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Woonzorgcentrum De Vijvers wint 'Award Week
van de Valpreventie'

© Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen

Woonzorgcentrum De Vijvers van de Stad Gent heeft de 'Award Week van de

Valpreventie 2019' gewonnen. Uit 115 deelnemende organisaties riep het

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) De Vijvers uit tot

winnaar voor zijn scheurkalender met kracht-, lenigheids- en

evenwichtsoefeningen. Een originele en efficiënte manier om bewoners aan te

zetten om meer te bewegen, en zo het risico op valpartijen te verminderen.
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De 'Val op, niet om'-scheurkalender richt zich tot bewoners die fysieke en/of cognitieve

problemen ervaren. De kalender is opgezet naar analogie met de populaire Vlaamse

scheurkalender 'De Druivelaar': voor elke dag is er een blaadje, met op de achterzijde telkens

een oefening. De oefeningen worden bovendien uitgebeeld door bewoners van De Vijvers, wat

de herkenbaarheid verhoogt.

De Vijvers wil de 'Val op, niet om'-scheurkalender vanaf 2020 introduceren bij alle bewoners en

bij andere zorginstellingen. Twee ziekenhuizen en andere woonzorgcentra toonden al interesse.

De geldprijs van 250 euro die aan de Award verbonden is, investeert De Vijvers in valpreventie.

Scheurkalender voor en door de bewoners

De scheurkalender werd samen met de bewoners gemaakt. Ze werden daarbij begeleid door

ergotherapeut Jens Fiers, kinesitherapeut Ellen D'haemer van De Vijvers en een

ondersteuningsgroep van de Arteveldehogeschool Gent onder leiding van Leen De Coninck. Ze

baseerden zich op hun eigen professionele ervaring en op wetenschappelijk onderzoek naar

behandelingen om valangst te verminderen.

Er is keuze tussen twee soorten scheurkalenders, met elk 4 soorten oefeningen. Eén kalender op

basis van wetenschappelijke literatuur, met de focus op kracht en evenwicht. En een tweede

geïnspireerd op de dagelijkse ervaringen in het woonzorgcentrum.

'Innovatie moet altijd te maken hebben met de nieuwste technische snufjes. Dit
idee is geniaal in zijn eenvoud.'
— Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.
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