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BOEBS, tof woord, niet ? 
 
Thuiswonende 60-plussers hebben mogelijks een verhoogd valrisico. 
 
Het aantal valpartijen doen dalen bij thuiswonende ouderen?  Dat kàn. 
 
Hoe ? 

- door het probleem te leren erkennen en herkennen; 
- door het aanreiken van oplossingen; 
- door het aanzetten tot meer beweging; 
- door het stimuleren van veilig gedrag; 
- door het creëren van een veilige omgeving ; 
- … 

 

Welkom in onze speciale Valpreventie-editie ! 
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Voorwoord 

 
 

Beste senioren : voorkom vallen ! 
  
Jaarlijks valt één op de drie senioren in Vlaanderen. In woonzorgcentra loopt 
dit aantal op tot 70 % van de bewoners. Bovendien leidt een valpartij vaak tot 
een ziekenhuisopname. Eén van de veelvoorkomende gevolgen van een val is 
een heupbreuk. In België goed voor zo’n 16.000 heupbreuken per jaar, met 
een totale jaarlijkse kostprijs van meer dan 310 miljoen euro. Een val maakt 
heel wat ouderen angstig. En dat veroorzaakt gemakkelijk een volgende 
valpartij. Het gevolg? Mensen durven de deur niet meer uit en raken sociaal 
geïsoleerd. 
 
Een groot deel van de valpartijen kan je vermijden. In het DC Nieuws vind je 
tips en tricks om het risico op een val te verkleinen. We brengen vallen onder 
de aandacht tijdens de Week van de Valpreventie. 
 
Ondertussen is de lente aangebroken en kunnen jullie hopelijk wat genieten 
van je terras of een wandeling in het park. 
 
De drie Dienstencentra hebben al meerdere lente-schoonmaakbeurten 
ondergaan, allemaal om jullie veilig terug te kunnen ontvangen. 
 
Met de vaccinaties lijkt het nu wat sneller te gaan, dus de dag dat we terug 
open mogen, komt dan ook dichterbij. 
 
Onze teams kijken er naar uit om jullie terug te mogen ontvangen, dat worden 
gegarandeerd emotionele momenten. 
 
 
Vriendelijke groeten en tot gauw, 
Karina  
 

 
 
 

  Karina Hans 
Schepen van Sociale Zaken, Armoedebestrijding, Gezin, 
Ouderenzorg, Senioren, Dierenwelzijn 
Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst 

http://www.valpreventie.be/


4 

 

 

  

Goed om weten : de 4 webinars worden opgenomen. Dus ook nà de 
uitzending kan je de webinars nog bekijken. 

www.vlaamselogos.be/allentegenvallen 
 
 
 
 

http://www.vlaamselogos.be/allentegenvallen
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Een val kan ernstige gevolgen hebben op diverse vlakken. Lichamelijke 
gevolgen zijn bijvoorbeeld kneuzingen, breuken en verstuikingen. Op 
psychologisch en sociaal vlak brengt een val soms valangst en sociale isolatie 
teweeg, en ook de gevolgen op financieel vlak zijn niet te onderschatten door 
een toename van de zorgkosten. 
 
Hoewel vaak gedacht wordt dat vallen hoort bij het ouder worden, kunnen veel 
vallen voorkomen worden als de onderliggende risicofactoren worden 
aangepakt. 
 
Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen plaatst, samen 
met de Vlaamse Logo’s en het Vlaams Instituut Gezond Leven, val- en 
fractuurpreventie in de belangstelling tijdens de jaarlijkse Week van de 
Valpreventie. 
 
Deze campagneweek heeft als doel ouderen, hun familie en alle 
gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te 
informeren over val- en fractuurpreventie. De 10de editie van de Week van de 
Valpreventie, die doorgaat van 19 tot en met 25 april 2021, draagt de slogan : 
 

EEN TEGEN ALLEN, ALLEN TEGEN VALLEN 
 
Samen met jullie gaan wij graag 100% voor deze 4 opdrachten : 
 
 START DE WEEK ACTIEF : de beste remedie tegen vallen is bewegen. 

 
 IN DE SMAAK VALLEN : gezonde voeding houdt je spieren/botten sterk. 
 
 WANDELEN ZONDER VALLEN: veilige omgeving = meer fysieke actie. 
 
 ZET JE BESTE SCHOENTJE VOOR : goed schoeisel = goed evenwicht. 
 
 

Véél lees- en doe-plezier ! 

https://vlaamselogos.be/
https://www.gezondleven.be/
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Bron: Thuisoefeningen vanuit zittende houding voor ouderen (Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie 

Vlaanderen). Het volledige programma vind je op www.valpreventie.be  

 

 

Opdracht 1: 
START DE WEEK ACTIEF 

 
Verminderd evenwicht, spierkracht en mobiliteit zijn de grootste oorzaken van 
een val. Wil jij je valrisico verlagen? Dat kan op een heel eenvoudige manier. 
Zorg voor regelmatige lichaamsbeweging en je valrisico zal snel dalen. 
 
Wij dagen jullie uit om samen met ons in beweging te komen. 
 
