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1 J
Jaarpla
an 201
12
Het jaarplan
j
wo
ordt opged
deeld volgens de 3 re
esultaatsgebieden, zoa
als weerge
egeven in d
de
oproe
ep voor he
et sluiten v
van een beheersovere
eenkomst m
met een pa
artnerorgan
nisatie in he
et
kader van het preventiev
ve gezondh
heidsbeleid “Vlaamse partnerorg
ganisatie v
voor val- en
e
uurpreventie bij ouderren”:
fractu
 H
Het aanbieden van info
ormatie, doc
cumentatie en advies;;
 H
Het ontwik
kkelen van
n methodie
eken en materialen die, wat effectivitteit betrefft,
w
wetenschapp
pelijk onderbouwd zijn
n;
 H
Het onderste
eunen van de impleme
entatie van
n methodiek
ken en materialen, me
et begrip va
an
deskundighe
eidsbevorde
ering.
Per rresultaatsge
ebied word
dt een onde
erscheid ge
emaakt tus
ssen de thu
uis– en de residentië
ële
settin
ng.
setting werrd in 2010
0 de prak
ktijkrichtlijn “Valpreve
entie bij th
huiswonend
de
Voor de thuiss
oude
eren, praktijjkrichtlijn in Vlaanderren” gefinaliseerd. Dez
ze praktijkrrichtlijn bes
staat uit drrie
onde
erdelen:

G
Gezondheid
dspromotie met de focus op valprreventie

V
Valpreventie bij thuisw
wonende ou
uderen met verhoogd rrisico

F
Fractuurpre
eventie bij thuiswonen
t
de ouderen
n met verho
oogd risico
Deze
e onderdele
en worden
n vervolgen
ns als indeling gebrruikt, en g
geconcretiseerd d.m.v
v.
doels
stellingen, e
een actiepla
an en een ttijdspad. De
eel 2 “Valprreventie bij thuiswone
ende oudere
en
met verhoogd rrisico” en deel 3 “Frac
ctuurpreven
ntie bij thuiiswonende ouderen m
met verhoog
gd
o” worden in
n onderstaa
and jaarplan samen be
esproken.
risico
Ook voor de re
esidentiële setting zijn
n per resulttaatsgebied
d doelstellin
ngen, een actieplan e
en
een ttijdspad gefformuleerd.
het einde v
van het doc
cument vollgt de begrroting, en de evaluatie-indicatorren voor he
et
Op h
werkj
kjaar 2012.
kjaar 2012 zal de fo
ocus voornamelijk lig
ggen op he
et impleme
enteren va
an
Voor het werkj
ontw
wikkelde m
materialen en metho
odieken zo
oals de p
praktijkrichttlijn “Valpreventie bij
b
thuis
swonende o
ouderen, praktijkrichtliijn in Vlaan
nderen” en “Praktijkric
chtlijn valprreventie voo
or
de re
esidentiële s
setting in Vlaanderen”
V
”.

Expertisecentrum Val- en fra
actuurpreventie Vlaanderen (EV
VV)
J
Jaarplan
en -beg
groting eerste w
werkjaar EVV 20
012
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1.1 Het aanbieden van in
nformattie, doc
cumenta
atie en advies
1.1..1 Thuisw
wonende
e ouderen
n
1.1.1
1.1 Algemene gezon
ndheidspro
omotie me
et de focus
s op valpre
eventie
Voor het eerste
e onderdeel “algemene gezondheidspromottie met de focus op v
valpreventie
e”
van d
de praktijkrrichtlijn zijn
n de doelste
ellingen gerricht naar:
 A
Algemene be
evolking
 Professionele
en en organ
nisaties in d
de welzijns- en gezond
dheidszorg

Doelstellinge
en gerichtt naar de algemene bevolkiing

De doelstelling v
voor “het a
aanbieden v
van informa
atie, docum
mentatie en advies” gericht naar d
de
algem
mene bevolking, zoals
s opgesteld
d in de pra
aktijkrichtlijjn “Valprev
ventie bij th
huiswonend
de
oude
eren, praktijjkrichtlijn in Vlaanderren”, is dat de algeme
ene bevolkiing zich be
ewust is ove
er
valprroblematiek
k en valprev
ventie.
eplan
Actie
Tijdens het werkjaar 2012 zal de verd
dere sensib
bilisatie van
n de algeme
ene bevolking (vitale e
en
wonende ou
uderen) in Vlaanderen een opdracht van het EVV zijn
z
(zie oo
ok
gezonde thuisw
1.1). Het E
EVV informeert (gestu
uurd vanuitt de werkg
groep “Alge
emene bev
volking”1) d
de
1.3.1
algem
mene bevo
olking m.b.t. val- en fractuurpre
eventie in de thuiszo
org. Deze sensibilisattie
gebeurt op basis van
n ervaring
gen uit voorgaande
e projectjjaren (cfrr. evaluattie
sensiibilisatiecam
mpagne 2010, ervarin
ngen m.b.t. week van
n de valpre
eventie doo
or Logo’s e
en
SEL’s
s West-Vlaa
anderen) en
n eigen- off internation
naal onderz
zoek. De ve
erdere sens
sibilisatie z
zal
o.a. via
v volgend
de organisatties of initia
atieven verlopen:
 w
week van de
e valpreven
ntie (zie 1.3
3.1)
 B
BOEBS (zie 1.3.1)
 op basis van
n de sensibiilisatiecamp
pagne in 20
010 en -matteriaal “Verrmijdvallen””
 koepelorgan
nisaties zoals Vlaamse Ouderenraad, Logo’s,, …
Via een
e
websitte is het mogelijk o
om gratis relevante en up to date wete
enschappelijjk
gefun
ndeerde bevindingen e
en realisatie
es van het EVV ter beschikking te stellen aa
an een bree
ed
publiek. Momen
nteel word
dt informattie m.b.t. val- en frractuurprev
ventie vers
spreid via 3
sites: www.valpreventtie.be, www
w.vermijdva
allen.be en www.boeb
bs.be. Tijde
ens de wee
ek
webs
van de
d valpreve
entie zullen
n via divers
se kanalen de website
es kenbaar gemaakt w
worden. Oo
ok
doorh
heen het ja
aar zullen de
d websites
s kenbaar gemaakt
g
via
a antwoord
den op help
pdeskvragen,
artike
els in maga
azines voorr ouderen, ... Ook via deelname aan beurze
en (vb. Win
ntermeeting
g,
REVA
A-beurs, ...)) wordt pub
bliciteit gem
maakt voor de websites.
Tijdschema
 A
April 2012:
n de algem
mene bevolk
king m.b.t. val- en ffractuurprev
ventie in d
de
o Informeren van
omoten van
n de website in functie
e van de we
eek van de valpreventtie
thuiszorg en pro
ook 1.2 en 1.3.1.1).
(zie o
 V
Vier maande
elijks (janua
ari-mei-sep
ptember):
o Algem
meen onde
erhoud en update we
ebsites www
w.valpreventie.be (luik algemee
en
publiek) en www
w.vermijdva
allen.be.

1-2

Voo
or de partners die deelneme
en aan deze werkgroep en zich
z
toespitsen
n op deze activ
viteit: zie docu
ument
“Voors
stelling EVV”.
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Doelstellinge
en gerichtt naar prrofessione
elen en o
organisatties in de
e welzijns
sen gezondhe
g
idszorg
De d
doelstellingen voor d
deze doelgroep naar het resultaatsgebied
d “het aan
nbieden va
an
inform
matie, docu
umentatie e
en advies” z
zijn dat pro
ofessionelen
n en organis
saties:
 ziijn zich be
ewust van het belang
g van val- en fractuu
urpreventie in kader van val- e
en
frractuurprob
blematiek bij
b vitale en gezonde tthuiswonend
de ouderen
n en oudere
en binnen d
de
re
esidentiële setting;
 kennen het bestaan en de inhou
ud van gez
zondheidsprromotie me
et de focus
s op val- e
en
frractuurprev
ventie bij ouderen, en de liink naar val- en fractuurpre
f
eventie voo
or
th
huiswonend
de ouderen met verhoogd risico kennen;
k
 w
weten waarv
voor het Ex
xpertisecenttrum Val- en
e fractuurp
preventie Vllaanderen s
staat.
Deze
e doelstellin
ng richt z
zich voorna
amelijk naar koepelo
organisaties
s zoals diensten voo
or
gezin
nszorg, OC
CMW’s, be
eroepsveren
nigingen, diensten
d
v
voor thuisverpleging,, lokale e
en
regio
onale diensttencentra, valklinieken, Huisarts
senplatform
ms, Vlaamse
e Ouderenrraad, Logo’’s,
SEL’s
s, …
Voor huisartsen
n, kinesitherapeuten, ergothera
apeuten en
n verpleegk
kundigen w
worden dez
ze
doels
stellingen s
samengenom
men met d
de doeleind
den betreffe
ende val- e
en fractuurp
preventie bij
b
thuis
swonende o
ouderen met een verrhoogd valrisico (zie 1.1.1.2). De doelste
ellingen voo
or
, podologen
maattschappelijk
k werkers, apothekers
a
n, geriaters
s, radiologe
en, artsen in
n de fysisch
he
geneeskunde en
n revalidatie, oftalmolo
ogen, reum
matologen, ffysiotherap
peuten en orthopediste
o
en
worden eveneen
ns onder “d
doeleinden betreffende
e val- en frractuurprev
ventie bij th
huiswonend
de
oude
eren met e
een verhoo
ogd valrisic
co” bespro
oken. Voor deze disc
ciplines is het immers
eveneens van belang o
om kennis
s te hebb
ben van (een onderdeel van) val- en
e
fractu
uurpreventie om al dan niet op vraag van
n de huisarrts gespecialiseerd ad
dvies mee tte
kunnen geven a
aan patiëntten met ee
en verhoogd
d valrisico. Mantelzorg
gers van th
huiswonend
de
oude
eren met ee
en verhoogd
d valrisico komen
k
verd
der in het plan aan bod
d.
Actie
eplan
Tijdens het werkjaar 2012 zal de verdere sensib
bilisatie van
n profession
nelen en orrganisaties in
de w
welzijns- en gezondheid
dszorg in V
Vlaanderen een opdrac
cht van hett EVV zijn (zie
(
1.3.1.2
2).
Het E
EVV inform
meert deze doelgroep m.b.t. val-- en fractuu
urpreventie
e in de thuiszorg. Dez
ze
sensiibilisatie ge
ebeurt op basis
b
van ervaringen uit voorga
aande proje
ectjaren (c
cfr. evaluattie
sensiibilisatiecam
mpagne 2010, ervarin
ngen m.b.t. week van
n de valpre
eventie doo
or Logo’s e
en
SEL’s
s West-Vlaa
anderen) en
n eigen- of internationaal onderzo
oek.
De w
website www
w.valpreven
ntie.be (luik
k gezondhe
eidswerkers
s) biedt een
n overzicht van datgen
ne
wat, op basis van de be
est beschik
kbare wete
enschappelijjke evidentie, effectief is in he
et
voork
komen van valincidenten bij thuiiswonende ouderen, a
aangevuld m
met de nod
dige klinisch
he
expertise van het
h
EVV en zijn parttners. Het EVV prom
moot, in sa
amenwerkin
ng met haa
ar
exterrne partners, de website www.valpre
eventie.be ter vers
spreiding van grattis
prakttijkrelevantte informatie m.b.t. valv
en frac
ctuurpreven
ntie in de thuiszorg. D
Deze websitte
wordt systema
atisch aang
gevuld en geüpdatet. Eenmaa
al jaarlijks voert he
et EVV ee
en
diepg
gaande upd
date van de
e website uit. Hierbij w
wordt de we
ebsite pagin
na per pagin
na overlope
en
en
nagegaan
n
op
in
nhoud,
w
wetenschap
ppelijke
o
onderbouw
wing,
actu
ualiteit
e
en
gebru
uiksvriende
elijkheid.
Daarnaast streeft het EV
VV er naa
ar om min
nstens 2 m
maal per jjaar een e
elektronisch
he
nieuw
wsbrief te verspreiden naar al haar partn
ners. Het doel van d
deze nieuw
wsbrief is d
de
partn
nerorganisa
aties en extterne partn
ners te info
ormeren m
m.b.t. de stand van za
aken van d
de
realis
saties vanuit het EVV en
e het sam
menvatting v
van up to date wetens
schappelijk gefundeerd
de
bevin
ndingen uit de literatuur m.b.t. va
al- en fractuurpreventtie.
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De helpdeskfunctie van he
et EVV word
dt onderhouden. De h
helpdesk ka
an zowel via
a de websitte
via het a
algemeen e-mailadres bereikt worden. Het aanbiieden van informatie,
als v
documentatie en advies op
p vraag geb
beurt in de eerste plaats aan de hand van een lijst va
an
daardvragen (Frequen
ntly Asked Q
eze lijst zall ontwikkeld
d worden o
op
stand
Questions – FAQ). De
basis
s van vrage
en en antwoorden onttvangen in de afgelope
en werking
gsjaren van het EVV. In
I
het g
geval dat d
de lijst gee
en afdoend antwoord kan bieden, kan de vragende partij via d
de
helpd
desk een p
persoonlijke
e vraag richten tot het EVV. Err wordt tijd
dig, afhank
kelijk van d
de
dring
gendheid va
an de vraag
g en ten laa
atste na 30
0 werkdagen, een geriicht antwoo
ord geboden.
Bij het beantwo
oorden van
n de helpde
eskvragen z
zullen, naast de partn
nerorganisa
aties, ook d
de
referentieperson
nen actief betrokken worden. In
n decemberr 2012 zal de adminis
stratie (tijdig
woord bieden
n; type van
n gestelde v
vragen, …) van de help
pdesk geco
ontroleerd w
worden.
antw
V aan de V
Vlaamse ov
verheid adv
viezen, geba
aseerd op eigen en in
nternationaal
Ook zal het EVV
erzoek, verle
enen met b
betrekking ttot val- en fractuurpre
eventie.
onde
Tijdschema
 A
April 2012:
n de valprev
ventie” (zie
e 1.3.1.2).
o Informatieverstrrekking via “Week van
oppeld aan d
de week va
an de valpre
eventie worrdt de webs
site explicie
et gepromoo
ot
o Geko
ter ve
erspreiding van gratis praktijkrelevante info
ormatie.
 Ju
uli-augustus 2012:
van
de
gaande
update
website
e
www.v
valpreventie.be,
luik
o Diepg
gezon
ndheidswerrkers.
o Ontw
wikkeling “FA
AQ”-lijst en
n plaatsing op website www.valprreventie.be.
 V
Vier-maande
elijks (janua
ari-mei-sep
ptember):
o Algem
meen onderrhoud en up
pdate webs
site, luik gezondheidsw
werkers.
 T
Twee maal p
per jaar (mei-novembe
er):
o Ontw
wikkeling en
n verspreiding van een
n elektronisc
che nieuws
sbrief.
 D
December 2012:
pdesk.
o Contrrole administratie help
 Ja
anuari – de
ecember 2012: Continu
ue opdracht i.f.v. vraa
ag:
o Helpd
deskfunctie
e onderhoud
den.

