JAARPLAN
begroting – evaluatie-indicatoren en instrumenten
Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen
1 november 2008 - 31 december 2009

Conform art. 6. van het convenant worden in dit jaarplan de activiteiten, de eventuele
aanpassingen van de evaluatiecriteria, en de indicatoren geconcretiseerd voor het
werkingsjaar van het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen, dat betrekking heeft op
de periode van 1 november 2008 tot en met 31 december 2009. Tevens is een begroting
toegevoegd voor deze periode.

1.

Jaarplan (Art. 2 tot en met 5 van het Convenant)

1.1

Resultaatgebied 1: Het verstrekken van informatie en advies

1.1.1. Website (art. 3, 3°; art. 4 §1)
A. Ontwikkeling en Update
Januari – februari 2009:
o De huidige website www.valpreventie.be wordt voorzien van een
nieuwe achtergrond waarbij op zijn minst het logo van de
‘K.U.Leuven’ vervangen wordt door een nieuw logo dat specifiek
wordt aangemaakt voor het ‘Expertisecentrum Valpreventie
Vlaanderen’.
o De website wordt aangevuld met: het ontstaan van het
expertisecentrum, de samenstelling van de stuurgroep, de werking,
en de visie; en de doelstellingen voor het werkjaar 1 november 2008
tot en met 31 december 2009.
o De (wetenschappelijke) informatie op de website die van belang is
voor de oudere en zijn omgeving, wordt omgezet in een taal die voor
hen begrijpbaar is en aangeboden in een afzonderlijke rubriek.
o De wetenschappelijke informatie op de website wordt geëvalueerd
en zo nodig bijgestuurd op vlak van nieuwe wetenschappelijke
evidentie (art. 4, §1, 1°).
Januari 2009 (start):
o De website wordt verder uitgebouwd en onderhouden met:
 Een regelmatig kort verslag betreffende de realisatie van de
opdrachten zoals beschreven onder 1.2 (rubriek ‘Nieuws’).
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de nieuwe ontwikkelingen die voortvloeien uit de opdrachten die
beschreven zijn onder 1.2 (waar nodig de pagina’s van de
website aanpassen of aanvullen).
 een viermaandelijks geactualiseerd aanbod van wetenschappelijk
gefundeerde en praktijkrelevante informatie en hulpmiddelen.
(bv. onder rubriek ‘bibliotheek en hulpmiddelen’).
o De website wordt bij opstart en nadien jaarlijks geëvalueerd op
volgende criteria (art. 4, §1, 2°, 3° en 4°):
 Tijdigheid en actualisatiegraad
 Toegankelijkheid
 Resultaatgerichtheid
Hierbij worden het VIG, de LOGO’s en SEL’s betrokken.
B. Vertaling
Maart 2009: De kerninformatie van de website wordt naast het
Nederlands, ook aangeboden in het Engels (Bevordering internationale
communicatie en samenwerking).

1.1.2. Sensibilisatie (art. 3, 1°; 2° en 6°)
A. Folder ‘Zelfstandig Thuis Wonen, Iets voor U!’
Juni – augustus 2009:
o De Folder ‘Zelfstandig Thuis Wonen, Iets voor U!’ wordt
geactualiseerd op basis van de resultaten van het project ‘Uniforme
Aanpak Valpreventie’ (Mei 2007 – Oktober 2008) en de
ontwikkeling van het totaalpakket (1.2.1). Op de folder wordt tevens
gezorgd dat de verwijzing naar de website (1.1.1) meer in het oog
springt.
September – oktober 2009:
o De folder wordt elektronisch verspreid naar alle betrokken
zorgverleners in Vlaanderen met o.a. de medewerking van VIG,
LOGO’s, en SEL’s (art. 4, §1, 5°).
o De folder wordt in een eerste oplage gedrukt om verspreid te kunnen
worden via de lokale vormingen gegeven door de
valpreventietrainer (zie 1.3.2). Hiervoor wordt samengewerkt met
o.a. VIG, LOGO’s en SEL’s (art. 4, §1, 5°).
B. Website
Januari – februari 2009:
o De (wetenschappelijke) informatie op de website die van belang is
voor de oudere en zijn omgeving, wordt omgezet in een taal die
voor hen begrijpbaar is en aangeboden in een afzonderlijke rubriek.
Deze rubriek wordt aantrekkelijk, leerbevorderend en herkenbaar
gemaakt door er vb. interactieve onderdelen en casussen aan toe te
voegen.
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C. Overige
Periode: verspreid over het werkjaar
o Medewerking aan externe organisaties om valpreventie in de kijker
te plaatsen (bv. richten tot studenten van universiteiten en
hogescholen, tentoonstellingen oa. PVI, media, congressen, externe
werkgroepen, seniorenbeurzen, …)

