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PARTNERFICHE 

Referentiepersonen valpreventie  

Expertisecentrum valpreventie Vlaanderen (EVV) 
 

 

Korte omschrijving van de organisatie:  

In juni 2010 heeft het EVV hulpverleners van vier disciplines (huisarts, kinesitherapeut, 

ergotherapeut en verpleegkundige) opgeleid tot referentiepersonen valpreventie.  

 

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

Het aanbieden van vorming en inhoudelijk advies rond valpreventie behoort tot hun functie. 

 

Welke meerwaarde kan de organisatie bieden bij een lokale werking rond 

valpreventie? 

De referentiepersonen: 

� kunnen vormingen geven over valpreventie bij thuiswonende ouderen, mono- of 

multidisciplinair aan huisartsen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en 

verpleegkundigen. Organisaties zoals Logo's, SEL's, beroepsorganisaties, 

gezondheidszorgorganisaties, LOK's, kunnen een vorming aanvragen bij de 

desbetreffende referentiepersoon in hun regio. 

� zijn binnen de eigen zorgregio consultant op het gebied van valproblematiek. 

Hulpverleners en organisaties kunnen terecht bij de referentiepersoon in hun regio 

voor inhoudelijke vragen met betrekking tot valpreventie. Logo's en SEL's die rond 

valpreventie wensen te werken kunnen inhoudelijk advies vragen aan de 

referentiepersonen. 

 

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

� De referentiepersoon kan geen trekker worden van BOEBS in een gemeente. Zij zijn het 

aanspreekpunt rond vormingen, inhoudelijk advies verlening en doorverwijzing maar 

staan niet in voor de coördinatie van valpreventie in de eigen zorgregio. 

� De uitoefening van hun taak is een bijkomende opdracht naast de eigen 

beroepsactiviteit; beschikbaarheid in functie van beroepsactiviteit. Financiële vergoeding 

in overleg met de referentiepersoon. 

 

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

(op lokaal niveau)  

De referentiepersonen kunnen (jaarlijks) uitgenodigd worden voor vormingen en inhoudelijk 

adviesverlening rond valpreventie in de eigen zorgregio. 
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Contactgegevens die kunnen vermeld worden op de website (Vlaams/lokaal): 

Een overzicht van de referentiepersonen en hun contactgegevens per zorgregio kunt u 

raadplegen op  

http://www.valpreventie.be/Zorg/Referentiepersonenvalpreventie.aspx 

 

� Via www.valpreventie.be > zorg > referentiepersonen.  

� Via Logo’s en SEL’s in de eigen zorgregio. 

 