1.2 Val- en
n fractuurp
preventie bij thuisw
wonende ou
uderen me
et verhoog
gd risico
1.1.1
Voor het tweede en derde
e onderdeel van de pra
aktijkrichtlijn (val- en fractuurprreventie) zijjn
de do
oelstellingen gericht naar:
peuten, erg
 huisartsen, kinesithera
k
gotherapeutten, verpleegkundigen
n
 m
maatschappelijk werke
ers, apothe
ekers, podo
ologen, geriaters, rad
diologen, a
artsen in d
de
fy
ysische gen
neeskunde en revalida
atie, oftalm
mologen, re
eumatologe
en, fysiothe
erapeuten e
en
orthopediste
en
 m
mantelzorge
ers van 65-plussers me
et verhoogd
d valrisico

Doelstellinge
en gerichtt naar de
e huisarts
s, kinesitherapeutt, ergothe
erapeut e
en
verp
pleegkund
dige
Het E
EVV beschikt over refferentiepers
sonen valpreventie, d
die werkzaa
am zijn in de thuis- en
e
residentiële settting als huiisarts, kine
esitherapeutt, ergothera
apeut of ve
erpleegkund
dige. Tijden
ns
voorbije w
werkjaren werden d
deze referrentieperson
nen opgeleid in ve
erband me
et
de v
versc
chillende tthema’s ro
ond valpre
eventie, zo
oals de p
praktijkrichttlijn “Valpreventie bij
b
thuis
swonende ouderen, praktijkrichtlijn in Vlaanderen
n” en he
et draaiboek zorgpa
ad
valprreventie.
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Actie
eplan
Bove
enstaande d
disciplines kunnen
k
berroep doen o
op de refere
entieperson
nen voor he
et geven va
an
vorm
mingen en adviesverlen
ning rond in
nhoudelijke vragen bettreffende va
alpreventie
e.
en ook dez
ze 4 disciplines verde
er geïnform
meerd en g
gesensibilise
eerd worde
en
Daarnaast zulle
eventie in d
de thuiszorrg tijdens de
d week va
an de valprreventie (z
zie
m.b.tt. val- en fractuurpre
1.3.1
1.2).
Tijdschema
 A
April 2012:
n de valprev
ventie” (zie
e 1.3.1.2).
o Informatieverstrrekking via “Week van
oppeld aan d
de week va
an de valpre
eventie worrdt de webs
site explicie
et gepromoo
ot
o Geko
ter ve
erspreiding van gratis praktijkrelevante info
ormatie.
 Ja
anuari – de
ecember 2012: Continu
ue opdracht i.f.v. vraa
ag:
o Referrentiepersonen bieden
n vormingen
n en verlene
en advies.

Doelstellinge
en geric
cht naarr maats
schappeliijk werk
kers, ap
pothekers
s,
podo
ologen, g
geriaters,, radiolog
gen, arts
sen in de
e fysische
e genees
skunde e
en
reva
alidatie,
oftalm
mologen,
reuma
atologen,
fysio
otherapeu
uten
e
en
orth
hopedisten
Naas
st de doelsttellingen vo
oor “het aa
anbieden va
an informattie, docume
entatie en advies” naa
ar
huisa
arts, kinesittherapeut, ergotherap
peut of verrpleegkundige zijn err ook nog a
afzonderlijk
ke
doels
stellingen v
voor maatsc
chappelijk werkers, apothekers, podologen, geriaters,, radiologen,
artse
en in de fysische geneesku
unde en revalidatie
e, oftalmo
ologen, re
eumatologen,
fysiottherapeuten en orthop
pedisten:








A
Apothekers
o zijn o
op de hoogte van de globale inhoud van de
e praktijkric
chtlijn “Valpreventie bij
b
thuiswonende o
ouderen, prraktijkrichtlijn in Vlaan
nderen”, in
n het bijzon
nder van he
et
onderdeel over medicatiegebruik gere
elateerd aan
n een verho
oogd valrisiico;
o geven advies a
aan ouderen die risico
ovolle med
dicatie inne
emen in he
et kader va
an
valprroblematiek
k en moedig
gen oudere
en aan om bij nevenwerkingen de huisarts tte
raadp
plegen.
M
Maatschappe
elijk werkerrs
ogte van de inhoud
o zijn op de hoo
d van de praktijkrich
htlijn “Valp
preventie bij
b
thuiswonende ouderen, pra
aktijkrichtlijjn in Vlaand
deren”;
o geven advies aan
a
oudere
en met bettrekking to
ot valproble
ematiek en
n –preventtie
oorbeeld na
aar hulpverleningsaan
nbod), kade
eren de hu
ulpvraag en
n organisee
ert
(bijvo
de hulpverleniing rekening houde
end met de beschikbaarheid
d van he
et
eersttelijnswerke
ers. Daarna
aast moediigen zij ou
uderen aan om bij prroblemen d
de
huisa
arts te raadplegen (doo
orverwijsfunctie).
Podologen
o zijn op de hoo
ogte van de inhoud
d van de praktijkrich
htlijn “Valp
preventie bij
b
thuiswonende ouderen, pra
aktijkrichtlijjn in Vlaand
deren”;
o geven advies a
aan oudere
en betreffen
nde de risicofactor voeten
v
en schoeisel e
en
moed
digen ouderren aan om
m bij problem
men i.v.m. vallen de h
huisarts te rraadplegen.
G
Geriaters, ra
adiologen, artsen in de
d fysische
e geneeskunde en rev
validatie, oftalmologe
o
n,
re
eumatoloog
g, fysiothera
apeuten en
n orthopedis
sten
o zijn op de hoo
ogte van de inhoud
d van de praktijkrich
htlijn “Valp
preventie bij
b
thuiswonende ouderen, pra
aktijkrichtlijjn in Vlaand
deren”.
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Actie
eplan
Bove
enstaande d
disciplines kunnen
k
berroep doen o
op de refere
entieperson
nen voor he
et geven va
an
vorm
mingen en adviesverlen
ning rond in
nhoudelijke vragen bettreffende va
alpreventie
e.
eek van de
d
valprev
ventie zulllen maatsc
chappelijk werkers, apothekerrs,
Tijdens de we
ologen, gerriaters, rad
diologen, artsen in de fysisch
he genees
skunde en revalidatie,
podo
oftalm
mologen, rreumatologen, fysioth
herapeuten en orthop
pedisten ve
erder geïnfformeerd e
en
gesensibiliseerd
d worden m.b.t. val- en
n fractuurpreventie in de thuiszorg (zie 1.3.1.2).
Tijdschema
 A
April 2012:
n de valprev
ventie” (zie
e 1.3.1.2).
o Informatieverstrrekking via “Week van
oppeld aan d
de week va
an de valpre
eventie worrdt de webs
site explicie
et gepromoo
ot
o Geko
ter ve
erspreiding van gratis praktijkrelevante info
ormatie.
 Ja
anuari – de
ecember 2012: Continu
ue opdracht i.f.v. vraa
ag:
o Referrentiepersonen bieden
n vormingen
n en verlene
en advies.