1.2

Resultaatgebied 2: Het ontwikkelen van methodieken en materialen

1.2.1. Valpreventie in de thuiszorg
A. Ontwikkeling van Totaalpakket Valpreventie (art. 3, 4°)
November 2008 – februari 2009:
o de ‘Uniforme aanpak Valpreventie bij Thuiswonende Ouderen met
Verhoogd Risico’1 wordt samen met het ‘Vormingspakket
Valpreventie voor de Thuisverzorgende’2 (VIG, Rode Kruis,
Wetenschappelijke Werkgroep Uniforme aanpak Valpreventie
Vlaanderen) en het ‘BOEBS-pakket’3 (VIG) in één totaalpakket
gegoten, gericht op alle betrokken zorgverstrekkers in
valproblematiek.
Hieraan wordt tevens
een onderdeel
‘Fractuurpreventie’ toegevoegd. Het totaalpakket wordt voorzien
van een rode draad.
o Het totaalpakket wordt multidisciplinair samengesteld (art. 4, §2, 2°)
en binnen de stuurgroep geëvalueerd op vlak van wetenschappelijke
evidentie (art. 4, §2, 1°).
B. Financiering
Maart – juni 2009:
o Er wordt overleg gepleegd met de geschikte overheidsinstanties om
tot een structurele financiering te komen om een multidisciplinaire
aanpak op te starten en te coördineren, en de zorgverleners te
vergoeden voor het multidisciplinair overleg. Er wordt een dossier
voorbereid voor aanvraag bij het RIZIV van een nomenclatuur voor
de pro-actieve interventies in het kader van valproblematiek.

1

Zie www.valpreventie.be
Dit pakket is in ontwikkeling.
3
Zie www.boebs.be
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1.2.2. Valpreventie in de residentiële setting (art. 3, 5°, 7° en 9°)
A. Literatuurstudie
Maart – juli 2009:
o Er wordt een literatuurstudie verricht om een overzicht te verkrijgen
van de wetenschappelijke evidentie van valpreventiemaatregelen bij
ouderen in de residentiële setting en de psychogeriatrische setting.
B. Ontwikkeling Voorstel Uniforme Aanpak
September – december 2009:
o Op basis van bovenstaande literatuurstudie wordt een voorstel tot
uniforme aanpak valpreventie ontwikkeld voor de residentiële
setting en de psychogeriatrische setting.
o Samenwerking en aftoetsing met CRA’s en experten uit residentiële
en psychogeriatrische setting.

1.3

Resultaatgebied 3: Het ondersteunen van de implementatie van methodieken
en materialen

1.3.1. Helpdesk (art. 3, 8°)
A. Ontwikkeling en integratie in Website
Januari - maart 2009:
o Er wordt een praktijkgerichte helpdesk ontwikkeld om
zorgverstrekkers in de eerstelijn en de residentiële ouderenzorg te
ondersteunen.
o De helpdesk krijgt een plaats op de website www.valpreventie.be
o Het verstrekken van informatie en advies op vraag gebeurt in de
eerste plaats aan de hand van een lijst van standaardvragen
(Frequently Asked Questions – FAQ). In het geval dat de lijst geen
afdoend antwoord kan bieden, kan de vragende partij via de
helpdesk een persoonlijke vraag richten tot het Expertisecentrum
Valpreventie Vlaanderen. Er wordt tijdig, afhankelijk van de
dringendheid van de vraag en ten laatste na 30 werkdagen, een
gericht antwoord geboden (art. 4, §1, 2°, 3°). Gezondheidswerkers
opgeleid door valpreventietrainers worden op de hoogte gesteld van
het bestaan van een helpdesk.
o Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de reeds opgeleide
valpreventietrainers uit het project ‘Uniforme Aanpak Valpreventie’
(Mei 2007 – Oktober 2008). Dit zal gebeuren via het opstarten van
een “virtuele community”, gemodereerd en aangestuurd door het
Expertisecentrum Valpreventie, en toegankelijk voor de
valpreventietrainers en de deelnemende LOGO’s en SEL’s. Via het
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principe van “peer support” wordt dit online netwerk gebruikt voor
de ondersteuning en coaching van valpreventietrainers.

