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D’ANTI-VAL GAZET 
WIE ZIJN ZE, WAT DOEN ZE, MAAR VOORAL, WAT DRIJFT HEN? 

Het expertisecentrum samen 

met het Moervaartheem 

  

Het expertisecentrum voor val- en 

fractuurpreventie Vlaanderen (EVV)  is, zoals de 

naam al doet vermoeden, een partnerorganisatie in 

het voorkomen van valpartijen en letsels als gevolg 

van deze valpartijen. Naast het aanbieden van 

vormingen en advies, staan ze ook in voor de 

procesbegeleiding van de implementatie van 

valpreventie.  

Met de ondersteuning van het expertisecentrum 

starten we het project valpreventie op in WZC 

Moervaartheem. Het hoofddoel van dit project is 

om het aantal en de ernst van valgerelateerde 

letsels te voorkomen en/of te verminderen. 

Hiervoor gaan we ten minste 2 jaar lang samen aan 

de slag. 

 

Wat gaat het valpreventieteam concreet doen?  

We willen het valrisico verminderen met de nadruk 

op het verminderen van letsels. Dit doen we door 

intern te sensibiliseren en educatie te voorzien. 

Daarnaast wordt een regelmatige en grondige 

screening van de omgeving en de infrastructuur 

voorzien, net als een individuele beoordeling van 

het valrisico, met eventuele preventieve 

interventies bij de bewoners.  

Kortom, valpreventie wordt geïntegreerd in de 

dagdagelijkse zorg en het dagdagelijks leven van 

de bewoners en hun omgeving. Concreet betekent 

dit meer bewegingsactiviteit, meer cognitieve 

stimulatie en meer gespecialiseerde zorg.  

Gedurende het hele project wordt iedereen die 

betrokken is bij de bewoner, betrokken bij de 

implementatie van dit project.  

 

Valpreventieteam 01/06/2021: wie is wie? Oplossing op 
volgende pagina onderaan.  

Wie en waarom? 

Wie zit er in het valpreventieteam en wat is zijn/haar 

taak? 

De implementatie van een doorgedreven valpreventie, 

vraagt een interdisciplinaire aanpak.  

Om die reden zijn er meerdere disciplines  

vertegenwoordigd in het valpreventieteam.  

Zij zullen intern als valpreventie-ambassadeurs 

functioneren.  

Herken jij ze op bovenstaande foto? 

 

Wij krijgen hierbij de ondersteuning van Lieve.  

Zij is als procesbegeleider 

verbonden aan het 

expertisecentrum val en 

fractuurpreventie (EVV) en 

begeleidt ons richting onze 

doelstelling door het 

stappenplan samen met ons te 

doorlopen.  
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De 12 risicofactoren 

voor vallen 

In de komende 

edities van d’Anti-

valgazet zal telkens 

ingegaan worden op 

één van de 12 

grootste valrisico’s. 

Deze bestaan uit 

enkele externe 

(rechts) en 

voornamelijk 

interne (onder) 

factoren.

 

De cijfers! 

Voor de nulmeting van dit project hebben 

we ons gebaseerd op de cijfers van 2018, 

2019 en 2020.  

In 2020 was er een stijging van het aantal 

valincidenten en het aantal vallers ten 

gevolge van het Covid-19 virus en de 

noodzakelijke maatregelen. Om een 

correcter beeld te hebben van de resultaten 

van dit project, worden de cijfers van 2020 

wel meegenomen, maar niet als 

referentiepunt beschouwd. 

Week van de valpreventie 

De week van de 

valpreventie 

herhaalt zich elk 

jaar weer en dat al 

sinds 10 jaar. Om 

dat te vieren werd 

een wedstrijd 

gehouden tussen de 

provincies. Onder 

het deskundig oog van de jury werd beslist dat de provincie 

Oost-Vlaanderen, de meeste en de beste inzendingen had! 

Wij zitten dus tussen de winnaars! Driemaal hoera en: ”één 

tegen allen, allen tegen vallen!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals reeds eerder vermeld is elke discipline 

vertegenwoordigd in het valpreventieteam. Zo is Aubin ook 

van de partij. Als interne zorgkundige én medisch 

voetverzorgster staat zij mee in voor de goede zorg van onze 

bewoners alsook hun voeten! Zij geeft de volgende edities 

tips voor gezonde en verzorgde voeten. 

Heb je de fit-o-meter op het eerste verdiep al gezien? Onze 

meest fotogenieke collega doet immers elke oefening voor op 

foto! Met zijn allen voor meer beweging en minder vallen! 

 

   