1.1..2 Oudere
en in de residenttiële settting
Doelstellinge
en gerichtt naar de residentiiële settin
ng

De doelstellinge
en naar het resultaatsg
gebied “hett aanbieden
n van inform
matie, docu
umentatie en
e
es” zijn dat professione
elen en org
ganisaties in
n de residen
ntiële settin
ng:
advie
 het belang v
van valprob
blematiek ke
ennen;
 het bestaan
n en de inhoud van de “Praktijjkrichtlijn valpreventi
v
ële
e voor de residentië
se
etting in Vla
aanderen” kennen;
 w
weten waarv
voor het Ex
xpertisecenttrum Val- en
e fractuurp
preventie Vllaanderen s
staat.
Actie
eplan
De “Praktijkrich
“
htlijn valprreventie vo
oor de res
sidentiële s
setting in V
Vlaanderen
n” biedt ee
en
overz
zicht van datgene
d
wat, op basis van de be
est beschikbare weten
nschappelijk
ke evidentie,
effectief is in het voorko
omen van valincidentten bij oud
deren in d
de residenttiële setting
g,
ge klinisch
he expertis
se van he
et EVV en
n zijn parrtners. Dez
ze
aangevuld mett de nodig
w
op de website geplaatst.
prakttijkrichtlijn en het geactualiseerd didactisch materiaal worden
Het E
EVV maaktt, in samen
nwerking met
m
haar ex
xterne partners2, de p
praktijkrichtlijn voor d
de
residentiële settting bekend
d binnen de residentië
ële setting in Vlaande
eren, d.m.v
v. vorminge
en
door de refere
entieperson
nen valprev
ventie van
n het EVV, tijdens d
de regiona
ale info- e
en
overllegsessies die het Expertisec
centrum V
Val- en frractuurprev
ventie Vlaa
anderen z
zal
organ
niseren en tijdens de w
week van d
de valpreventie (zie 1.3
3.1.1 en 1.3.2).
E
maaktt contactna
ame voor v
vragen vanuit de residentiële se
etting moge
elijk via ee
en
Het EVV
gratis
s helpdesk (website, m
mail, telefoo
on). Op bas
sis van vee
el voorkome
ende vragen
n, maakt he
et
EVV een opliijsting van
n Frequen
ntly Asked
d Questions (zie 1.1.1 thuiszorg). D
De
partn
nerorganisa
aties worden gecontacteerd indien er een he
elpdeskvraa
ag wordt ge
esteld m.b..t.
hun specialisme
s
e. Ook de re
eferentiepersonen leve
eren vanuitt hun experrtise een bijjdrage in he
et
beantwoorden v
van de help
pdeskvragen
n.
Daarnaast streeft het EV
VV er naa
ar om min
nstens 2 m
maal per jjaar een e
elektronisch
he
nieuw
wsbrief te verspreide
en naar al haar parttners met een updatte van de werking e
en
activiteiten van
n het EVV, waarin oo
ok de activ
viteiten van
n de reside
entiële setting aan bo
od
n komen.
zullen

2-7

Voo
or de externe partners
p
die zich toespitsen
n op deze activ
viteit van het E
EVV: zie document “Voorste
elling EVV”.
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Tijdschema
 Ja
anuari-mei 2012:
o Bekendmaking v
van de prak
ktijkrichtlijn
n.
 Februari 201
12:
o Prakttijkrichtlijn en didactisch materiaa
al worden o
op website geplaatst.
 Februari – m
mei 2012:
o Info- en overleg
gsessies in verschillend
v
de regio’s.
 A
April 2012:
n de valprev
ventie” (zie
e 1.3.1.2).
o Informatieverstrrekking via “Week van
oppeld aan d
de week va
an de valpre
eventie worrdt de webs
site explicie
et gepromoo
ot
o Geko
ter ve
erspreiding van gratis praktijkrelevante info
ormatie.
 Ju
uli-augustus 2012:
wikkelen “FA
AQ”-lijst en plaatsing o
op website www.valpre
eventie.be.
o Ontw
 T
Twee maal p
per jaar (mei-novembe
er):
o Ontw
wikkeling en
n verspreiding van een
n elektronisc
che nieuws
sbrief.
 Ja
anuari-dece
ember: i.f.v
v. vraag:
o Helpd
deskfunctie
e onderhoud
den.
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1.2
2 Het on
ntwikkelen van
n metho
odieken en matterialen
n
1.2..1 Thuisw
wonende
e ouderen
n
1.2.1
1.1 Algemene gezon
ndheidspro
omotie me
et de focus
s op valpre
eventie

Doelstellinge
en gerichtt naar de algemene bevolkiing
De d
doelstellinge
en voor “he
et ontwikke
elen van methodieke
m
n en materialen” gericht naar d
de
algem
mene bevolking, zoals
s opgesteld
d in de pra
aktijkrichtlijjn “Valprev
ventie bij th
huiswonend
de
oude
eren, praktijjkrichtlijn in
n Vlaandere
en”, zijn dat de algeme
ene bevolking:
 fy
ysiek actie
ef/actiever blijft/word
dt en haar evenwicht en mo
obiliteit behoudt en/of
verbetert;
 acties onderrneemt om de eigen ve
eiligheid te verhogen;
Actie
eplan
De s
strategieën voor sen
nsibilisatie (Week va
an de valp
preventie, BOEBS en
n campagn
ne
verm
mijdvallen) gericht
g
naa
ar de algem
mene bevollking zullen
n verder op
pgevolgd en
n uitgevoerrd
worden (zie 1.3.1.1).
websites w
www.valpre
eventie.be (luik alge
emeen pub
bliek), ww
ww.vermijdv
vallen.be en
e
De w
www
w.boebs.be (onder leiding van hett VIGeZ, EV
VV biedt inhoudelijke ondersteun
ning) worde
en
voorz
zien van 1 portaalsite (van waarruit doorgellinkt wordt naar de 3 sites). Via deze weg is
het mogelijk
m
om
m gratis relevante en up to date
e wetenschappelijk ge
efundeerde bevindinge
en
en re
ealisaties v
van het EV
VV ter besc
chikking te stellen aa
an een ruim
m publiek. Afstemmin
ng
m.b.tt. inhoud v
van de drie
e websites maakt het meer een
nduidig en toegankelijk. Eenmaal
jaarliijks voert h
het EVV ee
en diepgaan
nde update
e van de websites ww
ww.valpreve
entie.be (luik
algem
meen publiiek) en ww
ww.vermijdvallen.be uit.
u
Hierbij worden de websites
s pagina pe
er
pagin
na overlope
en en nage
egaan op in
nhoud, wettenschappelijke onderrbouwing, actualiteit
a
e
en
gebru
uiksvriende
elijkheid. He
et EVV promoot, in sa
amenwerkin
ng met haa
ar externe partners, d
de
webs
sites ter verspreidin
ng van gratis
g
prak
ktijkrelevan
nte inform
matie m.b..t. val- e
en
fractu
uurpreventie in de thu
uiszorg.
Tijdschema
 Ja
anuari – ap
pril 2012:
o Uitwe
erking “Wee
ek van de valpreventie
v
e”.
o Uitvo
oeren en op
pvolgen stra
ategieën.
 A
April 2012:
o Prom
moten van d
de website iin functie van
v
de week
k van de va
alpreventie (zie ook 1.2
en 1.3.1.1).
 M
Mei – juni 20
012:
o Evalu
uatie “Week
k van de va
alpreventie””.
 Ju
uli-augustus 2012:
gaande upd
date van de
e website www.valprev
ventie.be, d
deel algeme
een publiek.
o Diepg
 S
September-d
december 2
2012:
www.va
o Same
envoeging
alpreventie.be,
www
w.vermijdva
allen.be
e
en
websites
www.boebs.be.
 V
Vier maande
elijks (janua
ari-mei-sep
ptember):
o Algem
meen onde
erhoud en update we
ebsites www
w.valpreventie.be (luik algemee
en
publiek) en www
w.vermijdva
allen.be.
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1.2.1
1.2 Val- en
n fractuurp
preventie bij thuisw
wonende ou
uderen me
et verhoog
gd risico

Doelstellinge
en gerichtt naar de
e huisarts
s, kinesitherapeutt, ergothe
erapeut e
en
pleegkund
dige
verp
De do
oelstellinge
en voor “hett ontwikkelen van metthodieken en
e materialen” zijn:
 D
De methodie
ek van de p
praktijkrichttlijn aftoets
sen (via een
n survey) en waar nod
dig bijsturen
n.

Actie
eplan
Het EVV is in het werkja
aar 2010 gestart mett de uitwerrking van e
een draaiboek zorgpa
ad
ende oudere
en. Het dra
aaiboek zorrgpad is ee
en handleiding voor he
et
valprreventie bij thuiswone
opste
ellen van e
een lokaal zorgpad. Welzijns- en gezondheidszorgorganisaties kunnen dit
d
draaiiboek gebru
uiken om ee
en zorgpad uit te werk
ken in de eigen
e
regio. Het draaib
boek zorgpa
ad
valprreventie bijj thuiswone
ende ouderren zal na afstemming
g met het beleid in 2
2011 worde
en
gefinaliseerd. T
Tijdens het werkjaar 2
2012 zal oo
ok verder w
worden nag
gedacht over mogelijk
ke
imple
ementatiesttrategieën van de pra
aktijkrichtlijjn in Vlaan
nderen door middel va
an het draai
boek
k in de w
werkgroep draaiboek zorgpad3. Hiertoe zal een s
survey bij huisartsen,
kines
sitherapeute
en, ergothe
erapeuten en verpleegkundigen worden uitgevoerd o
om inzicht tte
krijge
en in de hu
uidige valprreventiestra
ategieën ge
ebruikt in d
de thuissettting in Vlaa
anderen. Ee
en
overz
zicht en begrip
b
van de huidig
ge praktijke
en kan he
et impleme
enteren va
an effectiev
ve
valprreventiestra
ategieën b
bevorderen.. Volgende
e aspecten
n zullen w
worden be
evraagd: d
de
karak
kteristieken
n van de hu
ulpverlenerrs (vb. bero
oep, regio, …), valprev
ventiebeleid
d, registrattie
van v
valincidente
en, screenin
ng en asses
ssment van
n risicopatië
ënten, facilittators en ba
arrières voo
or
valprreventie. Een papiere
en en elekttronische versie
v
van de survey
yvragenlijst zal worde
en
versttuurd naar de 4 kerndisciplines van de prakttijkrichtlijn namelijk huisartsen,
ergottherapeuten
n, kinesith
herapeuten en verplleegkundige
en. Er wo
ordt beoog
gd om 50
00
hulpv
verleners pe
er iedere discipline (to
otaal 2000 hulpverlene
ers) aan te schrijven.
Daarnaast zal er een literatuuru
update geb
beuren va
an de pra
aktijkrichtlijjn. Om d
de
men op de meest rece
ente evidenttie.
prakttijkrichtlijn af te stemm
Tijdschema
 Ja
anuari 2012
2:
o Bespreking methodologie survey
s
in de
e werkgroep draaiboek
k zorgpad.
 Februari-me
ei 2012:
o Uitvo
oering surve
ey.
 M
Mei 2012:
eventie op de websitte plaatsen
n en beke
endmaken in
o Draaiboek zorgpad valpre
nderen.
Vlaan
 Ju
uni-september 2012:
yse en resultaten surv
vey.
o Analy
 A
Augustus 20
012:
o Litera
atuurupdate
e.