1.3.2. Implementatie Totaalpakket Valpreventie in de thuiszorg (art. 3, 4°, 7°
en 9°; art. 4; art. 5)
A. Stappenplan
Maart – juni 2009:
o In samenwerking met VIG, LOGO’s en SEL’s wordt een strategie
uitgewerkt om het totaalpakket (zie 1.2.1) lokaal te implementeren
in de dagelijkse praktijk van de betrokken zorgverstrekkers. Deze
strategie omvat minstens:
 Een voorstel tot stappenplan om samenwerking tussen
verschillende disciplines en zorgverstrekkers op te starten en
te continueren. Dit plan omvat tevens verwijzingen naar
geschikte instanties bij wie men terecht kan voor meer
informatie of advies, en wordt toegevoegd aan het
totaalpakket.
o Er wordt gekeken of het totaalpakket en de implementatiestrategie
voldoet op vlak van resultaatgerichtheid, gebruiksvriendelijkheid,
toegankelijkheid,
duurzaamheid,
multidisciplinariteit
en
integreerbaarheid in de praktijk (art. 4, §2, 2°-6°). Hiervoor wordt
o.a. aan het VIG, LOGO’s en SEL’s gevraagd of zij akkoord gaan
met het totaalpakket en de implementatiestrategie vooraleer verdere
stappen ondernomen worden tot implementatie (art. 4, §2, 7°).
B. Registratie
Juli – augustus 2009:
o Er wordt een registratievorm uitgewerkt om de implementatie van
het totaalpakket te evalueren. Dit omvat o.a. de indicatorenset4 die
ontwikkeld is tijdens het project ‘Uniforme Aanpak Valpreventie bij
Thuiswonende Ouderen met Verhoogd Risico’ (mei 2007 – oktober
2008). Deze set wordt verder uitgebouwd op basis van art. 4 §2 en
§3 van het convenant en voorzien van meetinstrumenten (art. 5).
C. Vormingen5
November – december 2008:
o In samenwerking met LOGO’s/SEL’s wordt per provincie een
terugkommoment/intervisie (+/- 2 uur) gepland voor de periode
februari - maart 2009 voor de valpreventietrainers uit het project
‘Uniforme Aanpak Valpreventie’ (mei 2007- oktober 2008) (zie
verder), alsook een planning van nieuwe lokale vormingen voor het
4

