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Overzicht w
werk
kgroe
epen EVV
V
de doelstelllingen van
n het EVV te concretiiseren voorr zowel de thuis- als residentië
ële
Om d
settin
ng, werd ook in 2
2011 gewe
erkt met verschillende werkgrroepen, waarin
w
zow
wel
conve
enanthoude
ers als exte
erne partners deelnam
men:

Thu
uissetting
g:1
Werk
kgroep Alg
gemene Be
evolking: uitwerken van
v
een sen
nsibilisatiec
campagne e
en –strategie
in Vla
aanderen. V
Volgende partners ond
dersteunden het EVV b
bij de realis
satie van de
e activiteite
en
van d
deze werkgroep: de co
onvenantho
ouders, Rod
de Kruis, VIIGeZ, VVDG
G, Logo’s, S
SEL’s, Axxon,
Vlaam
mse Oudere
enraad, PVII, CM, Liberrale mutualiteit en VNZ
Z.
Werk
kgroep drraaiboek z
zorgpad: o
ontwikkelen
n van het ‘Draaiboek Zorgpad V
Valpreventie’
met het oog op het bevord
deren en on
ndersteune
en van de m
multidisciplinaire same
enwerking e
en
de implementa
i
atie van de praktijjkrichtlijn ‘Valpreventie bij th
huiswonend
de ouderen
n:
Prakttijkrichtlijn voor Vlaan
nderen’ in h
het praktijk
kveld. Volgende partn
ners onders
steunden he
et
EVV bij de realisatie van de activiteiten van de
eze werkgrroep: de co
onvenantho
ouders, Rod
de
Kruis
s, VVDG, Lo
ogo’s, SEL’s
s, Axxon en Seniorama
a.
kgroep po
oetsverma
aat: op pu
unt stellen van vorm
mingspakkettten valpre
eventie voo
or
Werk
poets
shulp, verz
zorgenden en maats
schappelijk werkers (o.b.v. be
estaande p
pakketten in
Vlaan
nderen). Vo
olgende partners onde
ersteunden het EVV bij
b de realis
satie van de
e activiteite
en
van d
deze werkgroep: VIGe
eZ, Rode Krruis, VVDG en Logo’s.
kgroep ma
antelzorg: uitwerken van een sttrategie terr sensibilisatie van ma
antelzorgerrs.
Werk
Volge
ende partners onders
steunden het EVV bij de realisa
atie van de
e activiteite
en van dez
ze
werk
kgroep: VIG
GeZ, Rode K
Kruis, VVDG
G, Logo’s, S
SEL’s, Vlaam
mse Oudere
enraad en Seniorama.
S
kgroep financierin
ng: opmak
ken van een overrzicht m.b
b.t. kosten
nraming en
e
Werk
randv
voorwaarde
en
voor
extra
gsmogelijkh
heden
te
er
vergoeding
va
an
vergoeding
gezondheidszorg
gwerkers. V
Volgende partners
p
ond
dersteunde
en het EVV bij de realiisatie van d
de
groep: de convenanth
c
ouders, FSMB en Wit-Gele Kruis.
activiteiten van deze werkg
kgroep ind
dicatorens
set: ontwik
kkelen van een indica
atorenset v
voor de reg
gistratie va
an
Werk
valprreventiemaa
atregelen in de thuisz
zorg. Volge
ende partne
ers onderstteunden het EVV bij d
de
realis
satie van d
de activiteiten van de
eze werkgrroep: de co
onvenantho
ouders, VIG
GeZ, Logo’’s,
SEL’s
s, Axxon en
n Dr. Jan Walraet.

1

VIGeZ= Vlaams IInstituut voorr Gezondheids
spromotie en Ziektepreventtie; VVDG= Vereniging
V
van
n diensten vo
oor
szorg; Logo= Lokaal Gezo
ondheidsoverle
eg; SEL= Sam
menwerkingsin
nitiatief Eersttelijnsgezondh
heidszorg; PVII=
gezins
Proven
nciaal Veilighe
eidsinstituut; C
CM= Christelijjke Mutualiteitt; VNZ= Vlaam
ms Neutraal Ziiekenfonds; FS
SMB= Federattie
van So
ocialistische M
Mutualiteiten v
van Brabant; V
VVSG= Verenig
ging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw.
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Res
sidentiële
e setting:2
Werk
kgroep re
esidentiële
e zorg: o
ontwikkelen
n en imple
ementeren van ‘Valp
preventie in
Woon
nzorgcentra
a: Praktijkrrichtlijn voo
or Vlaande
eren’. Volge
ende partne
ers onders
steunden he
et
EVV bij de realiisatie van d
de activiteitten van deze werkgro
oep: de con
nvenanthou
uders, VVSG
G,
G, Ferubel, FOS, Zorgn
net Vlaande
eren, Creatagus, vzw Rusthuizen Zusters va
an Berlaar en
e
VVDG
Axxo
on.

2

VVSG
G= Vereniging van Vlaams
se Steden en Gemeenten v
vzw; VVDG= Vereniging va
an diensten voor gezinszorrg;
Ferube
el= Federatie van Rusthuize
en van België;; FOS= Federa
atie Onafhanke
elijke Seniorenzorg.
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Res
sultatten E
EVV: Werkjaar 201
11
eindrapportt 2011 is ge
ebaseerd op
o het jaarp
plan 2011, en wordt opgedeeld
o
v
volgens de 3
Het e
resultaatsgebied
den, zoals w
weergegeve
en in het co
onvenant:
1)
2)
3)

Het verstrekken
n van inform
matie en ad
dvies
Het ontwikkelen
n van meth
hodieken en
n materialen
n
Het ondersteun
nen van de implementa
atie van me
ethodieken en materia
alen

gebied worrdt een on
nderscheid gemaakt tussen de
e setting thuiszorg
t
e
en
Per resultaatsg
k onderdeel worden d
de doelstellingen en het actieplan voor 201
11
residentiële zorg. Voor elk
meld en een
n overzichtt gegeven van de bereikte resu
ultaten. Doo
orheen hett jaarrappo
ort
verm
wordt er regelm
matig verwe
ezen naar ‘a
appendix’. IIn het bijho
orend docum
ment ‘appe
endix’ vindt u
erd overzic
cht van de
e activiteite
en en inittiatieven va
an het EV
VV waarnaa
ar
een gedetaillee
verwezen in dit document.

Eindrapport 2
2011
Expertisecen
ntrum Valprev
ventie Vlaand
deren

5

1 R
Resultaatsge
ebied 1
1: Vers
strekke
en van
n inform
matie
& advies
1.1 Thuisw
wonende ouderren
1.1..1 Algemene gezo
ondheids
spromotiie met fo
ocus op v
valpreventie
A
Algemene
e gezondheidsprom
motie gerricht naarr de algem
mene bev
volking
Doellstelling
De d
doelstelling voor ‘het verstrekken
n van inforrmatie en advies’
a
gerricht naar d
de algemen
ne
bevolking, zoals
s opgesteld
d in ‘Valpre
eventie bij tthuiswonen
nde ouderen: Praktijkrrichtlijn voo
or
Vlaan
nderen’, is
s dat de algemene bevolking zich bewust is ove
er valproblematiek en
e
valprreventie.
Actie
eplan
Het v
verder sens
sibiliseren van
v
vitale e
en gezonde thuiswone
ende oudere
en in Vlaanderen is ee
en
opdra
acht voor 2011.
2
Net z
zoals in de vorige werrkjaren, wo
ordt ook in 2011 meeg
gewerkt me
et
exterrne organis
saties om valpreventie
v
e in de kijk
ker te plaats
sen. Meer c
concreet be
etreft dit he
et
geven van info
osessies, de stimulatiie van de valbus, sa
amenwerkin
ng met de media, he
et
onen of ond
dersteunen van seniore
enbeurzen, ….
bijwo
ultaten
Resu
-

-

-

-

-

Tijjdens de jjaarlijkse W
Wintermee
eting (25-0
02-2011) w
was het EV
VV aanwez
zig met ee
en
inffostand me
et folders (‘Zelfstandig thuis wonen,
w
iets voor u!’; ‘Het autoo
otje van u
uw
kle
einzoon kan gevaarlijker zijn da
an het verk
keer’), postters (‘Werk
king EVV’; ‘‘Valpreventtie
bijj thuiswon
nende ouderen: Prak
ktijkrichtlijn
n voor Vla
aanderen’, zie appe
endix 1) e
en
mondelinge ttoelichting b
bij vragen.
et EVV was aanwezig
g tijdens d
de REVA informatiebeurs (5/6
6/7-05-201
11) met ee
en
He
inffostand me
et folders (‘Zelfstandig thuis wonen,
w
iets voor u!’; ‘Het autoo
otje van uw
u
kle
einzoon kan gevaarlijker zijn da
an het verk
keer’), postters (‘Werk
king EVV’; ‘‘Valpreventtie
bijj thuiswone
ende ouderren: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’, zie p
posters in appendix
a
1
1),
bij vragen en een da
mondelinge toelichting
t
agelijkse prresentatie o
over valpre
eventie in d
de
pendix 1).
thuissetting ((zie presenttatie in app
He
et EVV ste
elde een artikel
a
op i.s.m. Logo’s Limbu
urg, m.b.t.. sensibilisatie van d
de
alg
gemene b
bevolking in kader van valpreventie, dat gepub
bliceerd werd
w
in he
et
life
estylemaga
azine ‘Conttent’ van de Provin
ncie Limburg en de Logo’s (ziie artikel in
ap
ppendix 1).
He
et EVV stelde een arrtikel op m
m.b.t. sensibilisatie va
an de algemene bevo
olking in he
et
ka
ader van valpreventie, dat ge
epubliceerd
d werd in ‘Actueel’’, het drie
emaandelijk
ks
infformatiebla
ad van de V
Vlaamse Ouderenraad (zie artikel in appendix 1).
Op
p initiatief van het EVV en VIIGeZ, in s
samenwerkiing met Lo
ogo’s, werd vanuit d
de
we
erkgroep ‘A
Algemene B
Bevolking’ besloten
b
da
at het, in het kader va
an sensibilisatie van d
de
alg
gemene be
evolking, ze
eer zinvol is om de ‘W
Week van de Valpre
eventie’ (W
WvdV) uit tte
brreiden vanu
uit West-Vla
aanderen naar
n
gans V
Vlaanderen. De WvdV werd reeds 2 jaar me
et
su
ucces door Logo’s en SEL’s in West-Vlaande
eren georganiseerd. D
De WvdV sttaat geplan
nd
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-

-

-

-

-

-

va
an 23-27 april
a
2012. Tijdens de
eze week zu
ullen de kra
achten van iedereen d
die in contact
ko
omt met 65
5-plussers g
gebundeld w
worden om éénzelfde boodschap naar buite
en te dragen.
Dit met als d
doel iederee
en op dezellfde lijn te krijgen, een
nduidige informatie te
e verschaffe
en
m.b.t. val- en fractuurp
preventie en
n bestaande methodie
eken in een
n gestructureerd gehe
eel
aa
an te biede
en. De Wv
vdV krijgt c
concreet vo
orm via aa
anbieden van vorming
gspakketten,
ins
spirerende bundels, ludieke ac
cties zoals o.a. een valparcourrs voor zo
orgverlenerrs,
afffiches, valb
bus, valquiz, ... Jaarllijks zal ee
en andere impuls in k
kader van valpreventtie
ge
egeven worrden. In 2012 zal de ffocus op de
e residentië
ële setting liggen, in k
kader van d
de
pu
ublicatie v
van de nieuwe p
praktijkrichtlijn: ‘Vallpreventie in Woonzorgcentra
a:
Prraktijkrichtliijn voor Vla
aanderen’.
In kader va
an de WvdV werden
n er in 2011 reeds verschillende voorb
bereidinge
en
ge
etroffen doo
or de werkg
groep Algem
mene Bevo
olking, waarrvan EVV, V
VIGeZ en d
de Logo’s a
als
afgevaardigden optrade
en. Er werrden al een
n aantal ad
dministratie
eve taken opgenomen,
zo
oals het com
mmuniceren
n van de WvdV naar de partners,, opstellen v
van een sponsordossie
er
vo
oor eventue
ele bijkomende financiering, ... Verder werd er reeds gestart
g
met het update
en
en
n ontwikkelen van de te gebruike
en materiallen en activ
viteiten tijd
dens de Wv
vdV. Het EV
VV
stiimuleerde en
e informeerde reeds de betrokk
ken partnerrs om de WvdV
W
aan te grijpen a
als
se
ensibilisaties
strategie in
n kader van valpreventtie (zie ook
k 3.1.1).
De
e ‘Valbus’’ werd in 2011 ove
ergenomen door de Christelijke
e Mutualite
eit (CM) e
en
Ziekenzorg C
CM. Het EV
VV leverde een bijdrag
ge bij de h
heropstart en inhoude
elijke updatte
an de valbus (zie ook 3.1.1). Hett EVV promootte en informeerde de algemene bevolkin
ng
va
ov
ver de werrking van d
de valbus v
via commu
unicatie me
et intermed
diairen, anttwoorden o
op
he
elpdeskvrag
gen, enz. Prrof. Milisen werd gevra
aagd om de
e persconfe
erentie m.b.t. valbus o
op
15
5-12-2011 mee te ondersteunen
n (zie prese
entatie in a
appendix 1). In het k
kader van d
de
op
pstart van de valbus verscheen er in de C
CM krant e
een artikel m.b.t. pe
erscampagn
ne
‘Stterker met steun: CM laat je niett vallen’, (artikel, zie a
appendix 1)).
He
et EVV vo
oerde een interview
w met Ru
uth Van C
Caekenberghe met als doel he
et
se
ensibiliseren
n van ouderren en hun omgeving. Dit intervie
ew gaf aanleiding tot d
de reportag
ge
‘Trrap niet in d
de val’, datt gepublicee
erd werd in ‘Moment’’, het ledenblad van de
e Christelijk
ke
Mu
utualiteit W
Waas en Den
nder. (zie a
artikel in appendix 1).
Va
anuit het project
p
Soc
ciaal Bruss
sel online wordt gratis eenvoud
dige en snelle toegan
ng
ge
eboden tot alle Nede
erlandstalige
e, Franstalige en twe
eetalige organisaties actief in d
de
Brrusselse we
elzijns- en gezondheid
dsector. He
et EVV bez
zorgde een voorstellin
ngsfiche me
et
ac
ctiviteiten, d
acten (zie a
appendix 1)), welke be
eschikbaar is
doelgroep, werkgebied en conta
op
p hun website: http://w
www.sociaa
albrussel.iriisnet.be/.
He
et EVV wiss
selde gedachten uit m
met het wo
oonzorgcenttrum de Ha
azelaar in v
verband me
et
he
et project ‘d
dichtbije z
zorg op affstand’ in kader
k
van protocol-3--projecten. De Hazelaa
ar
en
n het Wit-G
Gele Kruis v
van Antwerrpen willen via dit pro
oject mante
elzorgers o
ondersteune
en
met herinnerringstelefoo
ontjes. Hulp
pverleners organiseren
n de dag van de persoon die hulp
no
odig heeft: ze bellen o
om hem of haar aan b
belangrijke ttaken en affspraken te
e herinneren.
Da
aarnaast da
acht het EV
VV mee na o
over de mogelijkheden
n tot integratie van va
alpreventie in
he
et project. ((Projectbespreking op 17-06-201
11 en telefonische overrlegmomen
nten).
Do
oor de refe
erentiepersonen van het EVV w
werden infosessies aan
n senioren gegeven tte
Brrasschaat, DC Vesaliu
us (21-02-2
2011 en 04
4-04-2011); te Galma
aarden, Zie
ekenzorg C
CM
(2
24-03-2011); te Turnh
hout, Lokaa
al Dienstencentrum 'A
Albert Van D
Dijck' (19-0
05-2011); tte
Ro
oeselare, Dienstencenttrum en he
et sociaal huis welwel (5-10-2011
1); te Genk
k, 50+ beurs
(14,15,16/10
0/2011); te
e Oosterzele, Rode K
Kruis (18-10-2011); tte St. Andries Brugge,
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Welzijnsconsortium Zu
uid- West--Vlaanderen
n, SEL’s e
en Logo's West-Vlaanderen en
e
Prrovinciebesttuur West- Vlaanderen
n (10-11-2
2011); te B
Borgerhout, DC Den Bleek (18-11
120
011); te Nieuwpoort, OCMW (18
8-11-2011) en te Gen
nt, Vlaams Patiëntenp
platform (28
811
1-2011).
De
e website v
van de sens
sibilisatiec
campagne Vermijd V
Vallen werd
d vanuit het EVV verde
er
ge
epromoot, o
o.a. in kade
er van vragen naar info
ormatie en materialen
n (folders, filmpjes,
f
...).