3

Voorr de partners d
die deelnemen
n aan deze we
erkgroep en zic
ch toespitsen op deze activiiteit: zie document
“Voors
stelling EVV”.
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1.3 Het
ondersteunen
van
n
methodieken en matterialen

de

implem
mentatiie

van

1.3..1 Thuisw
wonende
e ouderen
n
1.3.1
1.1 Algemene gezon
ndheidspro
omotie me
et de focus
s op valpre
eventie

Doelstellinge
en gerichtt naar de algemene bevolkiing

De d
doelstellingen voor “het onders
steunen va
an de imp
plementatie van meth
hodieken en
e
mate
erialen” gerricht naar de algeme
ene bevolk
king, zoals opgesteld in de pra
aktijkrichtlijjn
“Valp
preventie b
bij thuiswo
onende ouderen, pra
aktijkrichtlijjn in Vlaa
anderen”, zijn dat d
de
algem
mene bevolking:
 ziich bewust is over valp
problematie
ek en valprreventie;
 fy
ysiek actie
ef/actiever blijft/word
dt en haar evenwicht en mo
obiliteit behoudt en/of
verbetert;
eiligheid te verhogen;
 acties onderrneemt om de eigen ve
d is om z
zich vanaf 65 jaar na een va
alincident o
of bij eve
enwichts- e
en
 gemotiveerd
m
mobiliteitssttoornissen v
verder te la
aten evalueren op verh
hoogd valris
sico.
Actie
eplan
Het verder
v
sensibiliseren van vitale en gezond
de thuiswon
nende oude
eren in Vla
aanderen z
zal
gebeuren op ba
asis van de bijkomend
de strategie
eën die in d
de werkgro
oep algemen
ne bevolkin
ng
tijden
ns het werk
kjaar 2011 zullen word
den besproken. Een va
an de strategieën is de “Week va
an
de Valpreventie
e”. In deze week zulle
en acties plaatsvinden om samen
n met de th
huiswonend
de
eren en hun
n familie stiil te staan rond
r
valpre
eventie. De doelstelling is dat ied
dereen die in
oude
conta
act komt m
met 65 – plu
ussers zich bewust is van
v
het bellang van va
al- en fractuurpreventtie
in ka
ader van va
al- en fracttuurproblem
matiek bij v
vitale en ge
ezonde thu
uiswonende ouderen e
en
oude
eren binnen de residen
ntiële settin
ng. De doellgroep van de week v
van de valp
preventie zijjn
voorn
namelijk de
e algemene
e bevolking (specifiek: 65 – pluss
sers en hun
n omgeving
g), maar oo
ok
manttelzorgers e
en professionele zorgv
verleners in
n de thuis-- en residen
ntiële settin
ng zoals HA
A,
kine, ergo, VP,, maatscha
appelijk we
erkers, apo
othekers podologen, geriaters, radiologen,
artse
en in de fysische geneesku
unde en revalidatie
e, oftalmo
ologen, re
eumatologen,
fysiottherapeuten en orthop
pedisten. Deze strateg
gie is gebas
seerd op de
e succesvolle “Week va
an
de va
alpreventie” in West-V
Vlaanderen (een initiatief van We
est-Vlaamse
e SEL’s en Logo’s). He
et
uitwe
erken van de week van
v
de valp
preventie gebeurt in samenwerk
s
king met de
e werkgroe
ep
algem
mene bevolking4 i.s.m. VIGeZ, Lo
ogo’s, SEL’s
s en Rode K
Kruis. Vanuit het EVV z
zal er aan d
de
logo’s, SEL’s, partnerorga
anisaties e
en externe partners in Vlaande
eren een engagemen
nt
worden gevraag
gd om in de
eze week (v
vastgelegd op de eerste week na
a de paasva
akantie) ron
nd
valprreventie te werken. Err wordt getrracht om m
minstens 5 logo’s
l
te en
ngageren ve
ermits logo
o’s
van cruciaal
c
belang zijn v
voor het we
elslagen van dit initiattief in hun regio. De logo’s zulle
en
worden gevraag
gd om alle
e lokale pa
artners ron
nd valpreve
entie te latten werken
n. Daarnaast
alle 8 parttnerorganisaties5 een engageme
entsverklaring te late
en
wordt er gestrreefd om a
ertekenen.
onde
De week
w
van d
de valpreve
entie zal na
a start in 2
2012 worde
en geëvalue
eerd. Er za
al een onlin
ne
bevra
aging gebeuren van a
alle partnerrs die hun s
steentje bijjgedragen h
hebben. Vrragen richte
en
zich onder andere naar de
d duidelijk
kheid van de inhoud van het g
gebruikte materiaal,
m
d
de
positieve aspec
cten van de
e ‘week va
an de valprreventie’, v
voorstelling
gen tot verrbetering, d
de
versp
preiding van
n het camp
pagnematerriaal, en and
dere.
Het EVV
E
biedt in 2012 ve
erdere ondersteuning aan VIGeZ
Z t.a.v. BO
OEBS, dat in 2011 ee
en
herniieuwde start kreeg, waarbij BOEBS een ondersteuningsm
middel we
erd om d
de
4

Voorr de partners d
die deelnemen
n aan deze we
erkgroep en zic
ch toespitsen op deze activiiteit: zie docum
ment
“Voors
stelling EVV”.
5
Voorr een opsomming van de pa
artnerorganisaties: zie docum
elling EVV”.
ment “Voorste
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prakttijkrichtlijn valpreventtie in de th
huissetting te impleme
enteren. Vo
oornamelijk
k het pakke
et
“Alge
emene gezo
ondheidspro
omotie mett focus op v
valpreventie” wordt do
oor BOEBS verspreid in
Vlaan
nderen. Dit gestuurd vanuit
v
VIGe
eZ en met d
de onderste
euning van het EVV. VIGeZ
V
op zijjn
beurtt zal de Lo
ogo’s onde
ersteunen bij
b de toep
passing van
n BOEBS. Ook zal VIIGeZ BOEB
BS
aanvullen met nieuwe activiteiten
n zoals de Valbus. Het EVV
V heeft hiervoor ee
en
enwerkingso
overeenkom
mst met de
e dienst Ge
ezondheidsp
promotie op
p de landsb
bond van d
de
same
christtelijke mutualiteit en m
met CM Zie
ekenzorg vo
oor update en feedback inhoud va
albus.
eferentiepe
ersonen zullen mee wo
orden opge
enomen in BOEBS. Zijj kunnen o
op vraag va
an
De re
1e
de
gemeenten
n
opleidin
ngen
gev
ven
aan
lijng
gezondheids
swerkers
(huisartsen,
sitherapeute
en, ergotherapeuten
n, verpleegkundigen)), ter be
ekendmakin
ng van d
de
kines
prakttijkrichtlijn valpreven
ntie. Verde
er kunnen
n ze op vraag inh
houdelijk a
advies ron
nd
valprreventie verlenen. De Logo’s worrden gevraagd onders
steuning te bieden: bij de verderre
versp
preiding va
an het cam
mpagnemate
eriaal, bij d
de vertegenwoordiging van de Logo’s in d
de
werk
kgroep alge
emene bevo
olking, door via de ve
ertegenwoo
ordiger in deze
d
werkg
groep andere
Logo’s op de ho
oogte brengen van de resultaten.
Tijdschema
 Ja
anuari – ap
pril 2012:
o Uitwe
erking “Wee
ek van de valpreventie
v
e”.
 Februari – m
maart 2012:
o De w
werkgroep a
algemene bevolking
b
k
komt tweem
maal samen
n om de im
mplementattie
van het eerste
e deel van
n de praktijkrichtlijn “Valpreve
entie bij th
huiswonend
de
deren” verrder uit te
e werken (besprekin
ng
ouderen, prakttijkrichtlijn in Vlaand
erking week
k van de va
alpreventie, BOEBS en overleg- en infosessie
es).
uitwe
 M
Mei-juni 201
12:
o Evalu
ueren “Week van de va
alpreventie” (zie thuiszorg 1.3.1)).
 Ja
anuari – de
ecember 2012: Continu
ue opdracht:
o Verde
ere onderstteuning t.a..v. BOEBS.

Doelstellinge
en gerichtt naar prrofessione
elen en o
organisatties in de
e welzijns
sg
idszorg
en gezondhe
De d
doelstellingen voor “het onders
steunen va
an de imp
plementatie van meth
hodieken en
e
mate
erialen” naa
ar professio
onelen en organisatie
es in de welzijns- en gezondheidszorg voo
or
2011
1 zijn dat prrofessionele
en en organ
nisaties:
 aan gezondh
heidspromo
otie doen m
met de focus
s op valprev
ventie bij ouderen;
 ouderen mo
otiveren om
m zich van
naf 65 jaarr na een v
valincident of bij eve
enwichts- en
e
m
mobiliteitssttoornissen v
verder te la
aten evalueren op verh
hoogd valris
sico.

Actie
eplan
Strattegieën in het kader van imple
ementatie en
e dissemin
natie van de praktijk
krichtlijn zijjn
regio
onale
info
oen
o
overlegsess
sies
gege
even
voorr
verschillende
we
elzijnse
en
gezondheidszorg
gwerkers en
e gezondhe
eidszorgorg
ganisaties, de “Week v
van de valp
preventie” e
en
BOEB
BS (zie ook 1.3.1.1).
Het Expertisec
centrum Val- en fra
actuurpreve
entie Vlaa
anderen za
al regionalle info- en
e
overllegsessies geven. Hett doel van deze sessies is de e
eigen organ
nisatie en haar
h
aanbo
od
bekend te make
en bij de ve
erschillende
e welzijns- en
e gezondh
heidszorgwe
erkers en -organisatie
es,
de
referentiep
personen
en
hun
werking
te
prom
moten
en
n
de
welzijnse
en
gezondheidszorg
gwerkers e
en -organisa
aties aan tte sporen o
om de meth
hodieken en materiale
en
van het EVV te
e integreren in het e
eigen zorgb
beleid. Daarnaast zal er tijdens de info- en
e
overllegsessies in 2012 de nadruk worden gelegd
d op good p
practice voo
orbeelden e
en realisatie
es
naar valpreventtie toe in Vlaanderen voor
v
extra s
stimulatie. Het is niet het doel va
an de sessie
es
om d
de inhoud van de p
praktijkrichttlijn toe te
e lichten of
o om inhoudelijke vragen
v
ron
nd
valprreventie te bespreken
n. Hiervoorr wordt er verwezen naar de v
vormingen die kunne
en
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worden gegeven
n door de rreferentiepe
ersonen of h
het Rode Kruis Vlaand
deren. De lo
ogo’s worde
en
aagd ondersteuning te
t bieden bij 1) het vinden va
an een loc
catie waar de info- e
en
gevra
overllegsessies kunnen
k
geg
geven word
den; 2) hett aansporen
n van de g
gezondheids
sorganisatie
es
welzijns- en gezondheidswerkers om de methodieken en materialen van he
et EVV in he
et
en w
eigen
n zorgbeleid
d te integre
eren.
s en Logo’’s worden gevraagd om actief te particip
peren in de
e verspreid
ding van d
de
SEL’s
prakttijkrichtlijn door: 1) het inform
meren van zorgverstrrekkers in hun regio
o over dez
ze
richtllijn, 2) he
et adequaa
at verwijze
en naar d
de referenttiepersonen
n indien g
groepen va
an
zorgv
verstrekkerrs bijvoorb
beeld graag een vo
orming we
ensen overr hoe hun
n specifiek
ke
beroe
epsgroep m
met de pro
oblematiek kan omga
aan, 3) he
et gebruike
en van contacten me
et
erken
nde dienste
en gezinszo
org en aan
nvullende tthuiszorg en erkende logistieke hulp om d
de
prakttijkrichtlijn en de aa
angepaste vormingsp
pakketten v
van het R
Rode Kruis
s bekend tte
make
en/te versp
preiden. Lo
ogo’s en SE
EL’s worde
en eveneens gestimuleerd om e
elkaar op d
de
hoogte te houd
den van initiatieven rrond valpre
eventie in hun regio. Via CIRRO
O wordt ee
en
hodiek aang
gereikt aan de logo’s v
voor bekendmaking va
an de prakttijkrichtlijn valpreventtie
meth
bij h
het netwerk
k in afstem
mming mett het SEL,, het prom
moten van de vormin
ngen van d
de
referentieperson
nen bij he
et netwerk
k bekendm
making van
n de RP en het op
pbouwen e
en
onde
erhouden van
v
een ne
etwerk rond valpreve
entie. De C
CIRRO databank worrdt minsten
ns
jaarliijks up to date gehoud
den met hett aanbod va
an het EVV.
ewerkt wo
orden met externe organisatie
es en initiiatieven om
Daarnaast zal er meege
t stellen en te promo
oten. Voorb
beelden van
n dergelijke
e initiatieve
en
valprreventie in de kijker te
zijn:
 deelname aan nationa
ale en internationale congressen
n, symposia of beurz
zen zoals d
de
aarlijkse Wiintermeetin
ng (minimum
m 2 per jaa
ar)
ja
 le
essen aan u
universiteite
en en hoges
scholen
V
Voor de be
evordering van de im
mplementattie en diss
seminatie v
van de pra
aktijkrichtlijjn
bespreekt het EVV in overleg
o
mett hogescholen en univ
versiteiten iin Vlaanderren op welk
ke
w
wijze de pra
aktijkrichtlijjn m.b.t. va
alpreventie in de thuiszorg kan g
geïntegreerrd worden in
het curriculu
um. Onder andere via
a de referentiepersone
en kunnen vormingen
n omtrent d
de
n. De volg
gende parttnerorganis
saties zulle
en gevraag
gd
praktijkrichttlijn gegeven worden
w
worden in o
overleg te treden me
et opleiding
gscentra: d
de beroeps
sorganisatie
es van de 4
kerndisciplin
nes van de praktijkrrichtlijn (W
WVVK, WVV
VV, Domus
s Medica en VE), d
de
K
K.U.Leuven en de UGe
ent. In het verleden werden
w
reeds aan verrscheidene hogeschole
en
en universitteiten (K.U.Leuven, K
K.H.M, …) lessen geg
geven omtrrent valpreventie, dez
ze
organisaties zullen wo
orden gecontacteerd voor
v
overle
eg tot vera
ankering va
an het top
pic
curriculum.
binnen het c
nale tijdsch
hriften (Cfr. artikel in ledenblad e
en
 publicaties in Nederlandstalige en internation
snieuwsbrie
ef van de Liberale M
Mutualiteit, publicatie
e in weten
nschappelijk
ke
gezondheids
tijdschriften,, …)
Media
 M
Tijdschema
 Ja
anuari – feb
bruari 2012
2:
o Conta
act en uitno
odigingen m
m.b.t. info- en overlegsessies.
 Ja
anuari – ap
pril 2012:
o Uitwe
erking “Wee
ek van de valpreventie
v
e”.
 Ja
anuari – jun
ni 2012:
o De werkgroep
w
a
algemene
be
evolking ko
omt samen om de imp
plementatie van het va
an
de p
praktijkrichttlijn “Valpre
eventie bij thuiswone
ende ouderen, praktiijkrichtlijn in
Vlaan
nderen” verrder uit te werken.
w
 Ja
anuari-juni 2012
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Overleg opleid
dingscentra voor in
ntegratie praktijkrich
htlijn valp
preventie
culum.
curric
Februari – m
mei 2012:
o Info- en overleg
gsessies (+ registratie)) in verschillende regio
o’s.
Ju
uli 2012:
maal jaarlijk
ks CIRRO updaten.
o Minim
M
Minimaal Tw
wee maal pe
er jaar (januari-juni & septemberr-decemberr) 2012:
o deeln
name aan c
congressen, symposia of beurzen.
Ja
anuari – de
ecember 2012: Continu
ue opdracht:
o Prom
moten van valpreventie
v
e via extern
ne deelname
e.
o