Deze indicatorenset is toegevoegd in bijlage.
Bij de opstelling van dit deel van het jaarplan is rekening gehouden met de evaluatiecriteria vermeld in
art. 4 §3,1°-4° van het convenant.
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jaar 2009. Deze lokale vormingen zullen gegeven worden door een
valpreventietrainer.
o Het aanbod van lokale vormingen (2009) wordt in samenwerking
met o.a. beroepsverenigingen, LOGO’s/SEL’s en de website (1.1.1)
bekend gemaakt.
o Het bedrag van de vergoeding voor de lesinspanningen en onkosten
van de valpreventietrainer zal in samenspraak met de stuurgroep en
LOGO’s/SEL’s worden vastgelegd. Om dit te kunnen bekostigen zal
er een inschrijvingsprijs voor de lokale vormingen aan de
deelnemers worden aangerekend. Bedrag eveneens in overleg nog
vast te leggen.
o Alle
valpreventietrainers
worden
uitgenodigd
op
het
terugkommoment van hun provincie.
Februari 2009:
o In samenwerking met LOGO’s/SEL’s worden er provinciale
vormingen gepland voor september - december 2009 om minimum
40 bijkomende zorgverstrekkers op te leiden tot valpreventietrainer,
die op hun beurt in 2010 (een deel van) het totaalpakket dienen over
te brengen aan de zorgverstrekkers en organisaties die we beogen.
De huidige 60 valpreventietrainers krijgen de kans om
geactualiseerd te worden zodat zij in 2010 ook het totaalpakket
kunnen overbrengen.
o Het aanbod van provinciale vormingen voor de valpreventietrainer
wordt openbaar bekend gemaakt via o.a. beroepsverenigingen,
LOGO’s/SEL’s en de website (1.1.1) aan de betrokken disciplines
(kinesitherapeut, ergotherapeut, huisarts, verpleegkundige en
thuisverzorgende).
Februari – maart 2009:
o Provinciaal terugkommoment/intervisie voor valpreventietrainers
uit het project ‘Uniforme Aanpak Valpreventie’ (mei 2007- oktober
2008):
 Tijdens de intervisie krijgen de valpreventietrainers
informatie over het Expertisecentrum Valpreventie
Vlaanderen (o.a. visie, doelstellingen en opdrachten).
 Er worden instructies gegeven m.b.t. de werking van de
helpdesk en de peer support online community (zie boven
1.3.1 A).
 Een brainstorming wordt voorzien rond specifieke
aandachtspunten en tips uit de praktijk voor het stappenplan
(zie boven 1.2.1 A.).
o In samenwerking met LOGO’s/SEL’s worden er lokale vormingen
gepland voor het jaar 2010 voor de diverse betrokken
zorgverstrekkers
(kinesitherapeut,
ergotherapeut,
huisarts,
verpleegkundige en thuisverzorgende) en organisaties. Deze
vormingen zullen gegeven worden door een valpreventietrainer.
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o Het aanbod van lokale vormingen wordt in samenwerking met o.a.
beroepsverenigingen, LOGO’s/SEL’s en de website (1.1.1) bekend
gemaakt.
September – oktober 2009:
o Kandidaat - Valpreventietrainers worden opgeleid via provinciale
vormingen. Voor de evaluatie van de provinciale vorming wordt
onmiddellijk na de vorming een anoniem evaluatieformulier
ingevuld door de kandidaat- valpreventietrainers.
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2.

Jaarverslag en Jaarplan
2.1.1. Jaarverslag november 2008 – december 2009

December 2009 – februari 2010: Het jaarverslag van het werkjaar
november 2008 – december 2009 wordt opgemaakt en omvat een
samenvattend algemeen verslag van het afgelopen werkjaar, zo nodig
aangevuld met bijlagen. Ten laatste op 1 maart 2010 wordt het jaarverslag
ingediend bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Bij het opstellen
van het jaarverslag wordt rekening gehouden met de bepalingen van Art. 7
van het convenant.
2.1.2. Jaarplan 2010

September – november 2009: Het jaarplan voor 2010 wordt
opgesteld en ten laatste ingediend bij het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid op 29 november 2009. Bij het opstellen van het plan wordt
rekening gehouden met de bepalingen van Art. 6 van het convenant.
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3.

Begroting november 2008 – december 2009

3.1 Inkomsten
3.1.1. Valpreventie in de thuiszorg: Vormingen door de valpreventietrainer
o In 2009 zullen lokale vormingen gegeven worden door de
valpreventietrainer. Om de valpreventietrainers te kunnen vergoeden
voor hun inspanningen (forfaitair bedrag per uur), zal er in november –
december 2008 in samenspraak met de stuurgroep en LOGO’s/SEL’s
een inschrijvingsprijs berekend worden voor de sessies. Eventuele
reserves zullen aangewend worden voor de realisatie van het convenant
en voor de opbouw van een fonds voor sociaal passief (art. 12 §5).

