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PARTNERFICHE 

Thuisverpleging 

 

 
Korte omschrijving van de organisaties:  

 Verantwoordelijk voor de medische zorgverlening bij thuiswonende ouderen 
 Werken regionaal of provinciaal georganiseerd. 

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

 Valpreventie sluit nauw aan bij hun missie om de zelfstandigheid van thuiswonende 
ouderen te ondersteunen en te helpen om hen zo lang mogelijk in hun vertrouwde 
omgeving te laten wonen. 

 Met BOEBS:  

 neemt hun kennis toe rond vallen en valpreventie; 
 Krijgen ze een beter zicht op de (doorverwijzings)mogelijkheden. 

 Deze diensten hebben baat bij een multidisciplinaire samenwerking. 

Welke meerwaarde kan de organisatie bieden bij een lokale werking rond 

valpreventie? 

 

 Ze hebben een directe toegang tot: 

 een deel van de ouderenpopulatie in de thuissituatie. 
 tot de moeilijk bereikbare doelgroepen. 

 Ze kunnen de lokale BOEBS-activiteiten aankondigen bij moeilijk bereikbare/geïsoleerde 
ouderen. 

 Ze doen thuisbezoeken op regelmatige basis. 

 Ze hebben regelmatige voorlichtingsmomenten voor hun medewerkers.  

 Ze zijn een belangrijke verankeringspartner. 

 Ze kunnen een doorverwijzingsfunctie uitoefenen.  

 Ze kunnen directe voorlichting geven aan de ouderen tijdens de huisbezoeken. 

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

 Weinig tijd / hoge werkdruk. 

 Bij de vele huisbezoeken krijgen de prioritaire interventies voorrang. Er rest dan nog 
weinig tijd voor 'algemene valpreventie’. 

 Sommige verpleegkundigen werken op zelfstandige basis. 

 Geen RIZIV-nummer voor specifieke valpreventie-interventies. 
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Hoe kan valpreventie opgenomen worden in het beleid van de organisatie? 

(op lokaal niveau) 

Vorming 

 Organiseren van de vorming door de referentiepersonen (expertisecentrum 
valpreventie Vlaanderen). 

Gebruik van de checklist voor een veilige huisinrichting door de dienstverleners.  

Artikels 

 Artikels over BOEBS en valpreventie publiceren in hun nieuwsbief, website…  
 Op eigen website link naar www.boebs.be en www.valpreventie.be plaatsen. 

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

 Sociale kaart 

 Via OCMW 

 


