
START CURSUS “VOORKOM VALLEN (BLIJF OP DE BEEN)”  

IN LIEMPDE, DIENSTENCENTRUM DE KLOOSTERHOF  

Wat feiten en cijfers 

Ruim de helft van alle 65-plussers is bezorgd om te vallen. Omdat ze bang zijn om te 
vallen, vermijden zij activiteiten zoals wandelen, boodschappen doen of op bezoek 
gaan bij familie en vrienden. Hierdoor vermindert vaak het levensplezier en vergroot 
de kans op sociale isolatie.  

Die angst om te vallen is niet onterecht. 

in 2015 overleden elke dag negen 65-plussers aan de gevolgen van een val en elke vijf 
minuten kwam een oudere op de spoedeisende-hulp-afdeling na een val in of rondom 
huis. Het aantal spoedeisende hulp bezoeken van 65-plussers als gevolg van 
valongevallen is gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren naar 97.400 in 2015. 
We zien vooral een stijging in spoedeisende hulp bezoeken na een val bij 
thuiswonenden ouderen vanaf 70 jaar. Het aantal valongevallen stijgt harder dan de 
groeiende ouderenpopulatie kan verklaren. Dit betekent dat ook het risico op een val 
stijgt. (www.veiligheid.nl)   

Na de georganiseerde fittest in Boxtel voor senioren van 70 jaar en ouder, bleek dat de 
geteste deelnemers over het algemeen best fit waren. Echter op het onderdeel “balans” 
vielen velen door de mand. (deze fittest zal in september opnieuw plaatsvinden) 

Gratis aanbod door subsidie van het Oranjefonds 

Reden genoeg dus om hierop actie te ondernemen en een preventief aanbod te 
ontwikkelen. Dat is er nu. In Boxtel zijn al een aantal cursussen “Voorkom vallen blijf 
op de been)!” georganiseerd in het hobbycentrum. In overleg met de organiserende 
partijen is nu overeengekomen om de cursus ook in Liempde aan te bieden. (een 
aantal Liempdenaren hebben inmiddels aan de cursus in Boxtel deelgenomen) 
 
Bedoeling is om de deelnemers, door te laten oefenen met vallen onder professionele 
begeleiding, zich zekerder te laten voelen in het dagelijks leven. 
Tijdens de cursus gaan we zoals gezegd oefenen met vallen (ook achteruit vallen en 
zijwaarts vallen), hoe sta je op na een val, we doen spierversterkende oefeningen, we 
oefenen met een loopparcours, en doen balans oefeningen. 
Bewegen blijft een punt van aandacht.  

Voorwaarde om deel te kunnen nemen is dat je nog zelfstandig (dus zonder 
hulpmiddelen) kunt lopen en de leeftijd van 70+ hebt bereikt.  

 

 

 
 
 



Locatie:  Liempde,  

Dienstencentrum De Kloosterhof  

Kloosterhof 7, Liempde  

Tel.nr.: 0411-631651 

 

Onder leiding van: 

• Lisa Mols, fysiotherapeut  
• Marjo Roelofs, assistent 

Tijd:  Vrijdags van 14.00 – 15.00 uur  

Datums: 

• 16 augustus	
• 23 augustus	
• 30 augustus	
• 6 september	
• 27 september	
• 4 oktober	
• 18 oktober	
• 25 oktober	
• 1 november	
• 15 november (gast: blijvend thuis in eigen huis)	

Kleding: gemakkelijk zittende kleding 

Kosten deelname: gratis 

Aanmelden kan bij:  Els van de Wijdeven 	Tel.nr.: 06-24614430 
    E-mail: elsvandewijdeven@home.nl 

LET OP: Er kunnen 12 personen per cursus deelnemen, vol = vol 

 