3.2 Uitgaven
3.2.1. Personeelskosten
o Loonkost coördinator (0,6 FTE) voor 14 maanden: €42.000
o Loonkost stafmedewerker (0,4 FTE) voor 14 maanden: €28.000
o Honorarium stuurgroepleden: €8.000
Subtotaal: €78.000
3.2.2. Werkingskosten activiteiten
o Ontwikkeling en update website en helpdesk
 coördinator/wet. medewerker (PM)
 honoraria en onkosten experts: €3.500
 technisch opbouw en onderhoud website (webmaster): €6.000
 vertaling website (Engels): €1.000
o Sensibilisatie (update folder + rubriek voor de oudere en omgeving)
 coördinator/wet. medewerker (PM)
 honoraria en onkosten experts: €2.000
 drukwerk en verspreiding sensibilisatiefolder: €5.000
o Ontwikkeling totaalpakket thuiszorg (incl. stappenplan implementatie en
uitwerking registratie)
 coördinator/wet. medewerker (PM)
 honoraria en onkosten experts: €9.000
o Voorbereiding dossier structurele financiering
 coördinator/wet. medewerker (PM)
 honoraria en onkosten experts: €2.400
o Ontwikkeling Uniforme Aanpak Residentiële Setting
 coördinator/wet. medewerker (PM)
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 literatuurstudie: €10.500
 honoraria en onkosten experts: €6.000
o Intervisies valpreventietrainers
 coördinator/wet. medewerker (PM)
 honoraria en onkosten valpreventietrainers: €3000
o Opleiding valpreventietrainers
 coördinator/wet. medewerker (PM)
 honoraria en onkosten valpreventietrainers: €8000
 honoraria en onkosten experts: €4000
 aankoop boek en CD-Rom ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen
met verhoogd risico’ €2000
Subtotaal: €62.400
3.2.3. Investeringskosten
o Verdere afschrijving portable computer coördinator aangekocht in
projectfase september 2005 – november 2006 (aankoopprijs van
€1.165,47 af te schrijven over 3 jaar waarvan €971,45 reeds
afgeschreven): nog €194,02 af te schrijven
o Portable computer stafmedewerker: €1400 af te schrijven over 3 jaar =
afschrijvingskost voor 14 maanden van €545
o 1 flatscreen coördinator: €250 af te schrijven over 3 jaar =
afschrijvingskost voor 14 maanden van €97,3
o 1 flatscreen stafmedewerker: €250 af te schrijven over 3 jaar =
afschrijvingskost voor 14 maanden van €97,3
o 1 netwerkprinter: €1000 af te schrijven over 3 jaar = afschrijvingskost
voor 14 maanden van €389
o 1 LCD projector: €1000 af te schrijven over 3 jaar = afschrijvingskost
voor 14 maanden van €389
o bureaustoel stafmedewerker: €200
o aankoop literatuur via biomedische bibliotheek €1.000
o organisatie vergaderingen €2.500
o verplaatsingsonkosten leden stuurgroepen: €2.250
o verplaatsingsonkosten coördinator en stafmedewerker: €3.000
o bureaumateriaal, kopies en overige kosten: €8.000
Subtotaal: €18.662

3.2.4. Totale kostprijs
78.000 + 62.400 + 18.662 = €159.062 x 10% overhead = €174.968
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4. Tijdslijn november 2008 – december 2009
11/08

12/08 01/09 02/09

03/09

04/09

05/09

06/09 07/09

08/09

09/09

10/09

11/09

12/09

*

Resultaatgebied 1:
Info en
Advies

Ontwikkeling Website

Resultaatgebied 2:
Thuiszorg

Vertaling
Website

Update Update Folder
Website

Update Website;
Verspreiding Folder

Druk Folder

A. Ontwikkeling Totaalpakket Valpreventie
B. Structurele Financiering en
Nomenclatuur

Resultaatgebied 2:
Residentiële
Setting

*

A. Literatuurstudie
Valpreventiemaatregelen bij
Ouderen in de Residentiële Setting
en de Psychogeriatrische Setting

B. Ontwikkeling
Uniforme Aanpak
Valpreventie voor
Ouderen in de
Residentiële Setting en
de Psychogeriatrische
Setting

B. Bijsturing
Aanpak o.b.v.
Feedback van
Experten

Blauw gemarkeerde maanden: Stuurgroepvergadering
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11/08

12/08

01/09

02/09

03/09

04/09

05/09

06/09 07/09

08/09

09/09

10/09

11/09

12/09

*

Resultaatgebied 3:
Thuiszorg
(implementatie)

Ontwikkeling Helpdesk

A. Ontwikkeling lokale
implementatiestrategie
(o.a. stappenplan)
C. Planning
Terugkom –
moment
Valpreventietrainers +
lokale
vormingen
2009

B. Ontwikkeling
Registratieformulieren
en Indicatoren

C. Planning
Provinciale
Vormingen tot
Valpreventietrainer najaar 2009
+ Bekendmaking
C. Terugkommoment
Valpreventietrainer
C. Planning Lokale Vormingen
2010 + Bepaling Lesprijs
Vorming + Bekendmaking

