Tips om vallen
te voorkomen

Tijdens uw opname bij HMC (Haaglanden Medisch Centrum)
hebben we geconstateerd dat u een verhoogd risico heeft
om te vallen. Het kan ook zijn dat u al vaker gevallen bent. In
deze folder vindt u informatie hoe u kunt voorkomen dat u valt
wanneer u weer thuis bent. Ook geven we enkele adviezen over
wat u kunt doen als u onverhoopt toch valt.
Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan vervelende gevolgen hebben.
Gelukkig kunt u het risico op een val eenvoudig verkleinen. Met enkele
kleine aanpassingen in uw woning kunt u al veel doen. Ook door aandacht
te hebben voor uw gewoontes en uw conditie op peil te houden, kunt u
valpartijen voorkomen. Hieronder geven we u enkele specifieke adviezen en
tips.

Laat regelmatig uw ogen testen
Bij het ouder worden gaan de ogen vaak achteruit. Door slechter zicht kunt
u sneller vallen. Bijvoorbeeld doordat u een uitstekende stoeptegel over het
hoofd ziet. Laat daarom elk jaar uw ogen controleren door een opticien en
wacht niet te lang met de aanschaf van een (nieuwe) bril.

Als u slecht ziet, zijn losliggende stoeptegels een reëel gevaar.

Zorg dat de omgeving in en om uw huis veilig is
U kunt valpartijen in en om huis voorkomen door een paar kleine
aanpassingen:

• Zorg voor voldoende licht in huis, ook bij de trap.
• Probeer het gebruik van de trap ’s nachts te vermijden. Heeft u geen
toilet op de slaapverdieping? Overweeg dan de aanschaf van een postoel.
Die kunt u bij een thuiszorgwinkel krijgen.
• Zorg voor een trapleuning aan beide zijden van de trap of overweeg een
traplift.
• Zorg voor voldoende ruimte om tussen de meubels door te lopen.
• Verwijder losliggende snoeren of leg de snoeren vast langs de muur.
• Verwijder bij voorkeur vloerkleden of leg ze in ieder geval vast met
antislip materiaal.
• Zorg ervoor dat u op elke verdieping een vaste telefoon heeft of dat u
altijd een draagbare/mobiele telefoon bij u heeft.
• Maak de vloer in de badkamer en de wc antislip. Plaats een stevige stoel
in de douche.
• Zorg dat uw tuin of terras vrij zijn van bladeren, algen en mos.

Verwijder vloerkleden of leg ze vast met antislipmateriaal.

Zorg dat u voldoende beweegt
Een goede conditie en goede spieren zijn belangrijk om lang zelfstandig
te kunnen blijven wonen. Wanneer u minder snel vermoeid bent en
sterke spieren hebt, valt u minder snel. Een half uurtje bewegen per dag
(boodschappen doen of de hond uitlaten telt ook mee) is vaak al genoeg
om uw spieren sterk en soepel en uw conditie op peil te houden.

Houd rekening met de bijwerkingen van medicijnen
Medicijnen hebben vaak bijwerkingen. Het kan zijn dat u zich door
uw medicijnen slaperig voelt of langzamer reageert. Andere mogelijke
bijwerkingen zijn: niet goed kunnen zien, slappe spieren en duizeligheid.
De kans dat u valt, wordt door de bijwerkingen van sommige medicijnen
groter! Bespreek de mogelijke bijwerkingen van uw medicijnen met uw
huisarts. Neem niet op eigen houtje de beslissing om medicatie niet meer in
te nemen.

Leer u veilige gewoontes aan
U kunt het risico op een val verkleinen door enkele gewoontes te
veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende aanpassingen:
• Doe altijd eerst het licht aan als u uit bed stapt. Blijf eerst even op de
bedrand zitten voordat u opstaat.
• Draag zowel binnen als buiten stevig schoeisel dat goed om uw voet blijft
zitten.
• Laat u niet opjagen door de telefoon of de
deurbel.
• Loop niet met beide handen vol de trap op
en af. Houdt altijd een hand vrij op de trap.
• Moet u bukken of reiken? Doe dit dan
rustig aan. Plaats spullen die u veel nodig
heeft niet te hoog of te laag.
• Gebruik een stok of rollator wanneer u
minder stabiel loopt.
• Houdt de vloer schoon. Vooral de
keukenvloer kan glad zijn door het vet van
het koken.
Loop niet met volle handen
de trap op of af.

Wat u kunt doen als u toch gevallen bent
Bent u toch gevallen? Ook in deze situatie kunt u nog maatregelen nemen
om de gevolgen te beperken:

• Zorg dat u geholpen kunt worden als u toch valt. Spreek bijvoorbeeld af
dat uw familie/buren/de thuiszorg etc. regelmatig controleren of het goed
gaat met u. U kunt ook overwegen een alarmsysteem aan te schaffen.
• Probeer met behulp van een stevig meubelstuk of de trap weer in een
zithouding te komen. Vanuit die zithouding kunt u indien mogelijk weer
proberen op te staan.
• Kunt u niet overeind komen? Dan is het belangrijk dat u niet afkoelt.
Probeer u warm te houden door alles naar u toe te trekken wat binnen
handbereik is en wat als isolatie kan dienen. Denk aan kussens, kleedjes,
lakens, handdoeken en dergelijke. Probeer de aandacht van de buren te
trekken door te kloppen op muren/vloeren of verwarmingsbuizen.

Tot slot
Mogelijk heeft u na het lezen van deze folder nog behoefte aan verdere
ondersteuning.
Voor het behouden of verbeteren van uw kracht en conditie kunt u advies
en oefeningen vragen aan een fysiotherapeut.
Voor advies om vallen in en om uw woning te voorkomen, kunt u terecht bij
een ergotherapeut.
Wilt u nader laten screenen hoe groot uw risico op vallen is? Dan kunt u
terecht bij het Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde van
HMC Bronovo, telefoonnummer 088 979 53 86.
Het fotomateriaal in deze folder is afkomstig van VeiligheidNL.
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