kans op on-
gewenste effecten. 

Met deze tips kunt u in overleg met uw 
arts de kans op vallen verkleinen:
•  Kalmeer- en slaapmiddelen kunnen 

de kans op vallen flink groter maken. 
Misschien weet uw arts een andere 
oplossing voor uw klachten. En soms 
zijn er andere medicijnen die bij u 
minder bijwerkingen geven;

•  Bepaalde combinaties van medicijnen 
kunnen zorgen voor een te lage 
bloeddruk bij opstaan of bukken (zie 
punt 2). Uw arts kan u adviseren en 
zo nodig de medicatie aanpassen.

•  Zorg dat u altijd een duidelijk over-
zicht bij u heeft van de medicijnen 
die u gebruikt. Uw apotheek kan een 
recent overzicht voor u uitprinten;

•  Alle medicijnen moet u innemen 
volgens schema. Vraag uw arts om 
een duidelijk schema op te stellen 
en houd uzelf hier goed aan;

•  Meld alle bijwerkingen bij uw ver-
pleegkundige of bij het volgende  
bezoek aan uw arts. Overleg samen 
met de arts hoe u de bijwerkingen 
kunt verhelpen;

•  Ook medicijnen die u al jaren  
gebruikt, kunnen toch bijwerkingen 
geven. Dit komt doordat u ouder 
wordt;

•  Breng de arts op de hoogte van alle 
medicijnen die u gebruikt. Dit geldt 
ook voor medicijnen die niet voor-
geschreven zijn en liefst ook van  
alternatieve middelen. Sommige 
plantenextracten kunnen bijvoorbeeld 
het effect van bepaalde geneesmid-
delen versterken.
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In en om het huis heeft u misschien wel 
de meeste kans om te vallen. Gelukkig 
kunt u ook veel doen om uw woning 
veiliger te maken. Het is een goed idee 
om uw hele woning te bekijken met 
onderstaande tips.  

Advies over aanpassingen en hulp- 
middelen, zoals een beugel bij het toilet, 
kunt u krijgen bij uw ergotherapeut of 
verpleegkundig coach. Uw gemeente 
heeft informatie over welke regelingen 
hiervoor bestaan. Tot slot kunt u veel 
doen om zelf veiliger door het huis te 
lopen. Denk aan de manier waarop u 
een rollator of rolstoel gebruikt en zelfs 
welke schoenen u draagt. 

• Algemeen:
-  Zorg voor voldoende loop- en  

beweegruimte in uw huis;
-  Leg zware en veelgebruikte spullen 

op een makkelijk bereikbare plek;
-  Als u iets wilt pakken dat hoger ligt, 

zorg dan dat u altijd een veilige,  
stevige huishoudtrap (met beugel) 
gebruikt. Gebruik geen krukje of stoel!;

-  Gebruik een fietstas als u spullen 
meeneemt op de fiets;

-  Gebruik een boodschappentas op 
wieltjes als u lopend spullen mee-
neemt.

• Vloeren:
-  Werk alle losliggende snoeren op de 

vloer weg;
-  Verwijder losse vloerkleden of bevestig 

ze aan de vloer. Of zorg ervoor dat 
vloerkleden een antislip laag hebben;

-  Reinig de vloer regelmatig. Stof, 
kruimels en groentesnippers kunnen 
de vloer even glad maken als water;

-  Laat niets op de vloer slingeren, zoals 
tijdschriften, kranten, boeken en 
handwerk;

-  Harde vloeren kunnen behandeld 
worden met een antislip laag;

-  Hoge drempels kunnen beter  
verwijderd worden.

4. Maak uw huis veiliger

• De trap:
-  Zorg voor goede verlichting op de 

trap;
-  Een leuning is onmisbaar. Zorg bij 

voorkeur voor een leuning aan beide 
zijden van de trap;

-  Ga eventueel zijwaarts of achterwaarts 
de trap af;

-  Laat gladde treden bekleden met 
een antislip laag;

-  Leg geen spullen op de trap;
-  Zorg voor een goed onderscheid tussen 

de trap en de vloer of voor verlichting 
van de onderste trede. Zo voorkomt 
u dat u per ongeluk te vroeg denkt 
dat u beneden bent. Vallen over de 
laatste trede gebeurt vaak;

-  Neem de trap rustig en probeer uw 
aandacht erbij te houden. Veel mensen 
zijn geneigd de trap te gehaast op 
en af te gaan.

• Het toilet: 
-  Zorg voor een verhoogd toilet;
-  Laat bijvoorbeeld beugels plaatsen;
-  Bedenk dat het wasbakje geen veilige 

opsta hulp is. Deze kan loskomen.

• De badkamer: 
-  Leg antislip matten in bad of douche;
-  Zorg ervoor dat de instap in bad of 

douche niet te moeilijk is. Een stabiel 
opstapje kan hulp bieden;

-  Zorg voor stevige handgrepen. U 
kunt uzelf eraan optrekken en erop 
steunen bij het staan;

-  Gebruik een (plastic) stoel in bad of 
douche als rechtop staan moeilijker 
wordt, of vraag een officiële douche- 
stoel aan. Een badplank kan ook  
helpen wanneer er te weinig ruimte is 
om een stoel in het bad te plaatsen. 
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• Verlichting: 
Het belang van verlichting wordt vaak 
onderschat. Veel mensen denken  
namelijk dat ze de weg in hun eigen huis 
blindelings kennen. Totdat ze struikelen 
over iets dat ze ergens op de grond 
hebben laten liggen.
-  Zorg daarom liefst voor gelijkmatige, 

niet verblindende verlichting in heel 
uw huis;

-  Zorg zeker voor goede verlichting 
van de trap;

-  Zorg ook voor goede verlichting tussen 
de slaapkamer en de badkamer of 
het toilet, zodat u ‘s nachts niet in 
het donker loopt.