Jaarverslag
& - plan

*

C. Opleiding
KandidaatValpreventietrainers

Opstellen Jaarplan 2010

Jaarverslag

Blauw gemarkeerde maanden: Stuurgroepvergadering
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5. Evaluatie-indicatoren en instrumenten
november 2008 – december 2009
De drie resultaatgebieden worden voor het eerste werkjaar geëvalueerd op basis van een
aantal indicatoren, dat hieronder wordt beschreven. Deze indicatoren zijn gebaseerd op de
evaluatiecriteria omschreven in artikel 4 van het convenant tussen de Vlaamse
Gemeenschap en het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen met als penvoerende
instelling de K.U.Leuven.
Resultaatgebied 1: Het verstrekken van informatie en advies (art. 4, § 1)
1° Wetenschappelijke onderbouw
- Indicator 1: de informatie op de website is voorzien van de wetenschappelijke
referenties waarop de inhoud van de website gebaseerd is.
- Indicator 2: op de folder “Zelfstandig Thuis Wonen, Iets voor U” wordt verwezen
naar de website waar de wetenschappelijke referenties staan waarop de inhoud
gebaseerd is.
- Indicator 3: bij elke vorm van medewerking aan externe organisaties om
valpreventie in de kijker te plaatsen (bv. congressen, tentoonstellingen,
seniorenbeurzen, etc.), wordt de inhoud getoetst op wetenschappelijke evidentie,
en zo nodig wetenschappelijk bijgestuurd.
2°Resultaatgerichtheid, 3° Tijdig, 4° Toegankelijkheid
- Indicator 3, 4 en 5: De informatie op de website, en andere informatie betreffende
valpreventie die gegeven wordt door externe organisaties waar het
Expertisecentrum Valpreventie haar medewerking aan verleend heeft, is
praktijkrelevant (3) en toegankelijk (5), en de advisering op verzoek via de
helpdesk gebeurt tijdig (4)
o Hiertoe worden steekproefsgewijs aan de bezoeker van de website of
gebruiker van de helpdesk enkele vragen gesteld.
o Bij medewerking aan externe organisaties inzake een initiatief rond
valpreventie bij ouderen, zal waar mogelijk ter plaatse een korte,
schriftelijke, en vrijwillige bevraging gebeuren.
5° Samenwerking
- Indicator 6: De partners van de samenwerkingsovereenkomst, het VIG, de
LOGO’s, de SIT’s en de CRA’s vinden dat de samenwerking via werkgroepen
resultaatgericht is gebeurd in het kader van de opdrachten van het
Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen.
o Deze evaluatie zal gebeuren aan de hand van een korte vragenlijst.
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Resultaatgebied 2: Het ontwikkelen van methodieken en materialen (art. 4, § 2)
1° Wetenschappelijke onderbouw
- Indicator 7: Het totaalpakket Valpreventie voor de thuiszorg is voorzien van de
wetenschappelijke referenties waarop de inhoud gebaseerd is.
- Indicator 8: De Uniforme Aanpak Valpreventie voor de residentiële setting is
voorzien van de wetenschappelijke referenties waarop de inhoud gebaseerd is.
6° Multidisciplinaire uitwerking en geïntegreerde toepassing
- Indicator 9: Zowel het totaalpakket voor de thuiszorg als de aanpak voor de
residentiële setting zijn gericht naar alle disciplines die betrokken zijn bij
valpreventie. Rubrieken die zich eerder richten tot een welbepaalde discipline,
worden aangeduid met een voor die discipline herkenbaar icoontje.
- Indicator 10: In de werkgroepen, enerzijds voor de ontwikkeling van het
totaalpakket voor de thuiszorg en anderzijds voor de ontwikkeling van de
uniforme aanpak in de residentiële setting, zijn alle disciplines vertegenwoordigd
die betrokken zijn bij valpreventie in die specifieke setting.
2° Resultaatgerichtheid, 3° Gebruiksvriendelijkheid, 4° Toegankelijkheid, 5°
Duurzaamheid
- Indicator 11, 12, 13, 14, 15: Het totaalpakket valpreventie voor de thuiszorg
voldoet volgens de zorgverstrekkers in de thuiszorg aan bovenstaande criteria.
