Vallen, opstaan en weer verder gaan
Losse kleedjes, losse snoeren, gladde vloeren, geen leuning langs de
trap, losse tegels in de tuin, scharrelen in het donker, slechte ogen,
medicijn gebruik, snel opstaan, gehaast zijn en nog veel meer zaken
waardoor u kunt komen te vallen en mogelijk niet meer kunt opstaan en
verder gaan.
Wist u dat er per jaar 96.200 ouderen zich melden bij de Spoed Eisende Hulp als gevolg van
een val. Dat is meer dan een per 6 minuten. Van deze ouderen moeten er 37.300 in het
ziekenhuis blijven voor verdere behandeling. Per jaar overlijden 3.884 ouderen binnen dertig
dagen na een val. Al met al een toename van 11% t.o.v. 2015. Dan hebben we het nog niet
over de ouderen die vallen en weer opstaan en verder gaan. Mogelijk hier en daar een
blauwe plek of een schram, maar zij hoeven gelukkig niet naar de SEH van het ziekenhuis.
Bij het zien van deze cijfers komt meteen de vraag: kunt u vallen voorkomen? Nu ligt een
ongeluk in een klein hoekje en vallen is niet altijd te voorkomen. Toch zijn er een hoop
maatregelen die u kunt nemen om het risico op vallen zo klein mogelijk te houden.
Een aantal maateregelen zullen we de revue laten passeren. Allemaal vermelden wordt te
veel, dan zouden we daar bijna de hele INFO mee kunnen vullen. Wellicht kunt zelf
onderstaande tips nog aanvullen met maatregelen die u al heeft genomen.
Zorg dat u geen losse kleedjes en snoeren op de vloer heeft liggen. U kunt daar gemakkelijk
over struikelen.
Zorg dat de vloeren niet glad zijn en loop niet op sokken of sloffen op een gladde vloer als u
deze toch in huis hebt. Badkamervloeren kunt u bewerken met een middel waardoor deze
minder glad zijn of gebruik een antislipmat.
Zorg dat u minimaal één leuning langs de trap heeft zodat u zich goed
kunt vasthouden. En zorg dat u kunt zien waar u uw voeten neerzet.
Zorg ook voor voldoende verlichting op de trap en zorg dat de trap vrij is
van losse spullen.
Zorg altijd voor voldoende verlichting. Scharrel niet in het donker.
’s Nachts naar het toilet, doe dan het licht aan. Zorg ook voor en
zaklamp in uw slaapkamer. Mocht ’s nachts de stroom uitvallen dan
kunt toch licht maken.
Zorg dat u goed kunt zien. Zijn uw ogen niet optimaal, ga dan eens naar de opticien om uw
ogen te laten meten. Wellicht moet u een bril of andere glazen. Door slecht zien zijn al een
hoop ouderen gevallen.
Gebruikt u medicijnen, let dan op de sticker die er mogelijk
op zit. Een gele sticker, pas op, kan gevaar betekenen.
Een rode sticker, u mag geen auto besturen, maar u kunt
ook door deze medicijnen onvast op de benen staan
waardoor vallen op de loer ligt.
Stap ’s morgens niet meteen uit bed. De kans is groot dat u achterover er meteen weer in ligt
door duizeligheid. Ga even op de rand zitten en dan pas opstaan. Heeft u hoge nood, wees
dan toch voorzichtig.
Wordt er gebeld, storm dan niet naar de deur. De beller blijft wel even wachten. Denk dan
ook nog even aan de tips m.b.t. de babbeltruc. Niet zomaar de deur open doen, de
kierstandhouder gebruiken en pas daarna open doen.

Moet u ergens bij klimmen? Ook bij u staan natuurlijk spullen, die je toch zo af en toe nodig
hebt, op een hoogte waar je niet zomaar bij kunt; bijvoorbeeld een keukenkastje. Gebruik
dan geen stoel, een gammel krukje of opstapje maar een stevige trap waaraan u zich goed
kunt vasthouden.
Zorg dat u in huis voldoende loopruimte heeft. Zet de kamer niet vol met tafels, stoelen e.d.
waar u achter kunt blijven hangen. Bij het laveren om stoel- en tafelpoten neemt het risico op
vallen toe.
Ook in uw tuin zou het zomaar kunnen dat er wat risicofactoren zijn
waardoor u op moeder aarde terecht zou kunnen komen. Losse
tegels, boomwortels, de tuinslang, de hark of schoffel. Ruim het
tuingereedschap na gebruik weer op, zodat u er een andere keer niet
over kunt struikelen en laat die losse tegels en ongelijke paadjes
weer goed bestraten.
Zorg voor goede verlichting in de tuin bij voorkeur met een bewegingssensor. Dat werkt
prima ter voorkoming van een inbraak, maar ook als u zelf in donker thuiskomt. Dan heeft u
voldoende licht om uw eigen deur en het sleutelgat te kunnen vinden. Denkt er wel aan om
altijd het slot op het nachtslot te doen en ook eventuele bijzetsloten goed af te sluiten. Dus
nooit zomaar de deur dichttrekken als u weg gaat.
Een laatste tip die niet helpt om vallen te voorkomen, maar als u valt kunt u wellicht de val
wat gemakkelijker opvangen en het is ook goed voor de conditie, spieren en gewrichten.
Zorg voor voldoende bewegen. Sinds 2017 is er een nieuwe beweegnorm. Maar ja, wat is
een norm? Die kan zomaar weer anders worden. Maar toch, we moeten ons ergens aan
vasthouden.
Wat is die nieuwe norm?
- wekelijks 150 minuten, matig tot intensief bewegen.
- 2x per week oefeningen voor spierkracht en botversterking.
- balansoefeningen doen.
Wat kunnen we doen?
-

fietsen
lopen
huishoudelijk werk
zwemmen
traplopen e.d.,
maar ook minder zitten.

Het zijn maar tips. Doe er uw voordeel mee, zover als u dat kunt, en probeer vallen te
voorkomen.