in

1.3.1
1.2 Val- en
n fractuurp
preventie bij thuisw
wonende ou
uderen me
et verhoog
gd risico

Doelstellinge
en gerichtt naar de
e huisarts
s, kinesitherapeutt, ergothe
erapeut e
en
pleegkund
dige
verp

De d
doelstellingen voor “het onders
steunen va
an de imp
plementatie van meth
hodieken en
e
mate
erialen” specifiek naar huisarts za
al gebeuren via de refe
erentieperso
onen:
 D
De referenttiepersonen
n de prakttijkrichtlijn “Valpreve
entie bij thuiswonend
de ouderen,
praktijkrichttlijn in Vlaa
anderen” en
n de praktiijkrichtlijn “valprevent
“
tie voor de
e residentië
ële
etting in V
Vlaanderen” kennen en inform
matie, documentatie en
e advies hieromtren
nt
se
kunnen verle
enen;
eüpdatet in
n verband met de acttiviteiten van
v
het EVV
V,
 de referentiepersonen worden ge
k het draaiboek zorg
gpad valpre
eventie, en de “Prakttijkrichtlijn valpreventtie
voornamelijk
dentiële settting in Vlaa
anderen”;
voor de resid
e zijn het aanspreekp
punt voor valpreventiie in hun z
zorgregio z
zowel in he
et kader va
an
 ze
vormingen als op he
et vlak va
an het be
eantwoorden van vra
agen in verband
v
me
et
e en worden
n hiervoor vergoed;
v
valpreventie
e passen de praktijkriichtlijn “Vallpreventie bij
b thuiswonende oude
eren, prakttijkrichtlijn in
 ze
V
Vlaanderen”” toe (wa
aarvoor hu
un disciplin
ne verantw
woordelijk is) en blijven
b
dez
ze
praktijkrichttlijn toepass
sen op lang
ge termijn ((duurzaamh
heid);
g en actiivering van de refe
erentiepersonen in d
de Vlaams
se
 verdere ondersteuning
szorg.
gezondheids
eplan
Actie
Naas
st de wee
ek van de
e valpreve
entie (zie 1.3.1.1) zal het effectieve
e
gebruik, d
de
toepa
asbaarheid en de haalbaarhe
eid (barriè
ères en b
bevorderend
de factore
en) van d
de
prakttijkrichtlijn “Valpreven
ntie bij thu
uiswonende ouderen, praktijkrich
htlijn in Vla
aanderen” in
het werkveld
w
e de beke
en
endheid en
n het gebrruik van de referentiiepersonen zal worde
en
nagegaan aan d
de hand va
an een surv
vey gebasee
erd op de voorbereidi
v
ng in 2011
1 (zie 1.2.1
1).
de toepasb
baarheid van de prakttijkrichtlijn te bevorde
eren onders
steunt het EVV extern
ne
Om d
partn
ners, zoals o.a. Dr. JJan Van Damme in s
samenwerk
king met M
Medidoc, bijj de digitale
opera
ationaliserin
ng van de p
praktijkrichtlijn.
den de refe
erentieperso
onen geüpd
datet in verrband met de activite
eiten van he
et
Daarnaast word
zoals de we
eek van de valpreventtie. Voor de
e referentiepersonen zullen interv
visies, alsoo
ok
EVV z
bijkomende ople
eidingen (w
waarop vers
schillende verdiepingso
v
onderdelen aan bod zu
ullen komen
n)
ganiseerd
worden.
Bovendie
en
worden
n
de
re
eferentiepersonen,
v
vanuit
hu
un
georg
prakttijkervaring
g, ingeschakeld voor het beantw
woorden van de helpd
deskvragen gericht aa
an
het E
EVV en blijftt het discus
ssieforum v
voor de refe
erentieperso
onen actief in 2012 (zie 1.1).
In het werkjaa
ar 2011 we
erd vooral de nadruk
k gelegd op
o de verd
dere beken
ndmaking en
e
de referenttiepersonen
n in de Vlaa
amse gezon
ndheidszorg
g. Tijdens het
h werkjaa
ar
activering van d
2 zal dit acttiveringsbeleid worden
n voortgeze
et. De refe
erentieperso
onen zullen
n in de eige
en
2012
regio
o nauwere contacten met bero
oepgroepen
n ontwikkelen en onderhouden en zichze
elf
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kenbaar maken
n. Het EVV informeertt, met behulp van ha
aar externe partners, welzijns- e
en
gorganisaties over de
d mogelijk
kheden tott het volge
en van vo
ormingen en
e
gezondheidszorg
name aan a
activiteiten m.b.t. val- en fractuurpreventie in de thuisz
zorg.
deeln
Er w
wordt min
nimum 2 maal per jaar te
elefonisch contact o
opgenomen met elk
ke
referentiepersoo
on ter besp
preking van tussentijds
se vordering
gen, proble
emen of bed
denkingen.
een constan
nte onderstteuning van de refere
entieperson
nen gegarandeerd doo
or
Ook wordt er e
VV wordt er naar gesttreefd om tten minste iedere twe
ee
middel van het forum (vanuit het EV
en het forum
m te actualiseren. In december 2012 zal de werking van het dis
scussieforum
weke
door
de
refferentiepers
sonen
wo
orden
geë
ëvalueerd)..
Het
E
EVV
ondersteunt
d
de
referentieperson
nen bij het beantwoorden van he
elpdeskvrag
gen die spec
cifieke kenn
nis vereisen
n.
Logo’s en SEL’s worrden specifiek gevraagd onderrsteuning tte bieden bij: 1) he
et
De L
versp
preiden van informattie over de
e functie en de werking van de referen
ntiepersone
en
valprreventie; 2) het stimuleren
n van g
gezondheids
sorganisatie
es en w
welzijn- en
e
gezondheidszorg
gwerkers voor het organiseren van vormingen
n gegeven
n door de
d
nen.
referentieperson
werking van
n de referen
ntiepersone
en zal worden geëvalu
ueerd, en daar waar n
nodig worde
en
De w
bijge
estuurd. In het huidige
e werkjaar (2011) eva
alueren de referentiepe
r
ersonen ree
eds de eige
en
werk
king aan d
de hand v
sinvestering
g, overzich
ht
van een registratiefformulier ((zoals tijds
opdra
achten, eva
aluatie gegeven vormingen, …) opgesteld
o
d
door het EV
VV. Daarna
aast zullen in
2012
2 de referentieperso
onen verde
er geëvalu
ueerd word
den m.b.tt. beschikb
baarheid e
en
inhou
udelijke inb
breng d.m.v
v. bevraging t.a.v. het werkveld (Logo’s en
n SEL’s) en zal op bas
sis
van een evaluatie met h
het Vlaams
s Agentsch
hap een ov
verleg vastgelegd wo
orden i.v.m
m.
king en besc
chikbaarheid referentie
epersonen voor de toe
ekomst.
werk
aar 2010 gestart mett de uitwerrking van e
een draaiboek zorgpa
ad
Het EVV is in het werkja
ende oudere
en. Het dra
aaiboek zorrgpad is ee
en handleiding voor he
et
valprreventie bij thuiswone
opste
ellen van e
een lokaal zorgpad. Welzijns- en gezondheidszorgorganisaties kunnen dit
d
draaiiboek gebru
uiken om ee
en zorgpad uit te werk
ken in de eigen
e
regio. Het draaib
boek zorgpa
ad
valprreventie bijj thuiswone
ende ouderren zal na afstemming
g met het beleid in 2
2011 worde
en
gefinaliseerd
en
tijden
ns
het
2012
z
zal
worde
en
naged
dacht
ove
er
werkjaar
ementatiesttrategieën voor
v
Vlaand
deren (in sa
amenwerkin
ng met de werkgroep)
w
).
imple
De SEL’s worden gevraagd
d ondersteu
uning te bie
eden bij: 1)) het gebru
uiken van het draaiboe
ek
pad als ha
andleiding voor het opstellen of actualis
seren van een zorgp
pad; 2) he
et
zorgp
versp
preiden va
an informa
atie over het draa
aiboek zorrgpad en het stim
muleren va
an
gezondheidsorganisaties en individuele welzijns-- en gezond
dheidswerkers om dit document tte
uiken bij de
e ontwikkeling of de bijwerking
b
van een zo
orgpad; 3) SEL als co
oördinator bij
b
gebru
bespreking individuele do
ossier van valinterve
entie (binn
nen GDT) met de v
verschillend
de
okken perso
onen; 4) via
a de SEL ve
ertegenwoo
ordiger in de
eze werkgrroep andere
e SEL’s op de
d
betro
hoogte brengen
n van de resultaten. D
De Logo’s w
worden op h
hun beurt g
gevraagd on
ndersteunin
ng
v
informa
atie over h
het draaiboek zorgpad
d; 2) via d
de
te bieden bij: 1) het verrspreiden van
egenwoordig
ger in dez
ze werkgro
oep anderre Logo’s op de hoo
ogte breng
gen van d
de
verte
resultaten.
Tijdschema
 Ja
anuari – feb
bruari 2012
2:
o Voorb
bereiden en
n uitwerken
n intervisies
s/opleidinge
en referentiiepersonen.
o Referrentiepersonen stellen jaarplan op in kader v
van activerringsbeleid.
 Ja
anuari – ap
pril 2012:
o Uitwe
erking “Wee
ek van de valpreventie
v
e”.
o Evalu
uatie en bes
spreking we
erking en b
beschikbaarheid referentiepersone
en.
 Ja
anuari – jun
ni 2012:
o Digita
ale operatio
onalisering praktijkrich
htlijn.
 Februari 201
12:
o Eerstte intervisie
emoment re
eferentieperrsonen.
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M
Mei – septem
mber 2012::
o Twee
emaal telefo
onische con
ntactname m
met referen
ntiepersonen.
Ju
uni 2012:
g met verdie
epingsonde
erdelen voor de referen
ntiepersone
en.
o Eerstte opleiding
Ju
uni- december 2012:
stratie referrentiepersonen.
o Regis
N
November-d
december 2012:
o Twee
ede intervisie- en opleiidingsmome
ent referentiepersonen
n.
o Evaulatie discus
ssieforum door de refe
erentieperso
onen.
Ja
anuari – de
ecember 2012: Continu
ue opdracht:
o Activatiebeleid rreferentiepe
ersonen vallpreventie.
n ondersteuning bij hellpdeskvrage
en.
o Referrentiepersonen bieden
o Discu
ussieforum voor de referentiepersonen blijft actie
ef (minimu
um 1 maal
maan
ndelijks upd
date).