o Hiertoe wordt een vragenlijst opgesteld voor de betrokken
zorgverstrekkers in de thuiszorg.
- Indicator…: De uniforme aanpak valpreventie voor de residentiële setting voldoet
volgens de meerderheid van zorgverstrekkers aan bovenstaande criteria.
o Hiertoe wordt een vragenlijst opgesteld voor de betrokken
zorgverstrekkers in de residentiële setting (INDICATOR VOOR 2010,
pilootstudie)
8° Samenwerkingsgraad met relevante partners
- Indicator 16: Het totaalpakket valpreventie voor de thuiszorg is goedgekeurd door
het VIG, LOGO, SIT’s.
- Indicator 17: De uniforme aanpak valpreventie voor de residentiële setting is
goedgekeurd door de CRA’s.
- Indicator 18: Het totaalpakket valpreventie voor de thuiszorg en de uniforme
aanpak valpreventie voor de residentiële setting zijn goedgekeurd door alle
partners van het samenwerkingsverband van het Expertisecentrum Valpreventie
Vlaanderen.
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Resultaatgebied 3: Het ondersteunen van de implementatie van methodieken en
materialen (art. 4, § 3)
1° Planmatige sensibilisatie
- Indicator 19: Infosessies en lokale vormingen langs waar de folder “Zelfstandig
Thuis Wonen, Iets voor U” verspreid wordt, worden op een verantwoorde wijze
gepland in het werkjaar.
2° Doelgroepgerichte sensibilisatie
- Indicator 20: De taal waarin gesensibiliseerd wordt, is aangepast aan de
doelgroep.
o Voor de website, en andere initiatieven waaraan medewerking wordt
verleend door het Expertisecentrum Valpreventie, wordt deze indicator
mee geëvalueerd met indicator 3, 4 en 5.
3° Samenwerking bij sensibilisatie
- Indicator 21: idem indicator 6
4° Aanbod vormingen gekend
- Indicator 22: Het aanbod aan vormingen wordt tijdig bekend gemaakt (thuiszorg).
o Nov.-dec. 2008: bekendmaking intervisie voor valpreventietrainers in de
periode feb.-maart 2009
o Nov.-dec. 2008: bekendmaking lokale vormingen die gegeven zullen
worden door valpreventietrainers in 2009.
o Februari
2009:
bekendmaking
provinciale
vormingen
tot
valpreventietrainer voor de periode september-oktober 2009.
o Febr.-Maart 2009: bekendmaking lokale vormingen die gegeven zullen
worden door valpreventietrainers in het jaar 2010.
5° Vormingen: inschrijvingen
- Indicator 23: Aantal inschrijvingen voor de vormingen van de nieuwe
valpreventietrainers (max. 40); voor de intervisies en update sessies van de
bestaande valpreventietrainers (max. 60) en voor de lokale vormingen die zullen
gegeven worden door de valpreventietrainers in het najaar van 2009 (streefcijfer:
10 vormingen per provincie, 5 voor Brussel).
6° Vormingen: tevredenheid
- Indicator 24: Respectievelijk de valpreventietrainers en de zorgverstrekkers die
opgeleid zijn door de valpreventietrainers, zijn tevreden over de vorming.
o Dit wordt geëvalueerd aan de hand van een evaluatieformulier dat
anoniem wordt ingevuld na de vorming.
7° Ondersteuning: gebruik
- Indicator 25: Zorgverstrekkers maken gebruik van de website en de helpdesk.
o Bezoekers van de helpdesk worden automatisch geregistreerd.
- Indicator 26: Valpreventietrainers maken gebruik van de virtuele community
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o Gebruikers van de virtuele community worden automatisch geregistreerd.
8° Ondersteuning: tevredenheid
- Indicator 27: Zorgverstrekkers zijn tevreden over de helpdesk.
o Deze indicator wordt mee geëvalueerd met indicator 4.
- Indicator 28: Valpreventietrainers zijn tevreden over de werking van de virtuele
community.
o Deze indicator wordt geëvalueerd met enkele vragen via de virtuele
community
9° Mate waarin registratie en evaluatie toegepast worden op implementatie
- Dit wordt geëvalueerd in 2010.
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