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Nieuw revalidatietraject

WAT DOEN WIJ OM U, ALS OUDERS, 
TE ONDERSTEUNEN?

 

 � Ouders inlichten over medicatie die een verhoogd 
valrisico met zich meebrengen 

 � Ouders inlichten over hoe hun kind het best te  
begeleiden tijdens verplaatsingen 

 � Aan ouders/bezoekers wordt gevraagd de stoelen 
terug te plaatsen na gebruik 

 � Aan ouders/bezoekers wordt ook gevraagd te laten 
weten wanneer ze vertrekken. Zo kan personeel 
nagaan of de patiënt veilig is.

Hallo, ik ben Jan De
Veiligeman en neem jullie 

mee doorheen de

VALPREVENTIE…
  

blijf er even bij stilstaan!

Veiligheid
is één van onze prioriteiten.

Bedankt
om ons daarbij te helpen!



 � Leer een kind veilig de trap op- en afgaan

 

 � Laat een vermoeden van slecht zicht tijdig controleren

 

 � Vergeet de orthopedische hulpmiddelen van uw kind 
niet thuis… deze zijn van belang tijdens hun revalidatie

 � Klik uw kind steeds goed vast in de rolstoel, zitschaal, 
buggy,...

WAT KAN U ALS OUDER DOEN VOOR  
VALPREVENTIE?

 � Zorg dat uw kind stevig en gesloten schoeisel draagt

 � Bij voorkeur: geef uw kind een zwemzak EN boekentas 
mee zonder te veel touwtjes (gevaar om er over te strui-
kelen)

 � Laat uw kind een helm dragen bij het fietsen

WAT IS DE BEDOELING VAN VALPEVENTIE?

Een val is een ongeluk dat verschillende oorzaken kan 
hebben. Uw kind kan bijvoorbeeld over een voorwerp 
struikelen of vallen door evenwichtsproblemen. 

In de eerste plaats is een veilige omgeving dus erg 
belangrijk om vallen te voorkomen.

Daarom zien wij er als zorgverleners op toe dat tijdens uw 
revalidatie in het ziekenhuisomgevings-gebonden factoren 
die het valrisico verhogen tot een minimum beperkt worden.
  

HOE GAAT DE AFDELING OM MET 
VALPREVENTIE?

STAP 1 
 
Screenen of uw kind een verhoogd valrisico heeft of niet.
Dit gebeurt aan de hand van het screeningsinstrument “Little 
Schmidy”.

STAP 2 
 
Kijken welke maatregelen genomen worden bij een valrisico

STAP 3

Indien nodig kan er een herevaluatie gebeuren

STAP 4

Bij ontslag of stop van de 
revalidatie wordt de informatie 
m.b.t. valrisico opgenomen in de 
ontslagdocumenten. 