Doelstellinge
en gericht naar m
mantelzorg
gers van 65-pluss
sers met verhoog
gd
valrisico

De d
doelstelling voor man
ntelzorgers omvat dat mantelzo
orgers 65-p
plussers met verhoog
gd
valris
sico onders
steunen bij het trouw toepassen van het be
ehandelplan
n in het ka
ader van va
alen frractuurprev
ventie. Naas
st onderste
euning van de therapietrouw doo
or de profe
essionelen in
de w
welzijns- en
n gezondhe
eidszorg, is
s het belan
ngrijk dat ook familie
e en mante
elzorgers d
de
thera
apietrouw v
van de oude
ere helpen b
bevorderen
n.
Actie
eplan
Op b
basis van de sensibiilisatiestrategie, ontw
wikkeld doo
or het EVV
V en afgettoetst in d
de
werk
kgroep mantelzorg, zulllen mantelzorgers in 2012
2
worde
en gesensib
biliseerd.
Tijdschema
 Ja
anuari – ap
pril 2012:
o Uitwe
erking “Wee
ek van de valpreventie
v
e” voor dez
ze doelgroep
p.
 Ju
uni – decem
mber 2012:
o Startten met de sensibilisattie van man
ntelzorgers.

1.3..2 Oudere
en in de residenttiële settting
Doelstellinge
en gerichtt naar de residentiiële settin
ng
Actie
eplan
In on
ndersteunin
ng met de w
werkgroep residentiële
r
e setting6 za
al het EVV verder werrken aan ee
en
imple
ementatieplan van de nieuwe “P
Praktijkrichttlijn valprev
ventie voorr de residen
ntiële settin
ng
in Vla
aanderen”. Dit kan on
nder andere
e gekoppeld
d worden aa
an de “Wee
ek van de v
valpreventie
e”
die georganisee
erd wordt in
n het kader van de thu
uissetting.
S
worde
en gevraagd ondersteuning te bieden bij: 1) de verte
egenwoordiiging van d
de
De SEL’s
SEL’s
s in de w
werkgroep residentiële setting;; 2) via de vertegenwoordige
ers in dez
ze
werk
kgroepen an
ndere SEL’s
s op de hoo
ogte brenge
en van de rresultaten; 3) het vers
spreiden va
an
inform
matie over de “Praktijjkrichtlijn v
valpreventie
e voor de residentiële
r
setting in Vlaanderen
n”
eens deze gefin
naliseerd is. Via CIRRO wordt ee
en methodiiek aangere
eikt aan de
e logo’s voo
or
bekendmaking van de pra
aktijkrichtlijjn valpreve
entie bij hett netwerk in afstemm
ming met he
et

6

Voorr de partners d
die deelnemen
n aan deze we
erkgroep en zic
ch toespitsen op deze activiiteit: zie document
“Voors
stelling EVV”.
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SEL, het promo
oten van d
de vormingen van de referentiepersonen b
bij het netw
werk en he
et
opbo
ouwen en on
nderhouden
n van een n
netwerk ron
nd valpreventie.
Het EVV
E
maakt haar werking en realis
saties m.b.t. val- en fractuurprev
ventie in de
e residentië
ële
settin
ng bekend d
door o.a.:
o deeln
name aan c
congressen of beurzen (minimum 2 per jaar)),
o publicaties in Ne
ederlandsta
alige en inte
ernationale tijdschrifte
en,
o media.
bevordering
g van de im
mplementatiie en dissem
minatie van
n de praktijjkrichtlijn biedt
b
het EV
VV
Ter b
et
onde
ersteuning om de pra
aktijkrichtlijjn digitaal te operationaliseren in samenw
werking me
exterrne partnerrs (vb. mett o.a. Dr. JJef Steenac
ckers, huisarts en CR
RA in WZC Dellebron in
Korte
enaken. Dr. Steenack
kers heeft o.a.
o
expertiise in verband met het Intego-n
netwerk, he
et
geïnfformatiseerrd
morbiditeitsregis
stratienetwe
erk
van
A
Academisch
h
Centrum
het
Huisa
artsgeneesk
kunde van de KULeuv
ven en de website
w
Med
diwacht voo
or Huisartse
enkringen e
en
maak
kt gebruik v
van e-healtth.
et EVV indie
en nodig ex
xtra referen
ntiepersone
en opgeleid worden me
et
Daarnaast zullen vanuit he
ocus op de rresidentiële
e setting.
de fo
Tijdschema
 Ja
anuari – ap
pril 2012:
o Uitwe
erking “Wee
ek van de valpreventiie” specifiek naar de residentiële
r
e setting (z
zie
thuiszorg 1.3.1)).
 Ja
anuari-juni 2012:
o Digita
aliseren pra
aktijkrichtlijjn.
 M
Mei-juni:
o Evalu
ueren “Week van de va
alpreventie” (zie thuiszorg 1.3.1)).
 Ju
uli 2012:
mum jaarlijk
ks CIRRO u
updaten.
o Minim
 S
September – decemberr 2012:
o Indie
en nodig o
opleiden ex
xtra referen
ntiepersone
en specifiek
k voor de residentië
ële
settin
ng.
 M
Minimaal twee maal pe
er jaar (janu
uari-juni & september--december)) 2012:
name aan c
congressen of beurzen
n.
o Deeln
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2 B
Begrotting 20
012
g van 2012
2 werd voo
or elke activiteit toeg
gevoegd tott welk resu
ultaatsgebie
ed
Bij de begroting
b
He
et resultaattsgebied 1 ‘Aanbieden
n van inform
matie, docu
umentatie en
e
deze activiteit behoort.
advie
es’ en het resultaatsg
gebied 2 ‘O
Ontwikkelen
n van metthodieken e
en materialen die, wa
at
effectiviteit betrreft, weten
nschappelijk
k onderbouwd zijn’ werden voorr de bereke
ening same
en
geno
omen (=R1&2). Het d
derde resultaatsgebied
d ‘Onderste
eunen van de implem
mentatie va
an
meth
hodieken e
en materia
alen, met inbegrip v
van deskundigheidsbevordering’’ omvat d
de
varia
abele vergo
oeding van
n de referentieperson
nen (=R3). De begrroting van 2012 werrd
opgemaakt op basis va
an het altternatieve voorstel in het beleidsplan. De verderre
ntwoording van deze b
begroting v
vindt men dan ook teru
ug in het be
eleidsplan7.
veran

2.1 Person
neelsko
osten
2.1..1 Loonko
ost stafm
medewerrkers EVV
V


Lo
oonkost sta
afmedewerk
ker (1 FTE) voor 12 m
maanden:



Lo
oonkost sta
afmedewerk
ker (0,7 FTE) voor 12 maanden:

62 749,58 €
43 535,27 €

Subtotaa
al loonkos
st stafmedewerkerrs: 106 28
84,9 €, wa
aarvan 63 770,91 € of
o
60
0% voor rresultaatsg
gebied 1 & 2 en 42 5
513,94 € of
o 40% voo
or resultaa
atsgebied 3
3.

2.1..2 Honora
aria
Opdrrachten th
huissetting
g:
 W
Werkgroep a
algemene b
bevolking8 (=R1&2) (3
3 vergaderiingen, 3 x feedback): honoraria
experts:
1 530
 W
Werkgroep d
draaiboek z
zorgpad9 (=
=R1&2) (1 vergaderin
ngen, 2 x ffeedback): honoraria
experts:
1080
 O
Opleiding en
n intervisie referentiep
personen (=
=R3) (3 momenten): h
honoraria 2 experts:
900

6
€
8
€
€

Opdrrachten re
esidentiële
e setting:
 W
Werkgroep rresidentiële
e setting10 ((=R1&2) (2
2 vergaderiingen, 2 x feedback): honoraria 3
experts:
540 €
 O
Opleiding nie
euwe refere
entieperson
nen (=R3) ((1 moment): honoraria
s:
a 2 experts
300 €
oraria lede
en van hett samenwe
erkingsverrband EVV
V:
Hono
 V
Vergaderingen (=R1&
&2) (2 vergaderingen, 1x feedback):
f
sa
amenwerkingsverband
d EVV

11

leden

van

he
et

1 618 €

7

Voorr het beleidspla
an 2012-2016
6: zie documen
nt “Meerjarenbeleidsplan en
n –begroting E
EVV 2012-201
16”.
viteit: zie document
Voo
or de partners
s die deelneme
en aan deze werkgroep
w
en z
zich toespitsen
n op deze activ
“Voors
stelling EVV”.
8-9
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Help
pdesk:
 H
Honoraria ex
xperten (=R
R1&2):
940 €
Subtotaal honorarria: 6 908 €

2.2
2 Werkin
ngskostten actiiviteiten
n
2.2..1 Opdrac
chten thuiszorg
Alge
emene gezondheidsp
promotie m
met de foc
cus op valp
preventie
 W
Werkgroep algemene bevolking (=R1&2) (2 vergad
deringen): verplaatsingsonkoste
en
experts:
936 €
Val- en fractuu
urpreventiie bij thuis
swonende ouderen met
m verho
oogd risico
o
 W
Werkgroep d
draaiboek z
zorgpad (=R
R1&2) (1 ve
ergadering)): verplaats
singsonkostten experts
s:
324 €
 O
Opleiding e
en intervisiie referenttiepersonen
n (=R3): vormingspa
akket (kop
pies, …) en
e
verplaatsingsonkosten experts:
340 €
Uitvoering S
Survey (=R
R1&2): effe
ectieve gebruik, de to
oepasbaarhe
eid en de haalbaarhe
h
 U
id
(b
barrières en bevorderrende factoren) van de geüpdate
e praktijkric
chtlijn “Valpreventie b
bij
th
huiswonend
de ouderen, praktijkric
chtlijn in Vlaanderen” in het werk
kveld en de
e bekendheid
en het gebru
uik van de referentiepe
r
ersonen
8 202 €
Subtota
aal werkingskosten o
opdrachte
en thuiszorrg: 9 802 €

2.2..2 Opdrac
chten res
sidentiëlle zorg




W
Werkgroep residentiëlle setting (=R1&2) (2 vergad
deringen): verplaatsingsonkoste
en
experts:
720 €
O
Opleiding
referentiep
personen
(=R3):
pakket
(k
kopies,
…
…)
nieuwe
vormingsp
verplaatsingsonkosten experts):
398 €
en opdrachten resid
dentiële zo
org: 1 118 €
Subttotaal werkingskoste

2.2..3 Algemene kostten


B
Bureaumate
eriaal, kopie
es en overig
ge kosten:



O
Organisatie
vergaderringen
8 € catering//persoon):



A
Aankoop lite
eratuur via biomedisch
he bibliotheek:



(1
14

vergad
deringen,

+/-

8

1 000 €
g,
personen/vergadering
896 €

400 €
V
Verplaatsing
gsonkosten stafmedew
werkers, led
den van het samenwerrkingsverband EVV:
6 704 €
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A
Andere

1000 €
Subtotaa
al algemen
ne werking
gskosten: 10 000 €, waarvan 6 000 € o
of 60% voo
or

resulta
aatsgebied
d 1 & 2 en 4 000 € of
o 40% voo
or resultaa
atsgebied 3
3.

