
VALPREVENTIE

Preventie van valproblematiek

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Mail of bel gerust! 
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Voorafgaande aan het beweegprogramma zal er een 
screening en intake worden gedaan. Aan de hand hiervan 
wordt er een persoonlijk plan opgesteld. Afhankelijk van 
de testgegevens wordt er gekozen voor een individuele of 
een groepsbehandeling.

Wat houdt valpreventie in? Groepsbehandeling of individueel

www.fysiosterk.nl

Door middel van een beweegprogramma kan er preventief 
getraind worden op het verminderen van de valkans. 
Dit programma zal onder leiding van een gespecialiseerd 
fysiotherapeut en cesartherapeut worden aangeboden. 
In een periode van 10 weken, zal er 2 keer per week 
geoefend worden op verschillende aspecten die de 
valkans kunnen verminderen. Multidisciplinaire samenwerking

De therapie zal o.a. gericht zijn op: Het beweegprogramma zal worden geleid door een 
gespecialiseerd fysiotherapeut en cesartherapeut. 
Tevens zullen er waar nodig, in overleg met u en uw 
huisarts, andere disciplines worden ingeschakeld. Hierbij 
kunt u denken aan bijvoorbeeld ergotherapie, diëtiek en 
apotheek. 

• Verbeteren van algehele conditie
• Vergroten van de kracht
• Verbeteren van balans en stabiliteit
• Aanleren van handelings- en beweging strategieën
• Ontspannen bewegen

Waarom valpreventie
Vallen is bij ouderen een veel besproken en ernstig 
probleem. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer één 
op de drie thuiswonende ouderen ten minste één keer 
per jaar valt. Bij bijna de helft van deze valincidenten is 
er sprake van letsel. Hierdoor kan het zijn dat ouderen 
onzeker worden bij de alledaagse bezigheden of de 
zelfredzaamheid tijdelijk of blijvend verliezen. Een 
gevolg daarvan kan zijn dat mensen aan minder sociale 
activiteiten (kunnen) deelnemen en geïsoleerd raken. 

Vicieuze cirkel ‘valangst’
(Brummel-Smith, 1989)
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Waarom valpreventie
• Eerdere valincidenten of angst om te vallen
• Moeite met (ontspannen) bewegen 
• Spierzwakte
• Verminderde balans of stabiliteit
• Duizeligheid (eventueel door medicatie)
• Verminderd zicht
• Moeite met bewegen in een drukke of volle ruimte
• Moeite met alledaagse handelingen 