• Buitenomgeving: 
-  Zorg voor een ‘schone’ stoep, vrij 

van bladeren en mos;
-  Let op uitstekende stoeptegels.

• Gebruik rollator en/of rolstoel:
-  Zorg dat u de rollator en/of rolstoel 

altijd eerst op de rem zet, voordat u 
opstaat of gaat zitten.

-  Gebruik een rollator niet om uzelf 
zittend voort te duwen. Als u op het 
zitje gaat zitten om uit te rusten, zet 
de rollator dan op de rem. 

• Zuurstofslang: 
Als u zuurstof gebruikt, moet u erop 
letten dat de slang zo min mogelijk op de 
grond ligt. Ook als u een draagset heeft, 
mag de slang niet te lang zijn. Tijdens 
het lopen kunt u hierover struikelen.

• Schoeisel:
De verkeerde schoenen dragen of op 
sokken rondlopen kan de kans op een 
val vergroten. Waar moet u op letten 
bij het maken van de juiste keuze van 
schoeisel:
-  Zorg ervoor dat de schoenen stevig 

rond de voeten zitten. Schoenen die 
de enkel omsluiten, geven meer steun;

-  Te kleine schoenen zitten niet com-
fortabel bij het lopen. Te grote 
schoenen geven te weinig steun;

-  Zorg voor schoenen met een antislip 
zool;

-  Zorg ervoor dat u altijd schoenen 
draagt. Loop niet rond op sokken of 
panty’s, want dit verhoogt de kans 
op uitglijden;

-  Vervang uw oude schoenen of laat 
ze herstellen. Dit vermindert de kans 
op vallen. 

Tip:
Zet de telefoon op een centrale 
plaats in huis, liefst niet al te 
hoog.

Tip:
 Ga na of er in uw gemeente 
een alarmcentrale bestaat en 
onder welke voorwaarden u 
zich daarbij kunt aansluiten. 
Een alarmzendertje dat u 
steeds bij u draagt, is een  
uitstekend hulpmiddel.
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5. Goed zien

Als u slechter gaat zien, heeft u ook 
meer kans om te vallen. U ziet immers 
minder snel dat er iets in de weg staat. 

Het is een goed idee om minstens  
eenmaal per jaar naar de opticien of 
oogarts te gaan. Hij kan u vertellen of  
u een bril nodig heeft. Als uw ogen  
achteruitgaan, is het van belang dat uw 
bril hierop aangepast wordt. Gebruik 
daarom ook geen bril die niet van uzelf is.

Toch gevallen! 
Wat nu?
Na een val is het soms moeilijk om 
weer overeind te komen. Hoe maakt 
u het uzelf nu zo makkelijk mogelijk? 

Na een val kunt u als volgt rechtop komen:
•  Rol om totdat u op uw buik ligt;
•  Druk uzelf omhoog en kruip op handen 

en knieën naar een stevig meubel 
om u aan op te trekken. Een klein 

bijzettafeltje is bijvoorbeeld absoluut 
niet geschikt!;

•  Houd het meubel stevig vast. Zet 
een voet plat op de grond. Probeer 
uzelf met beide armen en een been 
overeind te trekken;

•  Soms is de trap ook een handige 
plek om u langzaam op te trekken, 
totdat u rechtop kunt gaan staan;

•  Heeft u pijnlijke knieën of zelfs een 
arm, pols of rib gebroken? Dan kunt 
u waarschijnlijk niet meer op handen 
en knieën rondkruipen. Probeer  
zittend op het achterwerk of liggend 
op een zij vooruit te komen. Beweeg 
naar de telefoon of uw alarmtoestel 
en schakel hulp in;

•  Op een koude vloer kunt u snel 
warmte verliezen. Trek alles naar u 
toe wat binnen handbereik is om 
uzelf warm te houden. Denk aan 
handdoeken of kledingstukken.

Vragen? 
Heeft u nog vragen na het lezen van 
deze folder? Uw verpleegkundig coach 
beantwoordt ze graag!

Bron
Deze informatietekst is afgeleid van de 
brochure ‘Valpreventie bij senioren’  
geschreven door K. De Bondt (et al.) van 
het Lokaal Gezondheidnetwerk Zuider-
kempen en de Katholieke Universiteit 
Leuven.

Tip:
 Spreek eventueel met enkele 
leeftijdsgenoten en/of buren af 
om elkaar dagelijks in een  
bepaalde volgorde te bellen of 
te bezoeken om zo bij elkaar 
een oogje in het zeil te houden. 
Dat is niet alleen handig, maar 
ook gezellig! U kunt zich ook 
aansluiten bij een telefooncirkel 
vanuit Stichting Welzijn Ouderen. 
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