Algemene gezondheidsp
promotie g
gericht naar profe
essionelen
n en
organisa
aties in d
de welzijn
ns- en gez
zondheids
szorg
Doellstellingen
n
De d
doelstellinge
en voor ‘he
et verstrek
kken van in
nformatie e
en advies’ naar profes
ssionelen e
en
organ
nisaties in de welzijn
ns- en gezondheidsz
zorg voor 2011 zijn dat profes
ssionelen en
e
organ
nisaties:
‐ het belan
ng van valp
problematie
ek kennen;
aan en de inhoud van
n gezondheiidspromotie
e met de fo
ocus op valpreventie bij
b
‐ het besta
ouderen,, en de link
k naar val-- en fractuu
urpreventie
e voor thuis
swonende o
ouderen me
et
verhoogd
d risico ken
nnen;
aarvoor hett Expertisec
centrum Va
alpreventie Vlaanderen
n staat.
‐ weten wa
eplan
Actie
In het werkjaa
ar 2011 zu
ullen 4 reg
gionale info
osessies ge
egeven worden. Deze
e infosessie
es
hebb
ben als doell het EVV e
en haar aan
nbod beken
nd te maken
n bij de verschillende welzijns- en
e
gezondheidszorg
gwerkers en
e gezondhe
eidsorganis
saties, de re
eferentiepe
ersonen en hun werkin
ng
te prromoten en de gezondheidszorrgorganisatiies aan te sporen om
m de methodieken e
en
mate
erialen van het EVV te
t integrere
en in het e
eigen zorgb
beleid. Er z
zal contact opgenome
en
worden met de Logo’s en SEL’s om deze regionale infosessies af te stemmen op de lokale
werk
king van de Logo’s en d
de SEL’s.
De w
website www
w.valpreven
ntie.be word
dt systematisch aange
evuld en ge
eüpdatet.
helpdeskfun
nctie van het EVV wordt verd
der gezet. Bij het beantwoord
den van d
de
De h
helpd
deskvragen zullen, n
naast de convenanth
c
houders, ook de refferentiepers
sonen actief
betro
okken worden.
E
voert g
gegevens to
oe in de CIR
RRO databa
ank en houd
dt deze up tto date.
Het EVV
Daarnaast zal v
valpreventie
e in de kijk
ker worden geplaatst door mee te werken met extern
ne
nisaties of iinitiatieven. Waar mog
gelijk zal wo
orden meeg
gewerkt aan initiatieve
en zoals:
organ
‐ lessen aa
an universitteiten en ho
ogescholen,
e en interna
ationale con
ngressen,
‐ nationale
es in weten
nschappelijk
ke en anderre tijdschrifften, …
‐ publicatie
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Resu
ultaten
-

-

-

-

Vo
oor het a
aanbieden van de infosessie
es t.a.v. intermediairen en p
professione
ele
zo
orgverleners
s werden alle logoco
ontactperso
onen aange
esproken. IIn totaal werden
w
er 2
inffosessies ge
egeven:
o i.s.m. Lo
ogo Brussel (27-09-20
011) (zie prresentatie in appendix 1).
o i.s.m. L
Logo Limbu
urg (17-11
1-2011) (ziie presenta
atie in app
pendix 1). In Limburrg
omvatte
e de infosessie een luik over het EVV en een luik over het
h
netwerrk
valklinie
eken. Er w
waren 51 personen aanwezig,, voornam
melijk ergottherapeuten,
kinesitherapeuten en OCMW--medewerke
ers. De inffosesssie werd over het algemee
en
goed (8
88%) en in
nhoudelijk interessantt (81%) be
evonden. T
Tijdens dez
ze infosess
sie
werd tevens navra
aag gedaan
n m.b.t. de
e praktijkric
chtlijn voorr de thuissetting en d
de
referenttiepersonen
n valpreventie in de re
egio. De pra
aktijkrichtlijjn werd bij 36% van d
de
aanweziigen reeds
s toegepas
st. Reden van niet toepassing
g waren voornamelij
v
jk
onbeken
ndheid en g
gebrekkige kennis. Sle
echts 20% k
kent de refe
erentiepersonen uit hu
un
regio, en slechts 16% w
was op d
de hoogte
e van de
e werking van onz
ze
n. Toekomsttgericht gaf 78% aan een vorming over valpreventie tte
referenttiepersonen
willen orrganiseren..
o In same
enspraak m
met de overrige Logo’s’’ werd beslist de infos
sessie naarr 2012 uit tte
stellen. De infoses
ssies kunne
en dan word
den gekade
erd binnen de hernieu
uwde opsta
art
van BOE
EBS en de W
Week van d
de Valpreve
entie (zie 2.1.1).
De
e website
e www.valp
preventie.be
e werd sy
ystematisch
h geüpdate
et op 10-0
08-2011 (z
zie
do
ocument in appendix 3), en doorheen het jjaar i.f.v. k
kleine aanp
passingen. T
Tijdens dez
ze
up
pdate werd
den de gew
wijzigde lin
nks naar externe web
bsites geup
pdated, we
erden bij d
de
op
pgesomde referenties,, daar waa
ar mogelijk
k, links aangebracht naar Pubm
med, werde
en
fotto’s van de
e referentie
epersonen toegevoegd in kaderr van verde
ere bekend
dmaking (z
zie
vo
oorstelling referentiep
personen in appendiix 3), werden de ‘veel geste
elde vragen’
ge
eupdated e
en aangevu
uld en werrd de agen
nda met data van geplande ve
ergaderinge
en
aa
angevuld.
Tu
ussen 1 jan
nuari en 31 decembe
er 2011 we
erden er 13
32 helpde
eskvragen gesteld: 47
4
vrragen voor de thuissettting, 19 vo
oor de residentiële settting, 15 voo
or de zieken
nhuissetting
g,
29
9 omtrent externe de
eelname (z
zie ondersta
aand) van het EVV e
en 22 rond
d variërend
de
on
nderwerpen
n, zoals hulpmiddelen,, literatuur,, vormingen
n, e.a.. Bin
nnen elke c
categorie zijjn
err verschillen
nde subcate
egorieën w
waaronder vb.
v inhoude
elijk advies verlenen (28
(
vragen
n),
se
ensibilisatiec
campagne en inform
matiematerrialen (21 vragen), praktijkric
chtlijnen ((9
vrragen), ... D
De gemidde
elde tijd om
m een antwo
oord te gev
ven bedroeg
g 9 dagen ((zie appendix
3)).
He
elpdeskvrag
gen omtren
nt externe d
deelname:
o Vraag v
vanuit de Liberale Mutualiteit omtrent het nalez
zen van a
artikels ove
er
valpreve
entie voor h
het ledenbla
ad, gezondheidsnieuw
wsbrief & we
ebsite.
o Vraag ttot nalezen
n van een
n checklist rond valp
preventie b
binnen hett provinciaal
proefpro
oject “veilig
g thuis bij 65+”,
6
vanuit Logo Oostt-Brabant ((zie 3.1.1).
o Artikel m.b.t. sen
nsibilisatie van de algemene bevolking opgesteld
o
i.s.m. Logo
o’s
Limburg
g, gepublice
eerd in het lifestyle m
magazine ‘C
Content’ van de Provin
ncie Limburrg
en de Lo
ogo’s (zie 1.1.1).
1
o Artikel m
m.b.t. sensibilisatie va
an de algem
mene bevolking gepub
bliceerd in ‘Actueel’, he
et
driemaa
andelijks infformatieblad van de V
Vlaamse Oud
derenraad (zie
(
1.1.1).
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Overlegmoment (1
17-06-2011
1) omtrentt het proje
ect ‘dichtbijje zorg op
p afstand’ in
kader va
an protocol-3-projecte
en met het woonzorgce
entrum De Hazelaar (z
zie 1.1.1).
o Verschillende helpd
deskvragen
n i.v.m. inh
houdelijke ondersteun
o
ing bij de herlancerin
ng
van de V
Valbus doorr de CM (zie
e 3.1.1).
o Deelnam
me aan de m
middag(perrs)conferenttie (15-12-2011) van de Valbus (zie
(
1.1.1).
o Inhoude
elijke onderrsteuning van
v
het pro
ojectplan v
valincidentie
emeting Wiit-Gele Kru
uis
Limburg
g naar aanleiding van
n de vraag
g van Vince
ent Moerm
mans (refere
entiepersoo
on
EVV) (ziie 0).
De
e CIRRO d
databank w
werd in me
ei 2011 geü
üpdatet. Ve
erder werde
en er ter v
voorbereidin
ng
va
an de ‘Wee
ek van de Valpreven
ntie’ en de
e publicatie
e van de nieuwe pra
aktijkrichtlijjn
‘Valpreventie
e in Woonz
zorgcentra, Praktijkric
chtlijn voorr Vlaandere
en’, reeds documente
en
vo
oorbereid v
voor de aa
anvulling van
v
de CIR
RRO databa
ank, die in
n 2012 zu
ullen worde
en
toegevoegd.
Prresentaties op congrressen-sym
mposia-studiedagen
n:
o Verzorgd
d door Proff. Koen Milis
sen:
 Een nieuwe prraktijkrichtllijn voor d
de residenttiële ouderrenzorg in Vlaanderen.
Lezin
ng op uitno
odiging Congres kinesittherapie in de ouderenzorg. Sint Niklaas, 25
2
nove
ember 2011
1–en VUB Je
ette, 09 december 2011;
 Valpreventie bijj ouderen, wat werkt en
e wat niett. Lezing op
p uitnodiging KU Leuve
en
posta
academisch
he vorming
g handrev
validatie: osteoporotis
o
sche polsffracturen e
en
valin
ncidenten. Leuven,
L
26 november 2011;
 Valpreventie in
n de residentiële setting: is preventie mogelijk. Lezing o
op
odiging IPV
VK 2011 Symposium
m Geriatrie
e, Revalidatiewetenschappen e
en
uitno
Kinesitherapie U
UGent. Gen
nt, 26 mei 2011;
2
 Fixattiebeleid en
n valproble
ematiek. Le
ezing op uiitnodiging IPVK
I
2011 Symposium
Geria
atrie, Reva
alidatiewete
enschappen
n en Kines
sitherapie UGent. Ge
ent, 26 mei
2011
1;
 Valle
en: blijf er even bij stilstaan.
s
le
ezing op uitnodiging d
door Woonzorgcentrum
Zoniën. Tervure
en, 28 april 2011;
 Valpreventie in
n de residentiële settting: Wat werkt en wat niet?
?. Lezing o
op
uitno
odiging op avondseminarie diens
st Traumato
ologie, UZ L
Leuven. Leu
uven, 7 april
2011
1;
 Is im
mplementattie van inn
novatieve z
zorgmodelle
en überhaupt mogelijk? De casu
us
valprreventie. Lezing
L
op u
uitnodiging studiedag Thuiszorg:: zorgen vo
oor morgen,
K.U.Leuven perrmanente vorming. Leuven, 5 aprril 2011;
cten van vrrijheidsbepe
erkende maatregelen.. Lezing op
p uitnodigin
ng
 Klinische aspec
gres ‘Indicattoren m.b.tt. de kwalitteit van de verpleegku
undige activ
viteit’, FRKV
VA
cong
FOD Volksgezon
ndheid. Bru
ussel, 3 maart 2011;
 Fixattie-arm beleid: waar staan we?. Lezing op uitnodiging congres ‘Fixatie blijjft
boeie
en’, NVKVV
V regio Antw
werpen. Willrijk, 24 feb
bruari 2011.
 Prev
vention of falls in old
der persons
s. Invited lecture by
y School off Nursing a
at
versity of Lle
eida. Lleida
a, Spain, 1 March 2011
1.
Univ
o Verzorgd
d door Ellen
n Vlaeyen: Fall preven
ntion. Invite
ed lecture, Global Nurrse Sympos
sia
Haemop
philia, Zuric
ch, 6 April, 2011.
Vo
ormingen t.a.v. stud
denten
o Verzorgd
d door de rreferentiepe
ersonen van
n het EVV:
 KU L
Leuven, 8e en 9e jaar huisartsgen
neeskunde (10-05-201
11), te Leuv
ven;
o

