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PARTNERFICHE 

Partnerfiche Huisartsen en hun samenwerkingsverbanden 

 

 
Korte omschrijving van de organisaties:  

 Individuele huisartsen met aandacht voor preventie 
 Via de huisartsenkringen 
 Via Lok-groepen 

 
Belangen van de organisatie om lokaal mee te werken aan valpreventie? 

 Individuele preventie is een kwaliteitsaspect in de zorgverlening. 

 Hun kennis van de sociale kaart m.b.t. valpreventie verhoogt. 

 Het bepleiten van een RIZIV-nummer voor primaire valpreventie-interventies kan 
hiermee worden ondersteund. 

 Een gestructureerd aanbod aan interventies in de regio geeft meer basis aan de 
individuele adviezen die ze verstrekken. 

 Huisartsen zijn een belangrijke schakel in het zorgtraject. 
 
Welke meerwaarde kan de organisatie bieden bij een lokale werking rond 

valpreventie? 

 
 Ze bezitten een belangrijke detectie- en motiveringsfunctie. 

 Ze bezitten een hoge vorm van gezag naar de ouderen toe, waardoor de 
geloofwaardigheid van valpreventie-adviezen stijgt.  

 Ze zijn een belangrijke doorverwijskanaal en spilfiguur in het medisch protocol van 
valpreventie. 

 Ze kennen de behoeften van de doelgroep. 

 Ze kunnen de doelgroep rechtsreeks en bereiken hen via hun individuele consultaties. 

 Via de samenwerkingsverbanden kunnen ze de interventies door de individuele artsen op 
elkaar afstemmen. 

 Ook het aanbieden van navorming is mogelijk. 

Zijn er bepaalde beperkingen bij de lokale werking van de organisatie? 
  

Zelfstandig statuut met weinig incentives voor preventie. Er zijn geen terugbetalingen voor 
alle interventies rond valpreventie-interventies.  

 Hoge werkdruk / weinig tijd. 
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 Hoe kan valpreventie opgenomen worden in het beleid van de organisatie? 

(op lokaal niveau) 

 

Info BOEBS en valpreventie 

 Poster met BOEBS-logo in wachtzaal hangen. 
 Valpreventietips in wachtzaal ophangen. 
 Checklist voor een veilige woning in de wachtzaal ter beschikking stellen. 

Vorming 

 Geven van vorming aan professionelen (kine, VPK, dokters) betreffende case finding 
en screening van ouderen met valrisico. 

 
Contactgegevens die kunnen vermeld worden op de website (Vlaams/lokaal): 

 De huisartsenkringen vind je via hun koepel www.uhak.be of via de website van het 
Vlaams huisartsenparlement (www.vhp.be). De andere kan je via hen opvragen. 

 Via de kringen krijg je contactpersonen voor de LOKs. 
 Het Logo kan je hierbij ook verder helpen.  
 Elke telefoongids vermeldt de vrije beroepen.  

 

 


