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PARTNERFICHE 

Mutualiteiten 

 

 
Korte omschrijving van de organisaties:  

 

Mutualiteiten zijn verantwoordelijk voor ziekteverzekeringen en terugbetalingen bij ziekte, en 

wordt regionaal georganiseerd en aangestuurd. Er bestaan verschillende mutualiteiten: 

� Christelijke mutualiteit 

� Socialistische mutualiteit 

� Liberale mutualiteit 

� Onafhankelijke mutualiteit 

� Vlaams Neutraal Ziekenfonds 

 

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

 

� Preventie is belangrijk in hun werking. 

� Doen actief aan preventie via folders/lezingen/artikels in ledenbladen… 

� Ze kunnen aan ledenwerving doen door bepaalde voordelen aan te bieden bij ouderen- 
of sportactiviteiten. 

 

Welke meerwaarde kan de organisatie bieden bij een lokale werking rond 

valpreventie? 

 

� Ze bezitten een groot ledenaantal en goed ledenbereik. 

� Preventie is een van hun prioritaire diensten. Er worden budgetten voorzien om aan 

preventie te doen. 

� Ze beschikken over thuiszorgdiensten, ergotherapeuten die aan woningaanpassing doen. 

� Ze beschikken over mediotheken. 

� Ze organiseren vorming voor leden en voor de eigen intermediairs. 

� Het is een geschikt en betrouwbaar communicatiekanaal naar de doelgroep toe. 

� Ze hebben een sterk lokale werking. 

� Ze zijn een belangrijke verankeringspartner. 

� Ze hebben individuele contacten met een groot deel van hulpbehoevende ouderen en 

hun omgeving. 

� De sociale werkers hebben goed zicht op de levensstijl en hebben invloed op het gedrag 

van de senioren door de integrale hulpverlening (inclusief financieel) 
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� Het is een grote organisatie en dus is de kans groter dat ze meer kunnen investeren in 

BOEBDS ( tijd/personeel/geld …). 

� Ze bezitten een belangrijke detectie- en motiveringsfunctie. 

� Ze bezitten een hoge vorm van gezag naar het doelpubliek ouderen (geloofwaardigheid 

van valpreventieadviezen stijgt hierdoor). 

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

 

� Alle mutualiteiten zij sterk verzuild. 

� Er is een sterke lokale autonome werking (voordrachten). 

Hoe kan valpreventie opgenomen worden in het beleid van de organisatie? 

(op lokaal niveau) 

Info BOEBS 

� Op eigen website link naar www.boebs.be of www.valpreventie.be en 

valpreventieactiviteiten aankondigen. 

� Tips uitvergroten en maandelijks een andere ophangen in de recreatieruimte. 

Communicatie  

� In ledenblad specifieke (steeds zelfde) plaats voorzien om BOEBS activiteiten aan te 

kondigen.  

� BOEBS-Folder verdelen 

� BOEBS-affiches in regionaal kantoor uithangen  

Huisje Weltevree 

� Aankopen van het spel Huisje Weltevree voor lokale afdelingen. 

� Vorming organiseren rond valpreventie aan de eigen ouderen (leden) 

Bewegen 

� Bewegingsactiviteiten organiseren voor (en door) ouderen (leden). 

Screening valrisico 

� Meewerken aan organisatie screening op valrisico (door kine/huisarts/VPK). 

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

� Algemeen: www.risiv.be 

� Christelijke mutualiteit: www.cm.be 

� Socialistische mutualiteit: www.socmut.be 

� Liberale mutualiteit: www.liberalemutualiteit.be 

� Onafhankelijke mutualiteit: www.mloz.be 

� Vlaams Neutraal Ziekenfonds: www.vnz.be 