-

-

-
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 KU L
Leuven, 7e jjaar huisarstgeneesku
unde (17-05
5-2011), te
e Roeselare;
 studenten HBO verpleegku
unde (04-02-2011), IC
C Dien, te R
Roeselare;
helor in de geriatrisch
he gezondh
heidszorg K
Katho (01-0
03-2011), tte
 studenten Bach
Roes
selare;
 studenten Bach
helor in de v
verpleegkun
nde Lessius
s (20-09-20
011), te Me
echelen;
helor in de
e geriatrisc
che gezond
dheidszorg KHK (22-0
09-2011), tte
 studenten Bach
Lier;
helor in de
e geriatrisc
che gezond
dheidszorg PHL (22-1
11-2011), tte
 studenten Bach
Hass
selt;
 studenten bachelor in de e
ergotherapie (28-11-2
2011), te Ko
ortrijk.
o Verzorgd
kers van he
et EVV, Jok
ke Coussem
ment en Ellen Vlaeyen,
d door de medewerk
werd aa
an studente
en KU Leuv
ven Masterr Verpleeg- en Vroedk
kunde een les gegeve
en
m.b.t. v
valpreventie
e, in kader v
van het vak
k ‘Ouderenz
zorg, deel 2
2’ (07-12-2
2011).
o Verzorgd
d door Proff. Dr. Eddy Dejaeger:
 KU L
Leuven, 2e Master Ge
eneeskunde
e: “Vallen bij ouderen
n” (31-3-20
011 en 2-5
52011
1);
 KU L
Leuven, 2e Master Gen
neeskunde: “Verdere u
uitdieping v
van de valproblematiek
k”
(28-3-2011 en 4-4-2011)..
He
et EVV stelde een info
ormatiebrief voor h
het onderw
wijs op, we
elke via ma
ail in februa
ari
20
012 zal bez
zorgd word
den aan Vlaamse hog
gescholen e
en universiteiten mett opleidinge
en
ge
eneeskunde
e (huisarts)), kinesithe
erapie, ergo
otherapie e
en verpleeg
gkunde. Ditt ter verderre
be
ekendmakin
ng van het aanbod va
an vormingen gegeven
n door de referentiep
personen va
an
he
et EVV (zie brief in app
pendix 1).
He
et EVV nam
m contact op
p met Nanc
cy De Nyn, stafmedew
werker Domus Medica, in het kade
er
va
an het ter beschikking
g stellen va
an folders en posters m.b.t. de sensibilisattiecampagn
ne
Ve
ermijd Valle
en, tijdens h
hun ‘Dag van
v
de huis
sarts’ (15-10-2011).
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1.1..2 Val- e
en fracttuurprev
ventie
verhoo
ogd risico
o

b
bij

thuis
swonend
de

oude
eren

me
et

Val- en fracttuurpreve
entie gericht naar HA, Kine,, VP, Ergo
o
Doellstellingen
n
De do
oelstellinge
en voor ‘hett verstrekke
en van informatie en a
advies’ naar de referen
ntiepersone
en
zijn:
‐ de refe
erentieperso
onen kenn
nen de nieuwe praktijkrichtlijn ‘Valprreventie bij
b
thuiswon
nende ouderen: Praktijjkrichtlijn v
voor Vlaanderen’;
‐ de referentieperson
nen worden
n geüpdate
et in verba
and met het ‘Draaibo
oek Zorgpa
ad
Valpreve
entie’, en ‘V
Valpreventie
e in Woonzo
orgcentra: Praktijkrich
P
htlijn voor V
Vlaanderen’’.
Actie
eplan
Doorrheen het w
werkjaar 2011 zullen de
d referentie
epersonen geüpdatet worden in v
verband me
et
het ‘Draaiboek Zorgpad V
Valpreventie
e’, en ‘Valpreventie in Woonzorg
gcentra: Pra
aktijkrichtlijjn
deze updatte zullen aa
an de referentieperso
onen interv
visies, alsoo
ok
voor Vlaanderen’. Naast d
bijkomende opleidingen g
georganisee
erd worden
n. Bovendiien zullen de referen
ntiepersone
en
en bij het beantwoord
b
den van hellpdeskvrage
en, en word
dt
vanaf 2011 actiiever betrokken worde
het d
discussieforum voor de
e referentie
epersonen v
verder geze
et in 2011.
Resu
ultaten
-

-

-

-

-

In 2011 we
erden 3 intervisie- en ople
eidingsmom
menten georganisee
erd voor d
de
oor meer d
details, zie
e 0), waarrin o.a. he
et ‘Draaibo
oek Zorgpa
ad
referentieperrsonen (vo
alpreventie’’ en de prak
ktijkrichtlijn
n ‘Valpreventie in Woo
onzorgcentrra: Praktijk
krichtlijn voo
or
Va
Vlaanderen’ werd toege
elicht. Een meer uitge
ebreide ople
eiding omtrent de pra
aktijkrichtlijjn
ordt voor de referentie
epersonen voorzien tijjdens het 1e intervisie
e- en opleid
dingsmomen
nt
wo
va
an 2012.
He
et discussiieforum va
an en voor de referen
ntiepersonen werd reg
gelmatig ge
eüpdatet me
et
relevante w
wetenschapp
pelijke arttikels, sam
menvattingen, handige docum
menten (vb.
ha
andleiding v
voor vormin
ngen (zie appendix
a
2)) en nieuws vanuit he
et EVV. De activiteit op
o
he
et forum werd
w
aangem
moedigd, o
o.a. door h
het uitwisse
elen van errvaringen in kader va
an
vo
ormingen (b
bv. posten van
v
powerp
points).
Re
eferentiepersonen w
werden be
etrokken bij het beantwoorrden van specifiek
ke
he
elpdeskvra
agen waarrbij ze, van
nuit hun e
expertise in
n het werk
kveld, een waardevolle
bijjdrage kond
den leveren
n. Deze vragen en hun
n reacties w
werden gepo
ost via het forum.
Va
anuit de c
consultfun
nctie van de refere
entieperson
nen kregen zijn vra
agen m.b..t.
sa
amenwerkin
ng,
advie
es
verlen
nen,
aanv
vraag
to
ot
vormin
ng,
verkrrijgen
va
an
do
ocumentatie
emateriaal en inhoude
eiljke inform
matie m.b.t.. valpreventie.
De
e referentie
epersonen gaven
g
vorm
mingen t.a
a.v. HA, Kin
ne, VP en Ergo
E
te Genk, Wit-Ge
ele
Krruis (26-01-2011, 23--03-2011, 2
26-05-2011
1, 31-05-20
011, 23-11
1-2011); te
e Liedekerke,
Wit-Gele Kru
uis (08-02-2
2011, 15-2
2-2011); te Anzegem, OCMW, po
oetshulp (3
31-03-2011);
o (17-09-2
2011) en te Hassellt,
te Vichte, OCMW (31-03-2011)); te Brussel, Logo
Je
esseziekenhuis (17-11--2011). De gegeven vormingen
v
w
werden glob
baal als goe
ed (53%) to
ot
he
eel goed (3
31%) geëva
alueerd. Do
oor 96% va
an de aanw
wezigen we
erd aangeg
geven dat d
de
ge
egeven informatie begrijpbaar is.
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Val- en fractuurpreventie
e gericht naar maa
atschappe
elijk werk
kers,
ap
pothekers
s, orthope
edisten, rradiologen
n, oftalmologen, podologen
p
n, artsen
m
met een bijzondere
e interess
se in de m
motorische revalida
atie en ge
eriaters
Doellstellingen
n
Naas
st de doelstellingen voor ‘het vers
strekken va
an informattie en advie
es’ naar HA,, Kine, VP e
en
Ergo zijn er ook
k nog afzon
nderlijke do
oelstellingen
n voor maa
atschappelijjk werkers, apothekerrs,
ortho
opedisten, p
podologen, radiologen
n, oftalmolo
ogen, artsen met een bijzondere interesse in
de m
motorische rrevalidatie e
en geriaters
s:
‐ Apotheke
ers
o ziijn op de h
hoogte van de globale
e inhoud va
an ‘Valprev
ventie bij th
huiswonend
de
ouderen: Pra
aktijkrichtlijjn voor Vlaanderen’, in het bijzonder van het onderde
eel
ov
ver medicatiegebruik gerelateerd
d aan een v
verhoogd va
alrisico;
o geven advies aan oude
eren die risicovolle me
edicatie inn
nemen in he
et kader va
an
alproblematiek en moedigen oud
deren aan o
om bij neve
enwerkingen
n de huisarrts
va
te
e raadplege
en.
appelijk we
erkers, radio
ologen, ortthopedisten, oftalmolo
ogen, podologen, artse
en
‐ Maatscha
met een bijzondere interesse iin de motorrische revallidatie en geriaters.
o ziijn op de hoogte van de inhou
ud van de praktijkric
chtlijn ‘Valp
preventie bij
b
th
huiswonend
de ouderen: Praktijkric
chtlijn voor Vlaanderen
n’.
eplan
Actie
Het vormingspakket voor verzorgd
den, ontwik
kkeld doorr het Rode
e Kruis i.s
s.m. VIGeZ
Z,
go’s, en EV
VV werd in 2009 aan d
de lesgeverrs valpreventie uiteengezet. Naast
Familiehulp, Log
dit vormingspa
akket onttwikkelden de Logo
o’s van W
West-Vlaanderen in 2009 ee
en
mingspakkett voor verzo
orgenden, poetshulp e
en maatsch
happelijk we
erkers. In 2
2010 werde
en
vorm
de b
bestaande vormingspa
v
akketten va
alpreventie voor poetshulp, ma
aatschappellijk werk en
e
verzo
orgenden o
op elkaar afgesteld en
n verwerkt tot uniform
me pakketten voor Vla
aanderen e
en
aangepast volgens de praktijkrichtlijn ‘V
Valpreventie
e bij thuiswonende
e ouderen
n:
nderen’. In de werkgroep poets
svermaat za
al tijdens h
het werkjaa
ar
Prakttijkrichtlijn voor Vlaan
2011
1 nagedach
ht worden over een
n bekendm
makingstrattegie en de situerin
ng van he
et
vorm
mingspakkett voor ma
aatschappelijk werkerrs dat op heden de
eel uitmaa
akt van he
et
vorm
mingspakkett ‘poetsverm
maat’.
Het sensibiliserren van ap
pothekers, radiologen
n, orthoped
disten, oftalmologen, podologen,
en met een bijzondere
e interesse in de moto
orische reva
alidatie en geriaters
g
w
wordt omwille
artse
van b
budgettaire
e redenen naar het werkjaar 2012
2 verplaatstt, zoals in jaarplan sta
aat vermeld
d.
Resu
ultaten
-

-

Tijjdens de co
onvenantho
oudersverga
aderingen e
en de werk
kgroep Algm
mene bevolking werd e
er
na
agedacht ov
ver de mog
gelijke inv
vulling van
n de rol va
an maatsc
chappelijk
k werkers in
he
et kader va
an valpreve
entie. In a
afwachting van verdere duidelijk
ke standpu
unten, en o
op
ba
asis van de
e geplande evaluatie v
van het vorrmingspakk
ket tijdens de WvdV in
n 2012 werrd
ee
en volgende
e samenkom
mst van de werkgroep
p poetsverm
maat uitgestteld naar 20
012.
Va
anuit Logo’’s West-Vla
aanderen werd
w
gemelld dat er e
een aantal hiaten zijn
n m.b.t. he
et
vo
ormingspak
kket voor m
maatschappe
elijk werkers. Zij wensen dit graag in onderling overle
eg
te herbekijke
en. Er werd
d beslist om
m bijkomende feedbac
ck te verzamelen tijde
ens de Wvd
dV
20
012. Dit te
er verdere onderbouw
wing van de
e huidige b
bedenkinge
en. Deze fe
eedback z
zal
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op
pgevraagd w
worden bij organisatie
es die deeln
nemen aan de WvdV. Er zal een evaluatielijst
wo
orden opge
esteld, om z
zo uniform mogelijk gegevens te
e verzamele
en. Op basis
s hiervan z
zal
de
e evaluatie van de vormingspakke
eten uitgev
voerd worde
en.
Err werd contact opgen
nomen mett het Rode
e Kruis i.v
v.m. de lan
ngdurige ziekte van d
de
sta
afmedewerrker, veranttwoordelijk voor deze en andere opleidingen
n vanuit hett Rode Kruis,
om
m continuite
eit binnen h
het aanbod van opleiding te garanderen.

