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verminderd worden?
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Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren 

over valpreventie, zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie. De

folder gaat in op het herkennen van valrisico’s en maatregelen die u kunt

nemen om een val te voorkomen.

Een bezoek aan of een opname in het ziekenhuis betekent dat u in een

voor u onbekende omgeving verblijft, wat de kans op vallen vergroot.

Een val komt meestal onverwacht en kan ernstige gevolgen hebben.

In het Maasstad Ziekenhuis hebben we richtlijnen ontwikkeld om

valincidenten te voorkomen en tot een minimum te beperken. Ook u en

uw familie kunnen maatregelen nemen om het valrisico voor u te

verminderen.

Meest voorkomende oorzaken die het valrisico kunnen verhogen
Er is een aantal oorzaken waardoor het risico op vallen toeneemt. U kunt

hierbij denken aan:

 − verminderde mobiliteit/stabiliteit (problemen met lopen, minder 

balans en evenwicht);

 − zintuigelijke stoornissen (met name verminderd zicht en gehoor);

 − acute verwardheid;

 − bepaalde medicamenten (bijvoorbeeld voor psychische, 

neurologische of hart- en vaatziekten);

 − angst en onzekerheid;

 − de ziekte waarvoor u bent opgenomen;

 − een poliklinische ingreep of behandeling;

 − ingrijpende veranderingen in de gezondheidstoestand;

 − leeftijd boven de 70 jaar;

 − een eerder doorgemaakte val;

 − tintelingen of gevoelsverlies in benen en/of voeten;

 − spierzwakte;

 − pijn.
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Valrisico
In het ziekenhuis inventariseert de verpleegkundige of uw behandelend

arts uw huidige situatie en schat uw valrisico in. Belangrijk daarbij is dat u

zelf aangeeft of u in de afgelopen zes maanden één of meer keer

gevallen bent. Daarnaast is het van belang dat u of uw familie tijdens dit

gesprek al aangeeft of één van de bovengenoemde oorzaken van vallen

voor u van toepassing is.

Wat kunt u doen
Door onderstaande adviezen toe te passen, verkleint u de kans op vallen

in het ziekenhuis.

Draag uw bril en/of gehoorapparaat - Goed zicht en gehoor is

belangrijk om u zeker te voelen.

Let er op dat uw (nacht-)kleding niet te lang is - Te lange kleding kan

over de grond slepen.

Sta niet te snel op - Voorkom duizeligheid door langzaam rechtop te

komen als u in een stoel hebt gezeten of in bed hebt gelegen.

Neem de tijd om u te verplaatsen - Onvoldoende aandacht voor het

lopen en gehaast zijn verhoogt het risico op vallen.

Zorg dat uw rolstoel of rollator op de rem staat -
 Als uw rolstoel of rollator op de rem staat, kan deze 

niet wegrollen.

Bepaal vooraf of een steunpunt voldoende geschikt is - Als u last hebt 

van evenwichtsstoornissen is het belangrijk om stevige steunpunten in 

de buurt te hebben. Overleg bij twijfel met uw verpleegkundige.
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Zorg voor schoenen met stevige, ruwe zolen - 
Gebruik goed passende schoenen en/of pantoffels 

met stevige en liefst ruwe zolen.

Gebruik een schoenlepel - U hoeft dan minder naar

voren te buigen om uw schoen aan te krijgen en de kans op vallen

vermindert.

Duizeligheid door medicatie - Houd er rekening mee 

dat u duizelig kunt zijn als gevolg van het gebruik 

van medicijnen. Geef door aan uw verpleegkundige 

of behandelend arts indien u hier last van heeft. 

Geef ook andere mogelijke bijwerkingen door.

Vraag altijd om hulp als u twijfelt of bang/angstig bent - Bespreek ook

de beschikbaarheid van een bel als u niet bij het bed bent.

Neem iemand mee bij een bezoek aan het ziekenhuis - Diegene kan u

helpen en ondersteunen.

Draag geen sokken in bed, om te voorkomen dat u uitglijdt bij het uit

bed stappen. Als u last hebt van koude voeten kunt u tijdens een 

verblijf in het ziekenhuis overleggen met de verpleegkundige wat u 

hier aan kunt doen, maar draag in elk geval geen sokken in bed.

Houd uw bed in de laagste stand, zodat u makkelijk 

uit bed kunt komen.

Zet het nachtkastje aan de zijde zoals u thuis 
gewend bent, dit is vertrouwd.
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Laat het bedhek laag aan de zijde waar u thuis ook uit bed stapt.

Zorg dat u makkelijk bij de bel kunt.

Maak gebruik van het bedlampje - Doe het bedlampje aan als u ’s

avonds of ’s nachts gebruik maakt van het toilet.

Adviezen voor thuis
Om thuis de kans op vallen te verkleinen kunt u 

bovenstaande adviezen ook thuis toepassen. Zorg er 

ook voor:

 − dat vloeren vrij zijn van kabels, snoeren en losse 

kleedjes;

 − dat u een telefoon binnen handbereik hebt;

 − dat u eventueel een alarmeringssysteem hebt;

 − en wees voorzichtig bij natte vloeren.

Hulpmiddelen
Indien u thuis hulpmiddelen gebruikt, neemt u deze dan mee naar het

ziekenhuis. Het is vaak meer vertrouwd om uw eigen loopstok of rollator

te gebruiken.

Tot slot
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze gerust aan de

poli medewerker, verpleegkundige of uw behandelend arts.

Wij adviseren u om bij een volgend bezoek aan uw huisarts melding te

maken van een doorgemaakte val. Spreek met uw huisarts over adviezen

voor uw thuissituatie die voor u het valrisico kunnen verminderen.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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