
KENNIS ZORG CAFÉ  
WORKSHOP door MARJOLEIN KUIJT 

VALLEN….STA ERBIJ STIL! 

Vallen…. sta er bij stil! 

Nederland vergrijst en de zorgvraag bij zelfstandig wonende senioren 
wordt daardoor helaas steeds complexer. 

Er zijn wachtlijsten voor verpleeghuizen, geriatrische revalidatie, huis-
artsen bellen uren om een plek voor hun oudere patiënt te vinden en 
ziekenhuisbedden worden vaak (onnodig) bezet door senioren omdat 
er geen andere optie is. 

Vallen is samen met dementie de grootste oorzaak dat zelfstandig blij-
ven wonen problematisch wordt. 

Heel veel valincidenten kunnen worden voorkomen door kennisbevor-
dering van zorgprofessionals en bewustwording bij de doelgroep zelf. 

Valpreventie is alleen werkzaam als je alle (13) risicofactoren screent 
waardoor het een multifactoriële en daardoor ook multidisciplinaire 
interventie is. 

Er kan op die manier heel veel leed worden voorkomen. Dus……Sla de handen ineen en voorkom vallen!! Met elkaar 
kunnen we een veiligere woonomgeving creëren, risico’s verlagen of wegnemen zodat senioren langer veilig en zelf-
standig thuis kunnen blijven wonen en functioneren  

Wie is Marjolein Kuijt? “Als fysiotherapeut kwam ik jaren bij senioren thuis. Vaak werd ik geconsulteerd i.v.m. de 

gevolgen van een valincident . In 2018 gingen 108.000 65 plussers t.g.v. een val naar de SEH. Dit is echter het topje 

van de ijsberg. Senioren onderschatten de ernst van een val en verzwijgen een valincident. Een val heeft zowel licha-

melijke als psychische en sociale gevolgen maar ook gevolgen voor de omgeving.  

Vanuit VPHG geef ik workshops, klinische lessen en trainingen aan zorgprofessionals, welzijnswerkers, beweegcoa-

ches (BSC en MBvO) op gebied van valpreventie en fietsveiligheid voor senioren.”.  

Programma online  
19:00 Online ontvangst  
19:15 Zeepkist “een kijkje in KAG” 
19:30 Workshop  
21:00 Napraten  

King Arthur Groep, een thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in dementiezorg, orga-

niseert  in verschillende regio’s Kennis Zorg Café’s. Maak op deze avonden kennis 

met de organisatie en met collega zorgverleners.  Heb jij plannen om in de zorg te 

gaan werken of ben je opzoek naar een inspirerende zorgorganisatie? Wij maken 

graag kennis met jou. Maar ook mensen die belangstelling hebben in het onderwerp  

zijn van harte welkom. 

LOCATIES, DATA EN AANMELDEN?  

 
 

 

Deelname is gratis! I.v.m. de organisatie aanmelden via: 

AFAS Evenementen of 035-2050950 

2 november 

aanmelden via AFAS 

via TEAMS 

van 19.15—21.00 uur 

10 november 

aanmelden via AFAS 

via TEAMS 

van 19.15—21.00 uur 