Vall- en fracttuurpreve
entie geriicht naar mantelzo
orgers van 65-plus
ssers mett
ve
erhoogd v
valrisico
Doellstelling
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 fractuurpreve
entie.
Actie
eplan
In he
et najaar v
van 2011 z
zal de werrkgroep ma
antelzorg sa
amenkomen om een strategie tte
ontw
wikkelen na
aar verdere sensibilisatie van mantelzorrgers van 65-plusserrs met ee
en
verho
oogd valrisiico.
Resu
ultaten
-

-

De
e verschille
ende organisaties/vere
enigingen ro
ond mantellzorg in Vla
aanderen w
werden in he
et
na
ajaar uitgen
nodigd voorr een eerstte verkenn
nend overleg met hett EVV (20-1
12-2011), nl.
n
On
ns Zorgnettwerk, Steu
unpunt Thu
uiszorg, Ondersteuning
g in Thuisz
zorg, Zieke
enzorg CM &
Ke
enniscentru
um Mantelzo
orgers (zie verslag in appendix
a
4).
De
e 6e erkend
de mantelzo
orgverenigiing werd viia telefonisc
ch contact op de hoog
gte gebrach
ht
va
an het eerstte overleg m
met het EVV
V en ontvin
ng ook het v
verslag.
Tijjdens deze
e eerste b
bijeenkoms
st werden de mogelijkheden binnen een eventue
ele
sa
amenwerkin
ng met het EVV afgeto
oetst. De verschillend
v
orgverenigin
ngen werde
en
e mantelzo
2,
op
p de hoogte
e gebracht v
van de take
en van het EVV en de planning v
voor het we
erkjaar 2012
wa
aarin ze werden
w
geïn
nformeerd over hun m
mogelijke bijdrage,
b
v
voornamelijk binnen d
de
WvdV.
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1.2
2 Oudere
en in de
e Residentiële Zorg
In he
et jaarplan
n van 2011
1 werden e
er voor he
et eerste re
esultaatsge
ebied van het
h
EVV, nl.
n
‘verstrekken va
an informattie & advie
es’, geen specifieke a
activiteiten gepland. T
Toch werde
en
omtrent bin
nnen het w
werkjaar 20
011 enkele resultaten gerealisee
erd, waarva
an hieronde
er
hiero
een k
korte weerg
gave.
ultaten
Resu
-

-

-

In de kader v
van de Wvd
dV, met de
e focus op de residen
ntiële settting, werde
en er in 201
11
reeds versch
g,
hillende voo
orbereidingen getroffe
en door de
e werkgroep
p Algemene Bevolking
wa
aarvan EVV
V, VIGeZ e
en de Logo’s als afgev
vaardigden optraden. Er werden
n een aanttal
ad
dministratie
eve taken opgenomen, zoals h
het commu
uniceren va
an de Wv
vdV naar d
de
pa
artners, ops
stellen van
n een sponsordossier voor eventuele bijkomende fina
anciering, ....
Ve
erder werd er reeds gestart met het upd
daten en ontwikkelen
o
n van de tte gebruike
en
materialen en
n activiteite
en tijdens d
de WvdV. (z
zie ook 1.1..1 en 3.1.1)).
Op
pleiding m.b.t. de
e nieuwe praktijkric
chtlijn ’Va
alpreventie in Woonzorgcentra
a:
Prraktijkrichtliijn voor Vla
aanderen’ o
op het cong
gres Kinesittherapie in de Ouderen
nzorg op 25
511
1-2011 te S
Sint-Nilkaas
s en op 09
9-12-2011 tte Jette va
anuit de BC
CIG Geriatriie door Pro
of.
Ko
oen Milisen..
Tijjdens de intervisie- en opleid
dingsmom
menten van
n het werk
kjaar 2011
1 werden d
de
referentieperrsonen ree
eds kort geïnformee
erd omtre
ent de nieuwe praktijkrichtlijn
n:
e in Woonzo
orgcentra: P
Praktijkrichtlijn voor V
Vlaanderen’ (zie ook 0)).
‘Valpreventie
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2 R
Resultaatsge
ebied 2
2: Ontw
wikkele
en van
n
m
methodieken
n & ma
ateriale
en
2.1 Thuisw
wonende ouderren
2.1..1 Algemene gezo
ondheids
spromotiie met fo
ocus op v
valpreventie
A
Algemene
e gezondheidsprom
motie gerricht naarr de algem
mene bev
volking
Doellstelling
De d
doelstellinge
en voor ‘he
et ontwikke
elen van m
methodieken en mate
erialen’ geriicht naar d
de
algem
mene bevolking, zo
oals opges
steld in ‘‘Valpreventtie bij th
huiswonende ouderen
n:
Prakttijkrichtlijn voor Vlaanderen’, zijn
n dat de alg
gemene bev
volking:
‐ fysiek actief/actiev
ver blijft/wo
ordt en ha
aar evenwicht en mo
obiliteit be
ehoudt en/of
verbetert;
‐ acties on
nderneemt om de eige
en veiligheid
d te verhogen.
eplan
Actie
Met b
betrekking tot de hern
nieuwde sta
art van het ‘Blijf Op Eig
gen Benen Staan’ projject (BOEBS
S)
zal de
d huidige v
vorm worde
en vernieuw
wd en uitgebreid door VIGeZ. Het
H EVV zall meewerke
en
aan de inhoudelijke afste
emming aa
an de prak
ktijkrichtlijn
n ‘Valpreve
entie bij th
huiswonend
de
oude
eren: Praktijkrichtlijn voor Vlaan
nderen’. Oo
ok zullen de
d website
es van EVV
V en BOEB
BS
worden geïntegreerd.
Resu
ultaten
-

-

-

Tijjdens het w
werkjaar 20
011 werd err door VIGe
eZ een heropstart va
an BOEBS voorzien. Z
Zij
ko
onden hierrvoor op d
de deskund
dige ondersteuning van het E
EVV rekenen voor d
de
inhoudelijke afstemming van BOEBS aan de praktijkricht
p
tlijn ‘Valprreventie b
bij
e ouderen: Praktijkriichtlijn voo
or Vlaanderren’ (zie o
ook 2.1.1).. Vanuit he
et
thuiswonende
Vlaams Agen
ntschap Zorrg en Gezon
ndheid werd
d expliciet de
d vraag ge
esteld om, in kader va
an
eze heropsttart, de foc
cus op valpreventie te leggen. Fu
undamentee
el is er nietts gewijzigd
de
d.
BO
OEBS kan beschouwd
b
worden als
s een ondersteuningsm
middel voorr de implem
mentatie va
an
he
et eerste deel ‘Alge
emene gezondheidsp
promotie m
met focus op valprreventie’ u
uit
‘Valpreventie
e bij thuiswo
onende oud
deren: Prak
ktijkrichtlijn voor Vlaan
nderen’.
Err vond overleg plaats tussen EV
VV, VIGeZ en het Vla
aams Agenttschap op 07-01-2011,
vo
oor afstem
mming van de samen
nwerking tussen VI
IGeZ en EV
VV betreffe
ende BOEBS
S,
en
n ter verduiidelijking va
an de onde
erlinge samenwerking naar Logo’’s toe. In he
et kader va
an
ditt overleg werd
w
er do
oor VIGeZ e
en EVV een aanzet gegeven
g
vo
oor een inffotekst in d
de
Lo
ogoflash. De
e concrete uitwerking van de hernieuwing v
van BOEBS en de afsttemming va
an
BO
OEBS aan de
d praktijkrichtlijn we
erd verder besproken tussen VIG
GeZ en EVV op 23-02
220
011 en 05-0
07-2011. (Z
Zie docume
enten in app
pendix 5).
Va
anuit de w
werkgroep Algemene
A
B
Bevolking wordt
w
verd
der onders
steuning g
geboden aa
an
de
eze hernieu
uwde opsta
art (zie 3.1
1.1). In he
et najaar werd
w
de ve
ernieuwde website va
an
BO
OEBS geheel doorgenomen doorr de stafme
edewerkers
s van het E
EVV en bes
sproken me
et
VIIGeZ.
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De
e integratie van de
e websites
s www.boebs.be en w
www.valpre
eventie.be werd ruime
er
be
enaderd in kader van
n de voorb
bereidingen
n van de W
Week van de Valprev
ventie. Mee
er
infformatie wo
ordt gegeve
en onder pa
aragraaf 3.1.1.

Algemene gezondheidsp
promotie g
gericht naar profe
essionelen
n en
organisa
aties in d
de welzijn
ns- en gez
zondheids
szorg
Doellstelling
De doelstellinge
en voor ‘hett ontwikkelen van metthodieken e
en materialen’ naar prrofessionele
en
gezondheidszorg voorr 2011 zijn dat profes
ssionelen e
en
en organisaties in de welzijns- en g
organ
nisaties:
‐ het belan
ng van valp
problematie
ek kennen;
‐ het besta
aan en de inhoud van
n gezondheiidspromotie
e met de fo
ocus op valpreventie bij
b
ouderen,, en de link
k naar val-- en fractuu
urpreventie
e voor thuis
swonende o
ouderen me
et
verhoogd
d risico ken
nnen.
eplan
Actie
Om ttijdens de 4 regionale infosessies
s het EVV e
en haar aan
nbod beken
nd te kunne
en maken bij
b
de ve
erschillende
e welzijns- en gezond
dheidszorgw
werkers en gezondheiidszorgorga
anisaties, z
zal
het n
nodige mate
eriaal geüpd
datet worde
en.
Resu
ultaten
-

-

De
e presentattie m.b.t. in
nfosessies werd geupd
dated in ka
ader van de
e infosessie
es te Bruss
sel
(2
27-09-2011) en Hasselt (17-11-2011) (zie ook
o
1.1.1 en
n presentatties in appendix 1).
Err werden 2 posters ontwikkeld
d: ‘Werking
g EVV’ en
n ‘Valpreve
entie bij th
huiswonend
de
ou
uderen: Pra
aktijkrichtlijn voor Vlaa
anderen’ (zie appendix
x 1). Deze llaatste postter werd o.a.
aa
an alle referrentiepersonen bezorg
gd.
Ee
en infobrieff werd eind
d mei bezo
orgd aan L
Leentje Coo
ols (contac
ctpersoon b
binnen SEL
L’s
Vlaanderen), ter verspre
eiding van informatie m.b.t. de werking
w
van
n de referen
ntiepersone
en
va
alpreventie binnen alle
e SEL-regio’’s in Vlaand
deren (zie b
brief in appe
endix 5).
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2.1..2 Val- e
en fracttuurprev
ventie
verhoo
ogd risico
o

b
bij

thuis
swonend
de

oude
eren

me
et

Val- en fracttuurpreve
entie gericht naar HA, Kine,, VP, Ergo
o
Doellstellingen
n
De do
oelstellinge
en voor ‘hett ontwikkele
en van metthodieken e
en materiale
en’ zijn:
‐ ontwikke
elen van een registratiemethodiek
k voor valpreventie in de thuiszorg;
‐ de metho
odiek van de
d praktijkrrichtlijn afto
oetsen en bijsturen
b
wa
aar nodig.
eplan
Actie
Op basis
b
van de
d advieze
en geformu
uleerd in de
d werkgroep indicato
orenset zall een eerstte
registratiemetho
odiek worde
en ontwikkeld (art. 4 §2 en §3 van
v
het conv
venant en v
voorzien va
an
meettinstrumentten; art. 5).
de methodiek van ‘Va
alpreventie
e bij thuisw
wonende ou
uderen: Pra
aktijkrichtlijjn
Daarnaast zal d
en’ worden afgetoetst en indien nodig bijgestuurd
b
tijdens de
e vorminge
en
voor Vlaandere
gegeven door de referentie
epersonen.
Resu
ultaten
-

-

-

Werkgroep Indicatorens
set3: Er we
erd een document (zie appendix
x 6) opgestteld rond d
de
ve
gistratiesy
erschillende
e mogelijk
k te gebrruiken reg
ystemen, voor de werkgroe
ep
Indicatorense
et. De lede
en werden door midde
el van dit document op de hoog
gte gebrach
ht
an de reed
ds verzamelde gegev
vens omtrrent de te ontwikkellen indicattorenset. D
De
va
eig
genlijke ontwikkeling van de reg
gistratiemetthodiek zal verder worrden opgen
nomen in he
et
we
erkjaar 201
12.
Tijjdens de voorbije intervisie
e- en op
pleidingsmomenten (zie 0) werden d
de
referentieperrsonen bev
vraagd mett betrekkin
ng tot de methodiek
k van ‘Valp
preventie bij
b
thuiswonende
e ouderen:: Praktijkrichtlijn voo
or Vlaanderren’. Daarn
naast werd er aan he
et
registratieforrmulier van
n de vormingen die referentiep
personen geven
g
een extra vraa
ag
toegevoegd. Deze vrraag werd
d ook toe
egevoegd aan de surveyvrag
genlijst (z
zie
on
nderstaand)). Dit werd
d eveneens bevraagd in kader v
van de info
osessie in Limburg
L
(z
zie
1.1.1).
Su
urvey Thu
uissetting: Van septe
ember tot d
december 2011 werd
d vanuit he
et EVV reed
ds
ge
estart met de voorbe
ereiding va
an de surv
vey voor de thuissettting, gepland voor he
et
we
erkjaar 201
12. Met dez
ze survey beogen we enerzijds te weten te
t komen w
wat er op d
dit
moment do
oor gezondheidswerk
kers (huis
sarts, kine
esitherapeu
ut, ergotherapeut e
en
ve
erpleegkund
dige) in d
de thuisse
etting in V
Vlaanderen reeds ge
edaan wordt omtren
nt
va
alpreventie. Anderzijds
s wensen w
we inzicht te krijgen in welke beïnvloeden
b
nde factore
en
hie
erin een ro
ol spelen. effectief worden uitge
evoerd. Er werd tijde
ens het we
erkjaar 201
11
ge
estart met de ontwikk
keling van de vragenlijst en het uitschrijve
en van de te
t gebruike
en
methodologie
e voor bevrraging in de
e Vlaamse thuissetting
t
g.