2.3 Investteringsk
kosten (
(=R1&2
2)


Portable co
omputer sttafmedewe
erker: 1
skost voor 1
12 maanden van
afschrijvings

4
400

€

af

te

schrijjven

over

3



Portable co
omputer sttafmedewe
erker: 1
skost voor 1
12 maanden van
afschrijvings

4
400

€

af

te

schrijjven

over

3









jaar

=

466,63 €
jaar =

466,63 €
n coördinator: 250 € af te schrrijven overr 3 jaar = afschrijvin
ngskost voo
or
1 flatscreen
12 maanden
n van
83,3 €
1 flatscreen stafmedew
werker: 250
0 € af te sc
chrijven over 3 jaar = afschrijvin
ngskost voo
or
12 maanden
n van
83,3 €
1 netwerkp
printer: 775
5,02 € af te schrijv
ven over 3 jaar = afschrijvin
ngskost voo
or
12 maanden
n van
258,34 €
A
Andere:
891,8 €
aal investe
eringskostten: 2 250 €
Subtota

2.4
4 Totale vaste b
begrotin
ng
soneelskostten stafme
edewerkers
s EVV + personee
elskosten
(Pers
hono
oraria
+
werking
gskosten
opdrachten
thuisz
zorg
+
werk
kingskosten opdrachtten reside
entiële zo
org + a
algemene
werk
kingskosten + investerringskosten) + 10% ov
verhead11

= TOTA
ALE VASTE
E
BEGROTING
G

13 636,29€
(106 284,90€ + 6 908€ + 9 802€ + 1 118€ + 10 000€ + 2 250€) + 1
= 14
49 999,19 €

2.5 Totale variabe
ele begroting
Refe
erentiepers
sonen valp
preventie112: (= varia
abele subs
sidie bij R3
3)
 15 bestaand
de referentie
epersonen focus thuissetting x 2500 €:

37 500
0€

11

Ond
der overhead w
wordt verstaan
n: de vergoed
ding voor de ce
entrale beheerrskosten en de
e algemene ex
xploitatiekoste
en
van de
e universiteit bij
b de uitvoering van haar opdrachten
o
(on
nderwijs, onde
erzoek en dien
nstverlening). Dit omvat
onder andere de huur van lokalen
n, de kosten v
van verwarmin
ng en verlichting, de kosten voor vergade
erzalen, de
kosten
n op niveau va
an de centrale
e diensten, sch
hoonmaak, energievoorzieningen en park
king.
12
De werking
w
van d
de referentiepe
ersonen zal wo
orden geëvalu
ueerd en indien nodig worde
en bijgestuurd
d. Op deze
variab
bele subsidie w
werd geen ove
erhead gerekend. Voor meerr toelichting: zie
z document “Meerjarenbe
eleidsplan en –
begrotting EVV 2012
2-2016”.
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5 nieuw opgeleide referrentieperso
onen focus rresidentiële
e setting x 2
2500 €:

12 500
0€

TOT
TALE VARI
IABELE BEGROTING = 50 000 €
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3 E
Evalua
atie-ind
dicatorren en instru
umente
en 201
12
De drie resultaa
atgebieden:
Het aanbieden van info
ormatie, doc
cumentatie en advies;;
 H
 H
Het ontwik
kkelen van
n methodie
eken en materialen die, wat effectivitteit betrefft,
w
wetenschapp
pelijk onderbouwd zijn
n;
 H
Het onderste
eunen van de impleme
entatie van
n methodiek
ken en materialen, me
et begrip va
an
deskundighe
eidsbevorde
ering
ueerd op b
basis van een aantal evaluatie
ecriteria/ind
dicatoren die hieronde
er
worden geëvalu
even. De ev
valuatiecrite
eria zijn gebaseerd op
p de evaluatiecriteria weergegeve
w
en
worden beschre
e oproep vo
oor het sluiiten van ee
en beheerso
overeenkom
mst met ee
en partnero
organisatie in
in de
het k
kader van het
h preventtieve gezon
ndheidsbeleid; “Vlaams
se partnero
organisatie voor val- en
e
fractu
uurpreventie bij ouderren”.

Resu
ultaatsge
ebied 1: h
het aanbie
eden van informattie, docum
mentatie e
en advies
s:










Evaluatiecritterium 1: de
d wetensc
chappelijke onderbouw
w van het a
aanbod van
n informatie,
s
documentatiie en advies
 Indicator 1: Alle
e informatie, documentatie en a
advies die d
door het EV
VV verspreid
wordt, is gebas
seerd op de
d evidence
e-based pra
aktijkrichtlijjnen valpre
eventie voo
or
thuiswonende ouderen en v
voor de res
sidentiële se
etting.
arin het aan
nbod van in
nformatie, d
documentattie en advie
es
Evaluatiecritterium 2: de mate waa
n tijdig gebe
eurt
actueel is en
 Indicator 2: Alle
e informatie, documentatie en a
advies die d
door het EV
VV verspreid
wordt, is actuee
el (up-to-da
ate) en indien mogelijjk gebaseerrd op de m
meest recentte
ur.
wetenschappelijjke literatuu
oor vorming
gen wordt tijdig verspreid (o.a. door tijdig
ge
 Indicator 3: Infformatie vo
plaattsing op de website) zo
odat voldoe
ende mense
en zich kunnen inschrijjven.
 Indicator 4: Adv
vies op verrzoek via de helpdesk
k gebeurt zo snel als mogelijk. B
Bij
lange
e wachttijde
en (> 2 we
eken) word
dt de perso
oon die de vraag steld
de, ingelich
ht.
(inclu
usief autom
matisch antw
woord tijden
ns vakantie
eperiodes).
p
vantie van het aanbod
d van inform
matie, docu
umentatie en
e
Evaluatiecritterium 3: praktijkrelev
advies
oor vorming
gen wordt tijdig verspreid (o.a. door tijdig
ge
 Indicator 3: Infformatie vo
plaattsing op de website) zo
odat voldoe
ende mense
en zich kunnen inschrijjven.
 Indicator 4: Adv
vies op verrzoek via de helpdesk
k gebeurt zo snel als mogelijk. B
Bij
lange
e wachttijde
en (> 2 we
eken) word
dt de perso
oon die de vraag steld
de, ingelich
ht.
(inclu
usief autom
matisch antw
woord tijden
ns vakantie
eperiodes).
 Indicator 5: He
et discipline
especifieke vormingsp
pakket o.b.v. de “Pra
aktijkrichtlijjn
valprreventie bij thuiswon
nende oud
deren in Vlaanderen”
V
” voldoet volgens d
de
zorgv
verstrekkerrs in de thu
uiszorg aan
n bovenstaa
ande criteriium. In 2010 werd ee
en
vrage
enlijst opg
gesteld voo
or de bettrokken zo
orgverstrek
kkers in d
de thuiszorrg
(regis
stratie). Dit zal in h
het werkja
aar 2012 o
ook voor de
d zorgtrekkers in d
de
residentiële zorg
g gebeuren.
e inbreng in de Vlaa
amse werk
kgroepen e
en
Evaluatiecritterium 4: de mate waarin de
en waarvoo
or de partne
erorganisattie werd gev
vraagd doo
or de Vlaam
mse overheid
d,
vergaderinge
w
wetenschapp
pelijk onderbouwd, be
eleidsrelevant en resultaatsgerich
ht is
 Indicator 6: Hett EVV werk
kt voor haar activiteite
en samen met
m relevan
nte partnerrs,
die allen beschik
kken over eigen
e
experrtise.
 Indicator 7: H
Het EVV b
baseert zic
ch op de tot nu toe best beschikbarre
wetenschappelijjke evidentiie.
Evaluatiecritterium 5: d
de mate wa
aarin de infformatie op
p de website volledig is
i en actue
eel
w
wordt gehou
uden
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Indicator 8: Het
H
EVV b
beoordeelt jaarlijks d
de website
e m.b.t. tijdigheid e
en
actua
alisatiegraad, toegan
nkelijkheid voor de verschille
ende doelg
groepen en
e
resultaatsgerich
htheid.
Evaluatiecritterium 6: d
de mate van
n samenwe
erking met relevante p
partners bijj het aanbo
od
van informattie, docume
entatie en a
advies
 Indicator 9: He
et EVV we
erkt voor h
haar activitteiten sam
men met allle relevantte
partn
ners, zowel intern als extern. Elk
ke relevantte partner wordt
w
ingellicht over d
de
opdra
achten en krijgt
k
de gelegenheid o
om aan de opdrachten
n actief deel te nemen.




Resu
ultaatsge
ebied 2: h
het ontwik
kkelen va
an method
dieken en
n materia
alen:













