
 

 

 

© VIGeZ 2013   www.boebs.be 

 

Intentieverklaring  

‘BOEBS’ 
 

 

Gemeente: ..................................................  
 
Vallen bij ouderen en de gevolgen ervan zijn een ernstig probleem waar de laatste jaren 
heel wat aandacht aan wordt besteed, onder andere door het project BOEBS (‘Blijf Op 
Eigen Benen Staan’) 
 
BOEBS sensibiliseert en motiveert ouderen, mantelzorgers en professionelen in de lokale 
gemeenschap om actief aan valpreventie te werken. Het gemeenschapsproject wil ouderen 
duidelijk maken dat het van belang is om op eigen benen te staan en te blijven staan. 
Hiermee wordt de nadruk gelegd op de fel begeerde zelfstandigheid, mobiliteit en 
onafhankelijkheid van ouderen. ‘In beweging blijven’ wordt in BOEBS als belangrijke 
preventiemaatregel sterk beklemtoond, samen met de veiligheid in en om de woning, en de 
medische zorg. 
 
De afgelopen periode (…–…) werd BOEBS in onze gemeente actief uitgevoerd. Heel wat 
activiteiten werden in het kader van BOEBS in onze gemeente ingericht.  
(hier opsommen welke activiteiten de gemeente heeft ingericht in het kader van BOEBS)  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
 
Gezien het belang dat onze gemeente hecht aan een degelijk ouderen- en 
gezondheidsbeleid wil onze gemeente voor langere tijd aandacht besteden aan valpreventie 
en op deze manier werken aan de verankering van het BOEBS-project. Om ook in de 
toekomst de risico’s van vallen en het aantal slachtoffers te verminderen is het nodig dat er 
continue aandacht is voor valpreventie. 
 
De volgende organisaties hebben zich akkoord verklaard enkele BOEBS-activiteiten blijvend 
te verankeren en dus verder te zetten: 
(opsomming van de organisaties die een intentieverklaring hebben ondertekend. )  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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Wij zullen ook in de toekomst de continuering van de BOEBS-activiteiten opvolgen.  
(lijst van organisaties en hun activiteiten die ze zullen continueren) 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
 
Met de ondertekening van deze intentieverklaring leggen onze gemeente en de 
verschillende organisaties de oprechte intentie vast om een blijvende actieve bijdrage te 
leveren aan het voorkomen van valongevallen bij ouderen in onze gemeente. Wij zullen ons 
inzetten om de intentieverklaring na te leven en hierbij te streven naar een goede 
onderlinge samenwerking.   
 
 
Opgemaakt te:…………………………………………… Datum: …………………………………………… 
 
 
 

Namens 
(organisatie) 

Naam Functie Handtekening 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 