3

Lede
en werkgroep Indicatorense
et: KU Leuven
n/EVV: Greet L
Leysens, Ellen
n Vlaeyen, Elis
sa Van der Els
st, Koen Milise
en,
Eddy Dejaeger; Co
onvenanthoud
ders: Dirk Cambier, Leen De Coninck, Stefan Goem
mare, Theo Hamblok,
H
Jonny
ertelaers, Joze
ef Adriaenssen
ns, Krista Goe
etvinck; Dr. Jan Walraet; S
SEL’s: Leentje
e Cools; Logo’’s:
Peeterrs, Arlette We
Marlee
en Roesbeke; VIGeZ: Annem
mie Peeters, Heleen
H
Lyphou
ut, Linda Debo
oeck; VA: Rein
nhilde Vaneeck
khoudt.
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2.2
2 Oudere
en in de
e Residentiële zorg
Doellstelling
Finaliseren van
n
Vlaan
nderen’.

de

prak
ktijkrichtlijn
n

‘Valpreventie

in

Woonzorgc
centra:

Pra
aktijkrichtlijjn

eplan
Actie
In he
et werkjaar 2010 we
erd een pra
aktijkrichtlijjn valpreve
entie voor de residen
ntiële settin
ng
ontw
wikkeld en u
uitgetest in zeven woo
onzorgcentrra in Vlaan
nderen (haa
albaarheids
sstudie), me
et
als doel de haa
albaarheid v
van de imp
plementatie
e van de prraktijkrichtlijn na te gaan.
g
Tijden
ns
het w
werkjaar 2011 zal ‘Va
alpreventie in Woonzorgcentra: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’
verde
er aangep
past en bijgestuurd
b
d worden op basis
s van de
e resultate
en van d
de
haalb
baarheidssttudie, de bemerking
gen van de woonz
zorgcentra (intervisie) en ee
en
litera
atuurupdate
e.
Doorrheen het w
werkjaar 2011 zullen de
d referentie
epersonen geüpdatet worden in v
verband me
et
‘Valpreventie in Woonzorgc
centra: Praktijkrichtlijn
n voor Vlaa
anderen’.
Resu
ultaten
-

-

-

-

Tijjdens de periode janu
uari – maart werden de resultatten van de haalbaarh
heidsstudiie
ge
eanalyseerd
d, (resultate
en, zie appe
endix 9).
Op
p 16 en 18
8 maart von
nd de interrvisie plaats voor de woonzorg
gcentra die
e deelname
en
aa
an de haalb
baarheidssttudie. Tijde
ens dit inte
ervisiemome
ent werden
n de resulttaten van d
de
ha
aalbaarheidsstudie te
eruggekoppe
eld en we
erd door middel va
an focusgrroepen dez
ze
resultaten (z
zowel naar inhoud van de praktijkrichtlijn als na
aar haalba
aarheid voo
or
mplementatiie) diepgaand besprok
ken.
im
Be
egin april (0
01-04-2011
1) werden alle resulta
aten gepres
senteerd en
n bediscuss
sieerd tijden
ns
4
de
e werkgro
oep Resid
dentiële Setting
S
. (verslag, zie appen
ndix 9) De
D
volgend
de
we
erkgroepvergadering w
werd uitges
steld naar e
een latere d
datum (2012).
In het najaar van 2011
1 werd een
n literatuu
ur-update uitgevoerd met betre
ekking tot d
de
arakteristiek
ken en effectiviteit van
n valpreven
ntiestrategie
eën in woonzorgcentra
a.
ka
zorgcentra
Va
anaf augustus werd
d de praktijkrichtlijn ‘Valprreventie in Woonz
a,
Prraktijkrich
htlijn voor Vlaandere
en’ gefinaliiseerd o.b.v
v. de interv
visie, de re
esultaten va
an
de
e haalbaarheidsstudie
e en een update va
an de literratuur. De finale versie van d
de
prraktijkrichtliijn werd viia mail van
n feedback voorzien d
door de leden van de
e werkgroe
ep
Re
esidentiële Setting.
In decemberr 2011 werd ‘Valprev
ventie in W
Woonzorgcentra: Prakttijkrichtlijn Vlaanderen’
efinaliseerd en verzond
den naar A
Acco, verderr werd ze o
ook online beschikba
aar gemaakt
ge
vo
oor het ruim
me publiek v
via www.va
alpreventie..be.

4

Leden werkgroep
p Residentiële
e Setting: KU
U Leuven/EVV
V: Koen Milise
en, Eddy Dejjaeger, Ellen Vlaeyen, Gre
eet
Leysen
ns; KU Leuven/VZW rusthu
uizen, Zusters
s Van Berlaar: Joke Cousse
ement; Domus
s Medica: Arle
ette Wertelaerrs;
UGentt: Dirk Cambiier, Stefan Go
oemaere; WV
VVK (Axxon): Jan Tessier; Zorgnet Vlaa
anderen: Tarc
ci Windey, Ru
udi
Logist, Karolien De Keyser; FOS: Luc Griep; VA: Reinhilde
e Vaneeckhoud
dt; Ferubel: D
Daniel Vanderrmeulen; VVSG
G:
P
Crea
atagus: Dirk van
v
Peel; VVDG: Krista Goetvinck; BVG
GG: Nele Van
n Den Noortgate; VE: Jonny
Joris Peeraer;
Peeterrs, Leen De Co
oninck.
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-

-

Prresentatie v
van ‘Valprev
ventie in Woonzorgcen
W
ntra: Praktijkrichtlijn voor
v
Vlaand
deren’ op he
et
Co
ongres Kin
nesitherap
pie in de Ouderenzo
O
org (25-11-2011 & 09
9-12-2011)), Prof. Koe
en
Miilisen.
Tijjdens
hett
interviisieen
opleidin
ngsmomen
nt
(05-12
2-2011)
w
werden
d
de
referentieperrsonen op d
de hoogte g
gebracht van de praktijkrichtlijn voor
v
de woo
onzorgcentrra
Een meer d
diepgaande opleiding b
betreffende
e de praktijk
krichtlijn wordt geplan
nd
(zie ook 0). E
in het voorjaar van 2012.
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3 R
Resultaatsge
ebied 3
3: Onde
ersteu
unen va
an de
iimplem
mentattie van
n metho
odieke
en & m
materialen
3.1 Thuisw
wonende ouderren
3.1..1 Algemene gezo
ondheids
spromotiie met fo
ocus op v
valpreventie
A
Algemene
e gezondheidsprom
motie gerricht naarr de algem
mene bev
volking
Doellstellingen
n
De d
doelstellingen voor ‘h
het onders
steunen va
an de implementatie van meth
hodieken en
e
mate
erialen’ gerricht naar de algem
mene bevolking, zoals
s opgesteld in ‘Valp
preventie bij
b
thuis
swonende o
ouderen: Pra
aktijkrichtlijn voor Vlaanderen’, z
zijn dat de a
algemene b
bevolking:
‐ zich bew
wust is over valproblem
matiek en va
alpreventie;
‐ fysiek actief/actiev
ver blijft/wo
ordt en ha
aar evenwicht en mo
obiliteit be
ehoudt en/of
verbetert;
‐ acties on
nderneemt om de eige
en veiligheid
d te verhogen;
‐ gemotive
eerd is om
m zich vanaf 65 jaarr na een v
valincident of bij eve
enwichts- en
e
mobiliteitsstoornissen verder tte laten eva
alueren op v
verhoogd valrisico.
v
Actie
eplan
Het verder
v
sensibiliseren van vitale en gezond
de thuiswon
nende oude
eren in Vla
aanderen z
zal
gebeuren o.a. d
door het ve
erder versp
preiden van
n het sensibilisatiemateriaal in de
d thuiszorg
g.
Daarnaast zullen vitale en gezonde ou
uderen gese
ensibiliseerrd worden via
v BOEBS.
Resu
ultaten
-

W
Werkgroep Algemen
ne Bevolking: De w
werkgroep Algemene
e Bevolking
g5 heeft d
de
be
elangrijke taak om bestaande
e methodie
eken en materialen te structtureren, te
er
se
ensibilisatie van ouderren, mantellzorgers en profession
nele zorgverleners. He
et doel is om
en
nerzijds de juiste infformatie sn
neller en g
gerichter b
bij de juistte mensen te krijgen.
An
nderzijds wordt gestre
eefd naar he
et engagere
en van organisaties om jaarlijks valpreventtie
‘op
p de kaart te zetten’. Het EVV nodigde
n
hett centrum voor
v
gezon
ndheidsprom
motie van d
de
Lib
berale Mutu
ualiteit, de dienst Gezondheidsprromotie van
n de Christe
elijke Mutua
aliteit en he
et
Vlaams Neuttraal Zieken
nfonds uit v
voor deelna
ame aan de
e werkgroe
ep Algemen
ne Bevolking
g,
alpreventie.. Deze nam
men voor he
et eerst de
eel
ter bevorderiing van de sensibilisatie rond va
op 08-09-2011.
tijdens de vergadering o

5

Lede
en werkgroep
p Algemene bevolking: KUL
L/EVV: Koen Milisen, Eddy
y Dejaeger, Elllen Vlaeyen, Greet Leysen
ns,
Elisa V
Van der Elst;; Domus Med
dica: Arlette Wertelaers; Logo’s:
L
Hilde Janssens, Ruth Vandeweert, Mieke Va
an
Croonenburg, (Anne
elies Huysentrruyt), Marleen
n Roesbeke, M
Michelle De Sm
met, Joke Dele
epeirre; PVI: G
Gert Van Daelle;
Rode Kruis: Mieke De Ridder; SEL’s: Leentjje Cools, Julie Descamps; UGent: Steffan Goemare;; VA: Reinhild
de
Vanee
eckhoudt; VE: Leen De Con
ninck, Jonny Peeters;
P
VIGe
eZ: (Mia Vanla
aeken), Linda
a De Boeck, H
Heleen Lyphou
ut;
Vlaam
mse Ouderenra
aad: Mie Moe
erenhout; VVD
DG: Krista Goetvinck; WV
VVK: Theo Ha
amblok, Jan T
Tessier(Axxon
n);
WVVV
V: Jef Adriaens
ssens, (Koen Van Den Bos
ssche); CM: Griet
G
Rummen
ns; Liberale M
Mutualiteit: Ka
aren Eerdeken
ns;
VNZ: K
Katrijn De Gen
ndt, Veerle Otttenburgs.
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In de werkgrroep algemene bevolk
king werd e
er nagedach
ht over bijk
komende strategieë
ën
m.b.t. versprreiding van campagnemateriaal en
e het verder sensibiliseren van de
d algemen
ne
be
evolking (v
vergadering op 25-03
3-2011, 24-05-2011 en
e 08-09-2
2011, zie v
verslagen in
ap
ppendix 5). Volgende strategieën
n kregen een
e
aanzet in 2011 en
n zullen ve
erder worde
en
uittgevoerd en
n ondersteu
und in 2012
2:
1.

Week va
an de Valp
preventie (
(WvdV)
o Het EV
VV i.s.m. VIGeZ co
oördineert en ondersteunt Lo
ogo’s, en vraagt he
et
engage
ement van
n haar partners in Vlaanderen om
m in deze w
week rond valpreventtie
te werk
ken.
o De voo
orbereidin
ngen worde
en getroffe
en door en
nerzijds ee
en subgroe
ep Algemen
ne
Bevolking, waarin het EVV, VIGeZ en de Logo’s afgevaardig
gd zijn. In 2011 kwam
ubgroep sam
men op 14--07-2011, 30-09-2011
3
1, 10-11-20
011, 12-12--2011 en 22
2deze su
12-2011 (zie ve
erslagen in
n appendiix 5). An
nderzijds w
worden de
e praktisch
he
gecoördinee
erd vanuit een projectgroep van
v
Logo’s en VIGeZ
Z,
voorberreidingen g
onderstteund door het EVV. D
Deze projec
ctgroep kwa
am in 2011
1 samen op 10-11-201
11
(zie verslag in ap
ppendix 5). Om een g
globaal ove
erzicht te houden van de ‘to do’’s’
vanuit het EVV een overzichts
sdocument opgesteld (zie in a
appendix 5).
5
werd v
Concree
et betreft dit:
d
 Adm
ministratiev
ve taken zoals info
ormeren van
v
partners, afstemmen tusse
en
Logo
o’s, VIGeZ en EVV, fin
nanciering v
voorzien o..a. d.m.v. sponsoringsdossier (z
zie
appe
endix 5) e
en voorberreiden van
n de communicatie rond de WvdV zoa
als
(voo
or)aankondiging en persconferenttie. De voorbereidinge
en worden v
verder geze
et
in 20
012.
 Ontw
wikkelen e
en updaten
n van mate
erialen en a
activiteiten:
 Activiteite
en: opstelle
en van een menukaarrt met de b
beschikbare
e activiteite
en
gedifferen
ntieerd voor thuissetting en woonzorgcentra
a, o.a. rollu
ups, valquiz,
valpreven
ntieparcour,, veiligheidsbingo, Tai Chi, groepsgym
mnastiek in
woonzorgcentra,
h
huisje
w
weltevree,
knelpuntwandeling,
spel
gezondheidswandelin
ng, 10000
0 stappen – veilig bewegen, valbus e
en
evaluatie binnen woo
onzorgcentrra.
 Materialen
n: overleg met het Vlaams Agentschap
A
in kader van verde
er
gebruik van
v
het s
sensibilisatiiemateriaal zoals de
e sensibilis
satiefilmpjes,
folders en posters van de c
campagne Vemijd V
Vallen, beschikbaarheid
bestaande
e folders n
nagaan, afffiches, ban
nners, mog
gelijkheid gebriuk va
an
filmpje ‘V
Veilig Binnen’ Sint N
Niklaas nag
gaan, mogelijheid tot aanbiede
en
‘incentives’ nagaan, ontwikkelen van een p
portaalsite.
bod vormin
ngen t.a.v. senioren, poetshulp e
en zorgkund
digen, HA – ergo – kin
ne
 Aanb
en V
VP, en woon
nzorgcentra.
o Er werrd beslist een
e
samen
nwerking a
aan te gaa
an met he
et commun
nicatieburea
au
Vanden
n Broele, in kader van
n enerzijds het ontwik
kkelen van een portaa
alsite waarb
bij
gestree
efd wordt n
naar integra
atie van de
e huidige 3 websites: www.valp
preventie.be,
www.bo
oebs.be en
n www.verrmijdvallen.be. Anderrzijds zal een comm
municatiepla
an
dienen opgesteld te worden ter promottie van de WvdV (zie verslagen 10-11-201
11
en 22-1
11-2011 in appendix 5
5).
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2.

Hernieu
uwde opsta
art BOEBS
o Tijdens de voorbijje maanden bood hett EVV ondersteuning
g om de a
aanpassinge
en
van BOEBS inhoud
delijk correc
ct en up to date te bre
engen (zie ook
o
2.1.1).
o Vanuit de werkg
groep Alge
emene Be
evolking za
al de upd
date van de websitte
www.bo
oebs.be ve
erder besp
proken en gestuurd worden. Deze
D
terugkoppeling is
gepland
d op 20-01--2012.