Evaluatiecritterium 1: de wetensch
happelijke o
onderbouw van methodieken en m
materialen
 Indicator 6: Hett EVV werk
kt voor haar activiteite
en samen met
m relevan
nte partnerrs,
die allen beschik
kken over eigen
e
experrtise.
ert zich op de
d tot nu to
oe best bes
schikbare
 Indicator 7: Hett EVV basee
 wetenschappelijjke evidentiie.
ntie bij th
huiswonend
de ouderen,
 Indicator 10: De praktiijkrichtlijn “Valpreven
prakttijkrichtlijn in Vlaand
deren” en de “Prakttijkrichtlijn valpreventtie voor d
de
residentiële zorg
g in Vlaand
deren“ zijn g
gebaseerd op de tot nu
n toe best beschikbarre
wetenschappelijjke evidentiie.
elevantie va
an methodieken en ma
aterialen
Evaluatiecritterium 2: de praktijkre
 Indicator 8: Het EVV houd
dt bij de ontwikkeling
o
g van meth
hodieken en
n materiale
en
reken
ning met de praktijjkrelevantie
e. M.a.w. het EVV detecteertt via eige
en
onderzoek en internationale onderz
zoeksbevind
dingen de nood aan bijkomend
de
egieën in ka
ader van va
al- en fractuurpreventtie.
strate
vriendelijkh
heid van me
ethodieken en materia
alen
Evaluatiecritterium 3: de gebruiksv
 Indicator 9: He
et EVV evalueert de g
gebruiksvriendelijkheid
d van metthodieken e
en
mate
erialen.
elijkheid van
n methodieken en matterialen
Evaluatiecritterium 4: de toeganke
 Indicator 8: Het
H
EVV b
beoordeelt jaarlijks d
de website
e m.b.t. tijdigheid e
en
actua
alisatiegraad, toegan
nkelijkheid voor de verschille
ende doelg
groepen e
en
resultaatsgerich
htheid.
Het EVV e
evalueert d
de toegan
nkelijkheid van meth
hodieken e
en
 Indicator 9: H
mate
erialen.
mheid van methodieke
m
en en materrialen
Evaluatiecritterium 5: de duurzaam
 Indicator 9: Hett EVV evalueert de duu
urzaamheid
d van metho
odieken en materialen
n.
waarin evaluatie van de ontwik
kkelde methodieken e
en
Evaluatiecritterium 6: de mate w
m
materialen v
voorzien wo
ordt
 Indicator 7: H
Het EVV b
baseert zic
ch op de tot nu toe best beschikbare
wetenschappelijjke evidentiie.
H
EVV b
beoordeelt jaarlijks d
de website
e m.b.t. tijdigheid e
en
 Indicator 8: Het
actua
alisatiegraad, toegan
nkelijkheid voor de verschille
ende doelg
groepen e
en
resultaatsgerich
htheid.
Het EVV e
evalueert d
de toegan
nkelijkheid van meth
hodieken e
en
 Indicator 9: H
mate
erialen.
Evaluatiecritterium 7: d
de mate wa
aarin de ontwikkelde m
methodieke
en en materialen up-to
oden worden
date gehoud
 Indicator 2: Alle
e informatie, documentatie en a
advies die d
door het EV
VV verspreid
wordt, is actuee
el (up-to-da
ate) en indien mogelijjk gebaseerrd op de m
meest recentte
ur.
wetenschappelijjke literatuu
H
EVV b
beoordeelt jaarlijks d
de website
e m.b.t. tijdigheid e
en
 Indicator 8: Het
actua
alisatiegraad, toegan
nkelijkheid voor de verschille
ende doelg
groepen e
en
resultaatsgerich
htheid.
ntie bij th
huiswonend
de ouderen,
 Indicator 10: De praktiijkrichtlijn “Valpreven
prakttijkrichtlijn in Vlaand
deren” en de “Prakttijkrichtlijn valpreventtie voor d
de
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residentiële zorg
g in Vlaand
deren“ zijn g
gebaseerd op de tot nu
n toe best beschikbarre
wetenschappelijjke evidentiie.
Evaluatiecritterium 8: de mate van same
enwerking met relev
vante partners bij de
d
ontwikkeling
g van metho
odieken en materialen
n
 Indicator 11: Zo
owel in de p
praktijkrichtlijn “Valpre
eventie bij thuiswonen
nde ouderen,
prakttijkrichtlijn in Vlaande
eren” als in de “Prak
ktijkrichtlijn
n valpreven
ntie voor d
de
residentiële zorrg in Vlaan
nderen” wo
orden alle disciplines betrokken die kunne
en
agen aan valpreventie
e bij oudere
en in deze s
specifieke setting. De belangrijkst
b
te
bijdra
discip
plines word
den ook in de werkgrroepen betrokken voo
or de ontw
wikkeling va
an
deze richtlijnen..
 Indicator 12: De praktiijkrichtlijn “Valpreven
ntie bij th
huiswonend
de ouderen,
prakttijkrichtlijn in Vlaanderen” en de
d voorlop
pige “Praktijkrichtlijn valpreventtie
voor de residen
ntiële zorg in Vlaande
eren” zijn g
goedgekeurrd door alle
e interne e
en
exterrne partners die deelna
amen aan d
de werkgroepen.
d mate waarin univerrsiteiten en experts be
etrokken wo
orden bij he
et
Evaluatiecritterium 9: de
ormuleren, evalueren en actualise
eren van prraktijkrichtllijnen
fo
 Indicator 6: Hett EVV werk
kt voor haar activiteite
en samen met
m relevan
nte partnerrs,
die allen beschik
kken over eigen
e
experrtise.
 Indicator 11: Zo
owel in de p
praktijkrichtlijn “Valpre
eventie bij thuiswonen
nde ouderen,
prakttijkrichtlijn in Vlaande
eren” als in de “Prak
ktijkrichtlijn
n valpreven
ntie voor d
de
residentiële zorrg in Vlaan
nderen” wo
orden alle disciplines betrokken die kunne
en
bijdra
agen aan valpreventie
e bij oudere
en in deze s
specifieke setting. De belangrijkst
b
te
discip
plines word
den ook in de werkgrroepen betrokken voo
or de ontw
wikkeling va
an
deze richtlijnen..
 Indicator 12: De praktiijkrichtlijn “Valpreven
ntie bij th
huiswonend
de ouderen,
prakttijkrichtlijn in Vlaanderen” en de
d voorlop
pige “Praktijkrichtlijn valpreventtie
voor de residen
ntiële zorg in Vlaande
eren” zijn g
goedgekeurrd door alle
e interne e
en
exterrne partners die deelna
amen aan d
de werkgroepen.

Resu
ultaatsge
ebied 3: het ondersteunen
methodieken
n en mate
erialen:







van
n

de

im
mplementtatie

va
an

Evaluatiecritterium 1: de
d planmattigheid bij d
de onderste
euning van
n de implem
mentatie va
an
m
methodieken
n en materiialen
 Indicator 13: De “Praktijkrichtlijn valpreventie voor de
e residentiiële zorg in
Vlaan
nderen” we
erd aan de hand van een haalba
aarheidsstu
udie in 201
11 afgetoettst
aan bovenstaan
nde criteria
a en gefina
aliseerd. In
n 2012 wo
ordt de pra
aktijkrichtlijjn
bekendgemaaktt.
e sensibilisa
atie gebeurrt planmatig
g (zie jaarp
plan 2012 voor zowel d
de
 Indicator 14: De
thuis- als de res
sidentiële se
etting).
Evaluatiecritterium 2: de beschikbaarheid van meth
hodieken en materiallen voor d
de
doelgroep
 Indicator 8: Het
H
EVV b
beoordeelt jaarlijks d
de website
e m.b.t. tijdigheid e
en
actua
alisatiegraad, toegan
nkelijkheid voor de verschille
ende doelg
groepen en
e
resultaatsgerich
htheid.
Het EVV e
evalueert d
de toegan
nkelijkheid van meth
hodieken e
en
 Indicator 9: H
mate
erialen.
 Indicator 15: De
e taal van d
de methodiieken en m
materialen w
wordt aange
epast aan d
de
doelg
groep.
eid van metthodieken e
en materialen bij de do
oelgroep
Evaluatiecritterium 3: de bekendhe
 Indicator 16: He
et aanbod aan
a
vorming
gen wordt ttijdig beken
nd gemaaktt.
namegraad door de doelgroep
p aan inittiatieven te
er
Evaluatiecritterium 4: de deeln
ng van de implementa
atie van me
ethodieken en materialen
ondersteunin
 Indicator 6: Hett EVV werk
kt voor haar activiteite
en samen met
m relevan
nte partnerrs,
die allen beschik
kken over eigen
e
experrtise.
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Evaluatiecritterium 5: de
d tevreden
nheid van de
d doelgroe
ep over de
e ondersteu
uning van d
de
im
mplementattie van metthodieken e
en materiale
en
 Indicator 17: Cu
ursisten zijn
n tevreden over de vo
orming die ze
z volgden.. (Er gebeu
urt
een e
evaluatie pe
er vorming – zie jaarplan 2012).
 Indicator 18: Zo
orgverstrek
kkers zijn globaal tevre
eden over d
de helpdesk
k
 Indicator 19: Re
eferentiepersonen zijn tevreden over
o
het dis
scussieforum
m.
Evaluatiecritterium 6: de mate van same
enwerking met relev
vante partners bij d
de
ng van de implementa
atie van me
ethodieken en materialen
ondersteunin
 Indicator 6: Hett EVV werk
kt voor haar activiteite
en samen m
met relevan
nte partnerrs,
die allen beschik
kken over eigen
e
experrtise.
de mate wa
aarin metho
odieken en materialen
n worden g
gebruikt doo
or
Evaluatiecritterium 7: d
p
de doelgroep
 Indicator 8: Het
H
EVV b
beoordeelt jaarlijks d
de website
e m.b.t. tijdigheid e
en
actua
alisatiegraad, toegan
nkelijkheid voor de verschille
ende doelg
groepen e
en
resultaatsgerich
htheid.
orgverstrek
kkers maken
n gebruik van
v
de webs
site en de h
helpdesk.
 Indicator 20: Zo
 Indicator 21: Referentiep
R
personen m
maken geb
bruik van het discussieforum e
en
werken actieverr mee aan het
h beantwo
oorden van helpdeskvragen.
 Indicator 22: Be
ezoekers va
an de websiite worden automatisc
ch geregistrreerd.
 Indicator 23: Het
H
EVV ev
valueert de
e methodie
ek van de praktijkric
chtlijn in d
de
thuissetting via een survey
ybevraging en stuurt b
bij waar nod
dig.
 Indicator 24: He
et EVV bere
eidt in 2012
2 een surve
ey voor die nagaat we
elke barrière
es
en be
evorderend
de factoren een invloe
ed kunnen hebben op
p de implem
mentatie va
an
de “P
Praktijkrichttlijn Valprev
ventie voorr de residen
ntiële setting in Vlaand
deren”.
de mate w
waarin de in
nbreng van
n referentie
epersonen g
gevraagd en
e
Evaluatiecritterium 8: d
aanbieden v
van opleidin
ng en onderrsteuning
gevolgd worrdt bij het a
 Indicator 25: O
Organisaties
s bepalen z
zelf hoevee
el inschrijviingen er op
p vorminge
en
moetten zijn die gegeven w
worden doorr de referen
ntiepersone
en. De orga
anisatie moe
et
de re
eferentieperrsoon steed
ds kunnen v
vergoeden ((zie jaarplan 2012).
 Indicator 26: H
Het EVV orrganiseert jaarlijks in
ntervisie- e
en opleiding
gsmomente
en
waar er geluistterd wordt naar de bekommern
b
issen van de referen
ntiepersonen.
Hiero
op tracht he
et EVV dan in te spelen
n.
de tevreden
nheid van de referentiepersonen
n over de opleiding e
en
Evaluatiecritterium 9: d
ng die zij ontvangen
ondersteunin
 Indicator 27: Referentiepe
ersonen zijn
n tevreden over de vo
orming die ze volgden.
(Er gebeurt een evaluatie p
per vorming
g – zie jaarrplan 2012).
anteerd worden om d
de
Evaluatiecritterium 10: de mate waarin objjectieve criteria geha
apaciteit aa
an referentiiepersonen te regulere
en
ca
 Indicator 28: H
Het EVV eva
alueert de werking va
an de referrentiepersonen en daa
ar
gestuurd. IIn het huidige werkjaa
waar nodig zal worden bijg
ar (2011) e
evalueren d
de
refere
entieperson
nen reeds
s de eig
gen werking aan de hand van ee
en
registtratieformu
ulier (zoals
s tijdsinve
estering, overzicht
o
n, evaluattie
opdrachten
gegev
ven vormin
ngen, …) o
opgesteld d
door het E
EVV.
Daa
arnaast zulllen in 201
12
bijkomend de re
eferentiepe
ersonen geë
ëvalueerd w
worden m.b
b.t. beschik
kbaarheid e
en
udelijke inbreng d.m.v
v. bevraging
g t.a.v. het werkveld (Logo’s
(
en S
SEL’s).
inhou
Evaluatiecritterium 11: de mate wa
aarin een o
ondersteuningsaanbod voor Logo’’s uitgewerkt
is
s volgens de
e vorm zoals bepaald door het ag
gentschap
 Indicator 29: De
e CIRRO da
atabank wordt up to da
ate gehouden met hett aanbod va
an
het E
EVV.
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