-

ensibilisatiecampagne: Het iniitiatief dat in 2010 ge
etrokken werd door de werkgroe
ep
Se
Algemene Be
evolking, de sensibilisatiecampagne ‘het autootje van uw klleinzoon ka
an
evaarlijker zijn dan he
et verkeer’,, werd eind
d 2011 online bevraagd (zie vragenlijst e
en
ge
resultaten in appendix 5). Op basis van de reacties v
van 16 orga
anisaties (9
9 LOGO’s; 3
mutualiteiten
n; 1 ZH; 1 WZC; 1 wetenschap
ppelijke ve
ereniging) b
bleek dat 8
80% van d
de
eelnemende
e organisaties het ma
ateriaal geb
bruikt hadden, de restterende 20% bleek he
de
et
materiaal nie
et te hebbe
en gebruiktt, omdat ze
e onvoldoende op de hoogte ble
eken te zijn.
ateriaal wel gebruik(t))en, zijn allen van me
ening dat h
het materiaal
Orrganisaties die het ma
vo
oldoende du
uidelijk opgesteld is i.ff.v. het doe
elpubliek (55-plussers en mantelz
zorgers). He
et
materiaal w
werd rechttstreeks bezorgd aa
an de do
oelgroep en
e
onrechttstreeks via
v
en, gezond
dheidszorgw
werkers, m
maar ook via gemee
entebesture
en, beurzen,
inttermiediaire
ap
pothekers e
enz. Organiisaties (33%
%) die reacties verno
omen van 5
55-plussers
s zelf, geve
en
aa
an dat het c
campagnem
materiaal po
ositief onthaald werd door de doelgroep. Op
p inhoudelijjk
vla
ak wordt het campa
agnemateria
aal geëvalu
ueerd als overzichtelijk, vollediig, duidelijk,
co
oncreet, positieve b
benadering met foc
cus op b
behoud van zelfstan
ndigheid e
en
be
ewustmaken
nd. Ook de
e professionele en vis
sueel sprek
kende affiche dragen bij tot dez
ze
po
ositieve eva
aluatie. Een
n aantal sug
ggesties ter verbeterin
ng werden aangereiktt op vlak va
an
aa
anpak. Bes
st wordt zu
ulke campa
agne niet als geïsole
eerd gehee
el aangebo
oden en zo
ou
ko
oppeling aan praktische implemen
ntatiestrate
egieën een meerwaard
de zijn.

-

Me
edewerkin
ng aan extterne orga
anisaties
o De ‘Valbu
us’ werd in 2011 ov
vergenomen
n door de Christelijk
ke Mutualitteit (CM) e
en
Ziekenzorg
g CM. Het EVV leverde een bijdrrage bij de heropstart en inhoude
elijke updatte
van de valbus in overeensttemming met de p
praktijkrichtlijn ‘Valpreventie b
bij
thuiswone
ende oudere
en: Praktijk
krichtlijn vo
oor Vlaande
eren’ (zie v
verslag in appendix
a
1
1).
Concreet werd feedb
back gegev
ven m.b.t. de valbus zelf (o.a. update panelen m.b..t.
sche hypote
entie, vitam
mine D en C
Calcium), de
e brochure ‘Laat je nie
et vallen’, d
de
orthostatis
‘buskaart’,, de ‘leidraa
ad voor busbegeleiderr’, de flyer ‘de Valbus laat je nie
et vallen’’, d
de
persartikelen en de
e presentattie m.b.t. de infoses
ssie – traiin the traiiner die C
CM
erdag 15 ok
ktober ’11. De valbus zal evenee
ens worden
n toegevoeg
gd
organiseerrde op zate
aan de acttiviteiten va
an BOEBS en
e de Week
k van de Va
alpreventie.
erlening rond valpreve
entie bij de
e ontwikkeling van een
n brochure in
o Inhoudelijke adviesve
shet kader van het provinciaal prroefproject ‘veilig thu
uis bij 65+
+’ i.s.m. Log
go’s Vlaams
Brabant (z
zie appendix 1).
verleende h
haar medew
werking m.b.t. het aspect ‘hoe rechtkomen
r
n na een va
al’
o Het EVV v
(zie appen
ndix 1) in de brochure van de Ko
oning Boud
dewijnsitch
hting ‘Zo la
ang mogelijjk
zelfstandig
g thuis blijv
ven wonen,, hoe doet u dat? Praktische gids
s‘ (zie http://www.kbsfrb.be/pub
blication.asp
px?id=2858
878).
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Algemene gezondheidsp
promotie g
gericht naar profe
essionelen
n en
organisa
aties in d
de welzijn
ns- en gez
zondheids
szorg
n
Doellstellingen
De d
doelstellingen voor ‘h
het onders
steunen va
an de implementatie 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 gezo
ondheidspro
omotie doen met de fo
ocus op valpreventie b
bij ouderen;;
‐ ouderen motiveren om zich v
vanaf 65 ja
aar na een valincidentt of bij eve
enwichts- e
en
mobiliteitsstoornissen verder tte laten eva
alueren op v
verhoogd valrisico.
v
Actie
eplan
In 2010
2
werd een eers
ste stap gezet om d
deze prakttijkrichtlijn te implem
menteren in
Vlaan
nderen.
ultaten
Resu
-

-

He
et EVV had het voorsttel gedaan om infose
essies m.b.t. de werk
king van he
et EVV en d
de
referentieperrsonen in te
e richten. V
Vanuit de Lo
ogo’s werd e
er aangege
even dat hie
er geen noo
od
an was. In plaats van
n infosessie
es in te ric
chten, dien
nt informattie omtrentt EVV en d
de
aa
referentieperrsonen gek
koppeld wo
orden aan ‘iets wat leeft’,
l
vb. BOEBS he
eropstart, d
de
prraktijkrichtliijn ’Valprev
ventie in Wo
oonzorgcen
ntra: Praktijjkrichtlijn v
voor Vlaand
deren’ en he
et
‘Draaiboek Zorgpad Valpreventtie’. Op vraag
v
kon
nden wel regionale of lokale
infformatieses
ssies ingerricht worde
en. Deze lokale infos
sessies gin
ngen door in de regio
Brrussel (27-0
09-2011) e
en Limburg (17-11-20
011) (zie prresentaties in appendiix 1; zie oo
ok
1.1.1).
Biijkomende
e publicatie
es, materiialen en vo
ormingen:
o Vlaeyen, E., Leysen
ns, G. Dejaeger, E., Milisen, K
K. (2011). Het Expertisecentrum
s
ste
Valpreventie Vlaand
deren. 34
Winterm
meeting voor
v
Geron
ntologie en Geriatrie.
Oostende,, Belgium, 2
25 February
y 2011.
ens, G. Dejaeger,
D
E., Milisen
n, K. (20
011). Valpreventie bij
b
o Vlaeyen, E., Leyse
thuiswone
ende ouderen: praktijjkrichtlijn v
voor Vlaand
deren. 34ste Winterm
meeting voo
or
Gerontolog
gie en Geria
atrie. Ooste
ende, Belgium, 25 Feb
bruary 2011
1.
S Orwoll, E.,
E Magaziner, J., Colón-Emeric, C
C., Adachi, J., Bucci-R
Rechtweg, C
C.,
o Boonen, S.,
Haentjens
s, P., Kaufm
man, J., Rizz
zoli, R., Van
nderschuerren, D., Claessens, F., Sermon, A
A.,
n, K., Su, G
G., Lyles, K., HORIZON
N Recurrent Fracture T
Trial (2011
1).
Witvrouw, R., Milisen
Once-yearrly zoledronic acid in
n older me
en compared with women
w
with
h recent hip
fracture. JJournal of tthe America
an Geriatrics Society, 59 (11), a
art.nr. 10.1
1111/j.1532
25415.2011
1.03666.x, 2084-90.
n, P., Boo
onen, S., Boutsen,
B
Y
Y.,
Bruyere
e, O., Dev
vogelaer, JJ.,
o Body, J., Bergmann
Goemaere
e, S., Hollev
voet, N., K
Kaufman, J.., Milisen, K.,
K Rozenberg, S., Re
eginster, J.Y
Y.
Non pharm
macologicall managem
ment of oste
eoporosis: A consensu
us of the Belgian
B
Bon
ne
Club. Oste
eoporosis In
nternational, 2011, 22
2:2769–278
88.
S., Vanders
schueren, D
D., Sinnesae
el, M., Vers
stuyf, A., C
Claessens, F
F.,
o Gielen, E.,, Boonen, S
Milisen, K.., Verschue
eren, S. Calcium and Vitamin
V
DS
Supplementa
ation in Me
en. Journal of
Osteoporo
osis, vol. 20
011, Article ID 875249
9, 6 pages, 2011. doi:1
10.4061/20
011/875249
9.
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o Boonen, S
S., Milisen,, K., Gielen, E., Vanderschuere
en, D. Sequential the
erapy in th
he
treatment of osteoporosis. Currrent Medic
cal Researc
ch & Opinio
on, 2011, 27(6):1149
9–
1155.
S., Milisen, K., Gielen, E., Meeuw
wissen, J., D
Dejaeger, E., Sermon, A., Lauren
nt,
o Boonen, S
M., Lode
ewijckx, C
C., Vanha
aecht, K. Farmacollogisch os
steoporosebehandeling,
valpreventtieve maatrregelen en geriatrische nazorg in
n het kaderr van een z
zorgpad voo
or
heupfractu
uurpatiënte
en. Tijdschrift voor Gen
neeskunde,, 2011, 67(5):205-214
4.
Boonen, S.,, Claessens
s, A.L., Millisen, K., V
Verschueren,
o Bogaerts, A., Delecluse, C., B
S.M.P. Cha
anges in Ba
alance, Fun
nctional Perrformance a
and Fall risk following Whole Bod
dy
Vibration T
Training an
nd Vitamin D supplem
mentation in
n Institution
nalized Elde
erly Women
n:
A 6 month
h Randomiz
zed Controlled Trial. Ga
ait and Postture, 2011,, 33:466–472.
ment, J., Bo
oonen, S., Geeraerts, A., Druyts
s, L., Van W
Wesenbeeck,
o Milisen, K., Coussem
am, I., Deja
aeger, E. Nursing Stafff Attitudes of Hip Prottector use in Long-Term
A., Abraha
Care, and
d Differences in Ch
haracteristics betwee
en Adherent and N
Non-Adheren
nt
Residents:: a Survey and Observ
vational stu
udy. Interna
ational Jourrnal of Nurs
sing Studies,
2011, 48(2):193-203
3.
G., Karsmak
kers, P., De
eschodt, M., Vlaeyen, E., Van de
en Bergh, JJ., Dejaege
er,
o Debard, G
E., Milisen
n, K., Goede
emé, T., Tu
uytelaars, T.,
T Vanrums
ste, B. (2011). Camerra Based Fa
all
Detection Using Multiple Fea
atures Vallidated with Real L
Life Video. Worksho
op
Environments: Vol. 10
Proceeding
gs of the 7th
7 Internattional Confe
erence on Intelligent
I
0.
International Confere
ence on Inttelligent En
nvironments
s - IE 2011
1. Nottingham, UK, 25
528 July 20
011 (pp. 441-450). Am
msterdam: IOS
I
Press.
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3.1..2 Val- e
en fracttuurprev
ventie
verhoo
ogd risico
o

b
bij

thuis
swonend
de

oude
eren

me
et

Val- en fracttuurpreve
entie gericht naar HA, Kine,, VP, Ergo
o
Doellstellingen
n
De d
doelstellingen voor ‘h
het onders
steunen va
an de implementatie van meth
hodieken en
e
mate
erialen’ naar de referen
ntiepersone
en zijn:
‐ de referentieperson
nen worden
n geüpdate
et in verba
and met het ‘Draaibo
oek Zorgpa
ad
entie’, en ‘V
Valpreventie
e in Woonzo
orgcentra: Praktijkrich
P
htlijn voor V
Vlaanderen’’;
Valpreve
‐ ze zijn het
h aanspre
eekpunt voo
or valpreventie in hun zorgregio zowel in he
et kader va
an
vorminge
en als op het vlak van het b
beantwoord
den van vrragen in v
verband me
et
valpreventie en worrden hiervo
oor vergoed
d;
en ‘Valpreve
entie bij thu
uiswonende
e ouderen: Ppraktijkric
chtlijn voorr Vlaanderen’
‐ ze passe
toe (waa
arvoor hun discipline v
verantwoorrdelijk is), e
en blijven d
deze richtlijjn toepasse
en
op lange termijn;
activering v
van de referentieperrsonen in de Vlaams
se
‐ verdere ondersteuning en a
gezondheidszorg.
eplan
Actie
Uit het jaarrapp
port van 20
010 blijkt dat
d de referrentiepersonen nog on
nvoldoende
e bekend zijjn
in de
e eigen zorrgregio. In het werkjjaar 2011 zal vooral de nadruk
k gelegd wo
orden op d
de
verde
ere beken
ndmaking en active
ering van de referrentiepersonen in d
de Vlaams
se
gezondheidszorg
g.
eferentiepe
ersonen worden gevra
aagd een eiigen jaarpla
an op te sttellen in he
et kader va
an
De re
een a
activeringsb
beleid. In h
het jaarpan zullen ze o
o.a. de initiiatieven vermelden die ze in 201
11
gaan ondernemen.
Het EVV
E
zal ee
en standaarrdbrief opstellen om de referenttiepersonen
n bekend te
t maken bij
b
speciifieke orga
anisaties. Ook
O
zal h
het EVV d
de referenttiepersonen
n kenbaar maken bij
b
opleidingsinstelllingen zoals
s universite
eiten en hog
gescholen.
oepasbaarh
heid, haalba
aarheid en barrières iin verband met de ge
eüpdate pra
aktijkrichtlijjn
De to
valprreventie bij thuiswonende oudere
en in Vlaanderen in he
et werkveld
d zal worde
en besproke
en
tijden
ns de interrvisiemomenten met de
d referentiepersonen. Daarnaas
st zal de on
ntvangst va
an
de praktijkrichtlijn ook wo
orden bevra
aagd tijden
ns de opleid
dingen van
n de referen
ntiepersone
en
eformulieren
n die aan hun publiek wordt overrhandigd.
via de evaluatie
de multidis
sciplinaire s
samenwerkiing en de implementa
i
atie van de
e praktijkric
chtlijn in he
et
Om d
prakttijkveld te ondersteun
nen, is hett EVV gesttart met de uitwerkin
ng van een
n ‘Draaiboe
ek
Zorgpad Valprev
ventie’ bij tthuiswonen
nde ouderen
n. Het draa
aiboek word
dt in 2011 gefinaliseerrd
erder afgestemd met h
het beleid.
en ve
In sa
amenwerkin
ng met de
e werkgroep Financierring werden in het w
werkjaar 20
010 voor de
d
onde
erdelen val-- en fractuu
urpreventie
e van de prraktijkrichtlijn ‘Valprev
ventie bij th
huiswonend
de
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oude
eren: Praktiijkrichtlijn voor
v
Vlaanderen’ de randvoorwa
aarden voo
or een verg
goeding voo
or
gezondheidszorg
gwerkers b
bij het toepassen van een multidisciplinaire aanpak on
nderzocht. In
I
enspraak m
met het Vla
aams Agen
ntschap zal bekeken worden we
elke strateg
gie het best
same
gevolgd wordt om het do
ocument en
n zijn aanb
bevelingen aan te kaa
arten bij d
de betrokke
en
heden en andere insta
anties.
overh
Resu
ultaten
-

Re
eferentiep
personen6
o Er werden
n vanuit hett EVV 3 inte
ervisie- en
n opleiding
gsmomentten georga
aniseerd voo
or
de referen
ntiepersonen.
 Op 1 februari 2011 (13u
u30-17u30)) werd een
n overzicht van het we
erkjaar 201
10
geprresenteerd m.b.t. gegeven vorm
mingen en c
consultaties
s (periode september
s
–
dece
ember ’10). Referentie
epersonen k
kregen de g
gelegenheid
d hun ervaringen uit tte
wisse
elen. Vervolgens werden de algemene d
doelen van
nuit het EV
VV voor he
et
werk
kjaar 2011 voorgelegd, en werd
d gevraagd
d aan de rreferentiepe
ersonen hu
un
inidiv
vidueel jaarplan voor te stellen.. Tot slot werd
w
nogmaals de fun
nctie van d
de
referrentiepersonen duide
elijk benoe
emd, nl. H
Het geven van vorm
mingen aa
an
huisa
artsen, kin
ne’s, ergo’s en verrpleegkundiigen, alsoo
ok het ve
erlenen va
an
inhoudelijk advies m.b.t. valpreventie
v
e. (zie pres
sentatie en verslag in a
appendix 2)).
 Op 7 juni 2011 (13u30
0-17u30) w
werden de referentiep
personen geïnformeer
g
rd
m.b..t.
financ
cieringsmog
gelijkheden
ader
van
n
vergoe
eding
voo
or
in
ka
ondheidswerkers bij h
het toepass
sen van een multidisciplinaire aanpak va
an
gezo
valprreventie bijj thuiswone
ende oudere
en met verrhoogd risic
co. Vervolge
ens werd he
et
‘draa
aiboek zorg
gpad valpre
eventie’ korrt toegelich
ht, zodat re
eferentieperrsonen reed
ds
op de
d hoogte z
zijn van hett bestaan en
e het doel van dit do
ocument. N
Nadien lichttte
Mia Van
V
Laeken
n (VIGeZ) de
d hernieuw
wde opstartt van BOEBS toe, met focus op die
aspe
ecten waarmee refere
entieperson
nen in conttact zullen komen. D
De namidda
ag
werd
d afgeslote
en met een
n intervisie
emoment w
waarin de referentiep
personen d
de
mogelijkheid krregen ervaringen uit te wisselen
n. Vanuit het EVV werd nogmaa
als
belang en d
de werkwijz
ze van regis
streren benadrukt, hett gebruik va
an het forum
het b
gestimuleerd en gepeild naar
n
contacten tussen
n referentie
epersonen en Logo’s –
s. (zie pres
sentaties en
n verslag in appendix 2
2).
SEL’s
 Op 5 decembe
er 2011 (1
10u – 17u)) werd een verdieping
gsopleiding aangebode
en
m.b..t. enerzijds
s valangst door
d
dr. R. Zijlstra, po
ostdoctoraa
al onderzoekster aan d
de
ersiteit van
n Maastricht. Anderz
zijds lichtte
e dr. B. G
Groen het gebruik va
an
unive
valte
echnieken bij mensen
n met oste
eoporose ttoe. Zij is werkzaam
m in de Sin
nt
Maarrtenskliniek
k te Nijmegen. Verde
er werden referentiep
personen geïnformeer
g
rd
overr de stand van za
aken m.b.t. het ‘draaiboek z
zorgpad v
valpreventie
e’,
‘Valp
preventie in Woonz
zorgcentra: Praktijkrrichtlijn vo
oor Vlaanderen’, he
et
same
enwerkings
sverband EV
VV 2012-20
016 en de W
Week van d
de Valpreve
entie. Tijden
ns

6

Refe
erentiepersone
en EVV: Edw
wina Mariën (k
kinesitherapeu
ut, zorgregio Antwerpen); Kim Stuyck (ergotherapeu
ut,
zorgre
egio Turnhout & Mechelen); Olivia Vandeput (huisarts
s, zorgregio Leuven
L
& Brus
ssel (stadregio
o)); Veerle Va
an
Der Niepen en Ann Huygh (verp
pleegkundigen, zorgregio Brussel (Zenne
eland)); Kris D
De Pauw (huis
sarts, zorgreg
gio
gen (ergotherrapeut, zorgre
egio Hasselt); Vincent Moermans (verple
eegkundige & ergotherapeu
ut,
Aalst); Liesbet Berg
zorgre
egio Genk); Le
een Bouckaertt (ergotherapeut, zorgregio
o Gent); Franç
çois Cool (kinesitherapeut, zorgregio Sin
ntNiklaas); Cindy Marsham (ergotherapeut, zorrgregio Oosten
nde); Jan Tes
ssier (kinesith
herapeut, zorg
gregio Brugge
e);
Veerle
e Claeys (ergotherapeut, zorgregio Roese
elare); Lou Verrstraete (kines
sitherapeut, zo
orgregio Kortrrijk).
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o

o

o

o

o

-

het iintervisiemo
oment werd
d een overz
zicht gegev
ven van de gegeven vormingen e
en
cons
sults (period
de januari – juni ’11). Vervolgens werd het meerjarenplan i.f.v. d
de
referrentiepersonen (in ka
ader van de nieuwe b
beheersove
ereenkomstt) toegelich
ht.
Tot s
slot werd v
via een gro
oepsdiscuss
sie stilgesta
aan bij de inhoud en werkvorme
en
die g
gehanteerd worden do
oor referenttiepersonen
n bij het ge
even van vormingen en
e
kopp
pelden de rreferentiepe
ersonen hun eigen jaa
arplan teru
ug. (zie pre
esentaties e
en
verslag in appendix 2).
an het ac
ctiveringsbe
eleid van d
de referentiepersonen
n werd he
en
Naar aanleiding va
gevraagd
d een eige
en jaarplan
n voor te b
bereiden en
n tijdens de
e intervisie
e van 01-02
22011 te bespreken. Tijdens de
e intervisie van 05-12--2011 werd
d gevraagd het jaarpla
an
ullen en een stand van
n zaken te geven. Dit jaarplan omvat een o
overzicht va
an
aan te vu
het initiatief dat de referrentieperson
nen willen
n nemen om ‘Valpreventie bij
b
nende oude
eren: Prak
ktijkrichtlijn voor Vlaa
anderen’ te
e impleme
enteren, o.a.
thuiswon
welke orrganisaties referentiep
personen willen
w
aansp
preken om opleidinge
en te geven,
welke iniitiatieven om de praktijkrichtlijn te
t promoten,contacten
n met Logo en SEL, …
De refere
entieperson
nen werden
n ieder mins
stens tweem
maal telefo
onisch gec
contacteerrd
(mei 2011; oktobe
er 2011) va
anuit het E
EVV om co
oncrete vra
agen te be
eantwoorden,
zaken terug
g te koppele
en, ...
actuele z
Op vraag
g van de referentiep
personen werd,
w
ter on
ndersteunin
ng van hett geven va
an
vorminge
en, een handleiding opgesteld, welke ter beschikking
g wordt gesteld via he
et
forum (zie documen
nt in appendix 2).
Ter verd
dere beke
endmaking
g van de
e referentie
epersonen, werd de
e informattie
beschikb
baar op de
e website, geupdated
d. Een foto
o en korte
e omschrijv
ving van d
de
individue
ele beroeps
sactiviteiten
n werden toegevoegd. Eveneens werd een
e
infobrief
opgesteld
d, gericht a
aan hogesch
holen en un
niversiteiten
n (zie ook 0).
0
Twee refferentiepers
sonen (Ann
neke Decostter en Kare
en Smets) hebben
h
besloten, o.w.v.
wijziging in job, hu
un taak als referenttiepersoon
n niet lang
ger op te nemen. D
De
regio Aallst (Anneke
e Decoster) zal worden
n overgeno
omen door Kris De Pau
uw. De regio
van Kris (Zennelan
nd) wordt v
verder opgevolgd doo
or Ann Huy
ygh en Vee
erle Van de
er
Niepen. Regio Antw
werpen zal worden overgenome
en door Ed
dwina Marië
ën. Zij gee
eft
gio Mechele
en door aa
an Kim Stu
uyck. Kim zal dus re
egio Turnho
out en regio
haar reg
Mechelen
n opvolgen,, en met Ed
dwina overle
eggen indie
en de werkllast te hoog
g wordt.

Zorpgad7:
Drraaiboek Z
o Tijdens de periode
e februari – augustus werd het ‘Draaiboek
k Zorgpad V
Valpreventie’
past, zoals besproken
n met de le
eden van d
de werkgro
oep Draaibo
oek Zorgpa
ad
aangep
tijdens de
d vergade
ering op 15-02-2011 ((verslag, zie
e appendix
x 7). Tijdens de period
de
septemb
ber – november werd
d via mail e
een laatste
e maal feed
dback gevra
aagd aan d
de
leden v
van de we
erkgroep. Het
H
draaibo
oek werd gefinalise
eerd in de
ecember, en
e
bezorgd aan het Vllaams Agen
ntschap ter goedkeurin
ng.
o
vraag vanuit de regio K
Kempen om
m onderste
euning te b
bieden bij d
de
Het EVV kreeg de v
opstart v
van een trransmuraa
al zorgpad
d. Het Alge
emeen Ziek
kenhuis St. Dimpna tte
Geel is k
kandidaat o
om dit proje
ect op te s
starten en tte proefdraaien in de regio Gee
el,

7

Lede
en werkgroep Draaiboek Zo
orgpad: KU L
Leuven/ EVV: Koen Milisen, Eddy Dejaeg
ger, Kris Vanh
haecht, Eva Va
an
Gerven, Ellen Vlaey
yen, Greet Le
eysens; UGentt: Stefan Goe
emaere; WVVK
K: Theo Hamblok; Domus Medica: Arlettte
einhilde Vanee
eckhoudt; Log
go’s: Oliver Wagner,
W
Willy Smeulders; V
VVDG: Krista Goetvinck; V
VE:
Wertelaers; VA: Re
Leen D
De Coninck, Jo
onny Peeters; Axxon: Jan T
Tessier; SEL’s-BOT: Nina van Roosbroek; SEL’s: Wendy
y Coemans.
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voorlopig
g afgebakend tot de g
gemeenten Geel, Mee
erhout, Laakdal, Herse
elt, Hulshou
ut
en Westterlo. Daarrvoor wil h
het ziekenh
huis een s
samenwerk
king aangaa
an met alle
partners in de eers
ste- en tweedelijnsge
ezondheidsz
zorg uit de
e regio Gee
el die bij d
de
uitwerkin
ng van hett zorgpad v
valpreventie
e kunnen betrokken worden. Lo
ogo Kempe
en
onderste
eunt dit inittiatief door alle betrok
kkenen rond de tafel te brengen
n. Op 20-10
02011 von
nd een eers
ste bijeenko
omst plaats
s, waarop p
prof. Milisen
n en Greet Leysens ee
en
korte toe
elichting ga
aven over het EVV e
en het draaiboek zorrgpad valprreventie (z
zie
presentatie en vers
slag in appe
endix 7). Vanuit
V
het z
ziekenhuis en Logo Ke
empen zal in
de period
de november-december een schrriftelijke rondvraag ge
ebeuren bij organisatie
es
uit de regio, om te peilen naar bereidheid
d tot actiev
ve participa
atie in dit project. Begin
ordt een beslissing genomen over het al dan niet
n
opstartten van dit
d
2012 wo
transmurrale zorgpad.
-

Me
edewerkin
ng aan extterne orga
anisaties:
o
Om de ttoepasbaarh
heid van de praktijkrichtlijn te bevorderen
n, ondersteunt het EV
VV
Dr. Jan
n Van Damme, in
n samenw
werking m
met Medid
doc, bij de digitale
de ouderen
operation
nalisering v
van de pra
aktijkrichtlijjn ‘Valprev
ventie bij thuiswonen
t
n:
Praktijkrichtlijn voor Vlaandere
en’. Daarna
aast werd op vraag van
n de SEL’s de werkfich
he
praktijkrich
htlijn aange
ereikt. Binn
nen de SEL
L’s wenst m
men te kijk
ken in welk
ke
van de p
mate dit kan worden opgenom
men in het e
e-zorgenplan.
Naar aan
nleiding va
an de vraag van Vinc
cent Moerm
mans (referentieperso
oon EVV), in
o
urg, gaf he
kader va
an het projectplan valincidentie
emeting W
Wit-Gele Kruis
K
Limbu
et
EVV feed
dback op he
et projectvo
oorstel en h
het melding
gsdocumentt voor valin
ncidenten da
at
zal gehan
nteerd word
den. (zie ap
ppendix 1).
Naar aa
anleiding van de v
vraag van
nuit Logo’s
s Limburg
g en Lies
sbet Berge
en
o
(referenttiepersoon) in kader v
van het pro
oject ‘val n
niet’, gaf h
het EVV fee
edback op d
de
valagend
da die door hen werd
d opgesteld
d en geïmplementeerrd zal word
den in regio
Beringen
n. (zie appendix 1).

-

Ve
ergoedingsmogelijkheden gez
zondheidsw
werkers:
8
o
de werkgrroep Finan
nciering w
werd er ve
erder gewe
erkt met he
et documen
nt
Binnen d
‘Vergoed
ding voor g
gezondheids
swerkers’ b
bij het toepassen van
n een multtidisciplinairre
aanpak van valpre
eventie bij thuiswonende ouderen met ve
erhoogd ris
sico. Huidig
ge
dat vanuit het vorige werkjaar werd op
pgesteld. Dit
D
mogelijkheden en tekorten.’d
documen
nt werd ge
eupdated m
m.b.t. de ergonomen
nclatuur en
n de regelgeving ron
nd
Geïntegrreerde dienst voor thu
uisverzorgin
ng (GDT) (z
zie docume
ent in appe
endix 8). He
et
nt werd te
er bespreking voorgelegd aan h
het Vlaams
s Agentsch
hap Zorg en
e
documen
Gezondheid.
6-2011 had
d het EVV een
e
overleg
g met dhr. Dirk Dewolf, Adjunct-Kabinetschef
Op 23-06
o
van Vlaa
ams ministter van We
elzijn, Vollksgezond
dheid en Gezin,
G
Jo Vandeurzen.
Tijdens d
dit overleg w
werd de we
erking van het EVV en de realisatties in de voorbije jare
en
besproke
en. Alsook werden de
e vergoedin
heidswerkers
ngsmogelijkheden voor gezondh
aangehaald en be
esproken. Vanuit hett Kabinet werd voorgesteld v
voor om d
dit

8

Leden werkgroep
p Financiering
g: KU Leuven//EVV: Koen M
Milisen, Eddy Dejaeger, Ellen Vlaeyen, Greet Leysen
ns;
BVGG: Ivan Bautm
mans; Domus Medica: Arlettte Wertelaers
s; Ugent: Dirrk Cambier, S
Stefan Goema
aere; VE: Jonny
Peeterrs, Leen De Co
oninck; WVVK
K: Theo Hamblok; Referentie
epersoon: Edw
wina Mariën; V
VA: Reinhilde V
Van Eeckhoud
dt.
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documen
nt te agen
nderen op het same
enwerkingsp
platform. H
Hiervoor werd
w
contact
opgenom
men met he
et Vlaams A
Agentschap.. Daarnaastt werd er aangehaald dat de SEL
L’s
voorlopig
g vanuit de
e overheid geen offic
ciële taken toegeweze
en gekregen hebben in
verband met val- e
en fractuurp
preventie. U
Uiteraard is
s de samen
nwerking m
met alle SEL
L’s
wenselijk
k, gezien err bij een multidisciplin
naire aanpak vaak noo
od is aan co
oördinatie en
e
overleg, en SEL’s h
hierin een a
actieve rol kunnen spe
elen. Daaro
om werd err voorgesteld
om - in naam van
n de minis
ster - een rondzendb
brief te verrsturen naar alle SELvoorzitte
ers betreffe
ende de ve
erduidelijkin
ng van de opdrachten
n van de SEL’s in he
et
kader va
an val- en fractuurpre
eventie. Een
n ontwerp voor rondz
zendbrief w
werd bezorg
gd
aan het V
Vlaams Age
entschap, voorlopig
v
we
erd deze ec
chter nog niet verspreiid.
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3.2
2 Oudere
en in de
e Residentiële zorg
Doellstelling
‐
‐

Finalisere
en van ‘Valpreventie in Woonzorg
gcentra: Prraktijkrichtliijn voor Vla
aanderen’;
Opstellen
n implemen
ntatieplan.

eplan
Actie
Een intervisie z
zal georgan
niseerd wo
orden voor de woonzo
orgcentra d
die deelnam
men aan d
de
baarheidssttudie. Op b
basis van hun feedba
ack kan de
e praktijkrichtlijn ‘Vallpreventie in
haalb
Woon
nzorgcentra
a: Praktijkrichtlijn vo
oor Vlaand
deren’ aang
gepast wo
orden waarr nodig. D
De
werk
kgroep Resid
dentiële setting zal ee
en eerste k
keer samenkomen om een implem
mentatiepla
an
in de
e woonzorgc
centra op te
e stellen, w
welk in 2012
2 zal worden uitgevoerrd.
ultaten
Resu
-

-

-

-

In septembe
er heeft he
et EVV een
n eerste ov
verleg m.b..t. onderste
euning bij de digitalle
op
perationalisering van de prakttijkrichtlijn in samen
nwerking met
m externe partner, D
Dr.
Je
ef Steenacke
ers (experttise met o.a
a. Integonettwerk).
Va
anaf augus
stus werd ‘Valpreve
entie in Woonzorg
gcentra: P
Praktijkrichtlijn voo
or
Vllaanderen’’ gefinaliseerd o.b.v. de intervisiie, de resultaten van de haalbaa
arheidsstudie
en
n een upda
ate van de literatuur (zie ook 2.2). De finale versie van de pra
aktijkrichtlijjn
we
erd via ma
ail van fee
edback voo
orzien doorr de leden
n van de w
werkgroep Residentië
ële
se
etting.
In decembe
er 2011 werd
w
‘Valp
preventie in Woonzorgcentra: Praktijkrichtlijn voo
or
eerd en verzonden
v
co, verder werd ze ook onlin
ne
Vlaanderen’ gefinalise
naar Acc
eschikbaar gemaakt
g
vo
oor het ruim
me publiek via www.va
alpreventie.be.
be
De
e
vergad
dering
w
werkgroep
Residentiële
settting
terr
bespre
eking
va
an
im
mplementa
atiestrateg
giën voor de
d praktijkriichtlijn werrd uitgesteld
d naar een later tijdsttip
(2
2012). Dit o
omwille van
n de opname van de praktijkrichtlijn voor de
e woonzorgc
centra in he
et
ka
ader van de
e Week van de Valprev
ventie.

Eindrapport 2
2011
Expertisecen
ntrum Valprev
ventie Vlaand
deren

3
31

Conv
venantho
ouderrs 20
011
werkjaar 20
011 van he
et EVV betrreft een ve
erlenging va
an het conv
venant dat de Vlaams
se
Het w
Rege
ering op 5 d
december 2
2008 goedkeurde tusse
en de Vlaam
mse Gemee
enschap en het EVV. D
De
Vlaam
mse Overheid lanceerrde begin dit jaar ee
en nieuwe oproep voo
or het sluitten van ee
en
beheersovereen
nkomst me
et een partnerorganisatie in het
h
kader van het preventiev
ve
gezondheidsbele
eid: Vlaamse partnero
organisatie voor val- en fractuurpreventie bij ouderen.
Het EVV tekende in op d
deze oproe
ep, en op 30-03-201
11 werden volgende documente
en
inged
diend:
 F
Formulier in
ndienen van
n een dossier in het ka
ader van de
e oproep EV
VV, (zie app
pendix 10);
 V
Voorstelling
g EVV;
 M
Meerjarenbe
eleidsplan e
en –begrotiing EVV 2012-2016;
 JJaarplan en – begrotin
ng eerste we
erkjaar EVV
V 2012;
 K
Kopie huidig
g statuut EV
VV 2008-20
011;
 K
Kopie nieuw
w statuut EV
VV in het ka
ader van de
e oproep.
Na fe
eedback, werden de nodige aanp
passingen d
doorgevoerd
d, waarop h
het dossier een 2e maal
werd ingediend op 27-06-2011. Op 1
16-12-2011
1 werd de o
oproep doo
or de Vlaam
mse Regerin
ng
goedgekeurd. H
Het EVV be
etreft vanaff 01-01-20
012 een samenwerkingsverband tussen ach
ht
versc
chillende pa
artners in V
Vlaanderen. VIGeZ was reeds van
n bij aanvang een extterne partne
er
van het
h EVV, m
maar treedtt vanaf 201
12 toe als p
partner in het
h samenw
werkingsov
vereenkoms
st.
De pa
artners worrden weergegeven in T
Tabel 1.
Tabe
el 1: Overz
zicht partn
nerorganis
saties en afgevaardi
a
gden EVV in kader van
v
same
enwerkings
sverband
Parttnerorganis
satie
KU Le
euven
Katho
olieke Univerrsiteit Leuven
n

‐
‐

Afgevaa
ardigden
C
Centrum
voo
or Ziekenhuis
s- en Verpleg
gingswetensc
chap
(
(CZV):
Prof. dr. Koen Millisen (voorzitter EVV)
U Leuven: C
UZ
Centrum voo
or valproblem
matiek Prof. Dr.
E
Eddy
Dejaege
er
U Leuven: C
UZ
Centrum voo
or Metabole B
Botziekten Prof.
P
D Steven Boonen
Dr.
V
Vakgroep
Rev
validatiewete
enschappen en
K
Kinesitherapi
ie: Prof. Dirrk Cambier
V
Vakgroep
Inw
wendige Gen
neeskunde: Dr. Stefan
G
Goemaere
D
Dhr.
Theo Ha
amblok
D
Dhr.
Fons De
e Schutter

‐
‐

Dhr. Koen Va
D
an den Bossc
che
D
Dhr.
Jef Adria
aenssens

‐
‐

Mevr. Leen D
M
De Coninck
D
Dhr.
Jonny Peeters

‐

D Arlette W
Dr.
Wertelaers

‐
‐
‐

UGen
nt
Unive
ersiteit Gent

‐
‐

WVVK vzw
Weten
nschappelijk
ke Vereniging
g van Vlaams
se
Kines
sitherapeuten
n
WVVV
V
Weten
nschappelijk
ke Vereniging
g voor
Verple
eegkunde en
n Vroedkund
de
VE vz
zw
Vlaam
ms Ergothera
apeutenverbo
ond
Domu
us Medica v
vzw
Veren
niging van hu
uisartsen
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BVGG
G
Belgis
sche Verenig
ging voor Gerriatrie en
Geron
ntologie
VIGe
eZ
Vlaam
ms Instituut v
voor Gezond
dheidspromotie en
Ziekte
epreventie

‐
‐

Prof. dr. Ivan
P
n Bautmans
P
Prof.
dr. Nele
e Van Den No
oortgate

‐
‐
‐

Mevr. Heleen
M
n Lyphout
M
Mevr.
Linda D
De Boeck
M
Mevr.
Annem
mie Peeters

venanthoud
dersvergade
ering van 2
22-02-2011
1 (11u-13u) werd hett jaarrappo
ort
Tijdens de conv
0, het jaarplan en be
egroting 20
011 en de nieuwe op
proep 2012
2-2016 bes
sproken (z
zie
2010
verslag in appendix 10). D
De verschillende werkg
groepen we
erden overlopen. In ka
ader van he
et
eventie bij thuiswonen
nde ouderen (≥ 65 jaa
ar) met een verhoogd
d valrisico’ in
luik ‘fractuurpre
‘Valpreventie b
bij thuiswonende oud
deren, een praktijkric
chtlijn voo
or Vlaanderen’, waarrin
pplementen
n en vitamiine D word
dt besproke
en, lichtte P
Prof. Boone
en
toediiening van calciumsup
tijden
ns deze ve
ergadering volgend a
artikel toe: Bolland et al. (2010). Effectt of calcium
supplements on
n risk of my
yocardial inffarction and
d cardiovas
scular eventts: meta-an
nalysis. BM
MJ,
341: c3691 diu: 10.1136/bmj.c3691.. Er werd g
geconcludee
erd dat de praktijkrich
htlijn voor d
de
thuis
szorg de juiste informa
atie m.b.t. calciumsup
pplementen
n en vitamin
ne D bevat, met name
e:
dagelijks 800 IE
E vitamine D en 1500 mg calcium
m totale dag
ginname (v
voeding + s
supplementt).
s geen aanleiding tot eventuele
e
w
wijziging va
an de praktijkrichtlijn ‘‘Valpreventtie
Dit artikel is dus
bij th
huiswonend
de ouderen: Praktijkric
chtlijn voor Vlaanderen
n’.
e herwerke
en documen
nten in kad
der van de oproep werden in de periode ap
pril - mei te
er
De te
9
feedb
back digita
aal voorgele
egd aan de
e convenantthouders. D
De stafmedewerkers b
bundelden d
de
suggesties en bedenkingen
n.
Tijdens de conv
venanthoud
dersvergade
ering van 0
06-12-2011
1 (12u-14u) werd hett jaarrappo
ort
e stand van
n zaken van het werk
kjaar 2011 overlopen. Verder we
erd de goed
dkeuring va
an
en de
de oproep van het VA vo
oor het verrdere besta
aan van he
et EVV voo
or de kome
ende 5 jare
en
esproken e
en werd he
et jaarplan voor het eerste werrkjaar 2012
2 overlopen.
(2012-2016) be
Nadie
en werden
n er nog enkele
e
varriapunten b
besproken, zoals de goedkeuriing van he
et
docto
oraatsproject van Elle
en Vlaeyen, de toewijz
zing van de
e functie ondervoorzittter EVV aa
an
Prof. Dr. Eddy
y Dejaegerr en enke
ele wetens
schappelijke
e artikels. Voor de uitgebreid
de
verslaggeving, z
zie appendix 10.

9

Zoalls bepaald in het convenant en het huish
houdelijk regle
ement van he
et EVV, hebben
n de convenanthouders rec
cht
op een
n honorarium en een onkos
stenvergoeding
g voor hun bijjdrage aan de
e werking van het EVV. Voor de berekenin
ng
van ho
onoraria en on
nkosten werd er overeengek
komen dat vollgende bedrag
gen worden uitbetaald:
‐
€45 per bijjgewoonde vergadering (exclusief de reis
sonkosten);
‐
persoonlijk
k berekening van
v
de reiskos
sten o.b.v. aan
ntal kilometers
s tussen vertrek- en vergad
derlocatie;
‐
€45 per ge
egeven schrifte
elijke feedback via e-mail op doorgestuurrde documente
en;
‐
€15 voor elk degelijk a
antwoord op een helpdesk
kvraag; [Dege
elijk antwoord
d = antwoord dat voldoend
de
wd is (vb. wete
enschappelijk en/of klinisch) en kan gebrruikt worden a
als antwoord o
op het geheel of
onderbouw
een deel va
an de gestelde
e helpdeskvraag. Antwoorden zoals “ja”, “nee”, “ik weet het niet”, … of antwoorde
en
die verwijz
zen naar artikels of bijlagen
n waaruit het antwoord nog
g moet gedisttilleerd worden
n, worden in d
de
regel niet v
vergoed.].
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