Elke dag zit vol beweegkansen. Probeer meer te bewegen en minder te zitten. 
Plan minimum 3 keer per week een beweegmomentje in en doorbreek zo het 
lang stilzitten. Wij helpen je een handje. 
 
 

Dagelijks een filmpje op onze Facebook 
 
Beweeg je niet graag alleen? Dagelijks 
posten wij om 10 uur een filmpje van een 
oefening die je thuis kan uitvoeren. Neem 
een kijkje op de Facebookpagina van jouw 
dienstencentrum en samen vliegen we er 
in. 
Samen gaan we er voor om van beweging 
een dagelijks ritueel te maken. 
 
 

 

Fit-o-meter die je thuis kan uitvoeren 
 
Ben je niet thuis in Facebook? Geen probleem, wij voorzien een alternatief op 
papier. Kies dagelijks een van de oefeningen op de volgende pagina’s. Zo 
geraak jij in vorm en zien we je hopelijk fit en gezond terug wanneer dit mag. 
Je kan de oefeningen in stand of in zit uitvoeren. Heb je lang niet veel 
bewogen, start dan met de oefeningen in zit. Na wat training kan je de 
opdrachten al staand doen. Bouw een routine in, dan worden deze oefeningen 
een makkie. Doe jij mee om 10 uur? Dan zijn we niet alleen. 

  

http://www.valpreventie.be/
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Bron: Thuisoefeningen vanuit zittende houding voor ouderen (Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie 

Vlaanderen). Het volledige programma vind je op www.valpreventie.be  

Stappen  
 

• Ga rechtop zitten op het voorste 
gedeelte van de stoel. 

• Hou beide zijkanten van de stoel 
vast.  

• Stap ter plaatse met volle aandacht. 

• Bouw op naar een ritme dat 
aangenaam voor je is. 

• Hou dit 1 tot 2 minuten vol. 

 

 

 
 

 

 

 

Stappen 
 

• Ga goed rechtop staan. 

• Hou de baar (=stoel op tekening) stevig 
vast. 
• Stap ter plaatse met volle aandacht. 

• Bouw op naar een ritme dat aangenaam 
voor jou is. 

• Hou dit 1 tot 2 minuten vol. 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.valpreventie.be/
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Bron: Thuisoefeningen vanuit zittende houding voor ouderen (Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie 

Vlaanderen). Het volledige programma vind je op www.valpreventie.be  

Rondjes met de schouders 
 

• Ga rechtop zitten met je armen naast je. 

• Hef beide schouders op naar je oren toe, laat ze daarna weer zakken en duw 
ze omlaag. 

• Herhaal dit 4 keer aan een langzaam tempo. 

 

 
 
Rondjes met de schouders  
 

• Ga rechtop staan met je armen naast je. 

• Hef beide schouders op naar je oren toe, laat 
ze daarna weer zakken en duw ze omlaag. 

• Herhaal dit 5 keer aan een langzaam tempo. 

 
 

 

 

 

  

http://www.valpreventie.be/
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Bron: Thuisoefeningen vanuit zittende houding voor ouderen (Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie 

Vlaanderen). Het volledige programma vind je op www.valpreventie.be  

Enkels losmaken 
 

• Ga rechtop zitten op het voorste gedeelte 
van de stoel. 

• Hou beide zijkanten van de stoel vast. 

• Zet één voet met de hiel op de grond, hef 
hem op en zet vervolgens je tenen op 
dezelfde plaats neer. 

• Herhaal dit 4 keer voor ieder been. 

 
 

 

 

 

 
 
 
Enkels losmaken 
 

• Maak je groot. 

• Hou de baar (=stoel op tekening) vast. 

• Zet één voet met de hiel op de grond, hef hem op en zet vervolgens je tenen 
op dezelfde plaats neer. 

• Herhaal dit 5 keer voor ieder been. 

 

 
  

http://www.valpreventie.be/
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Bron: Thuisoefeningen vanuit zittende houding voor ouderen (Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie 

Vlaanderen). Het volledige programma vind je op www.valpreventie.be  

Draaien met de rug 
 

• Ga goed rechtop zitten met je voeten op 
heupbreedte uit elkaar. 

• Plaats je rechterhand op je linkerknie en hou de 
rugleuning van de stoel vast met je linkerhand. 

• Draai je bovenlichaam en hoofd naar links. 

• Doe hetzelfde aan de andere kant. 

• Herhaal deze oefening 3 keer aan elke zijde. 
 

 

 

 

 

 

 

Draaien met de rug 

 

• Ga zoveel mogelijk rechtop 
staan (of zitten) met je voeten op 
heupbreedte. 

• Kruis je armen voor je borst. 

• Draai je bovenlichaam en hoofd 
naar rechts terwijl je heupen naar 
voren blijven. 

• Doe hetzelfde aan de andere 
kant. 

• Herhaal deze oefening 5 keer. 

 

 

  

http://www.valpreventie.be/
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Bron: Thuisoefeningen vanuit zittende houding voor ouderen (Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie 

Vlaanderen). Het volledige programma vind je op www.valpreventie.be  

Achterkant van de dijen 
strekken (enkel in zit) 
 

• Zorg dat je op het voorste 
gedeelte van de stoel zit. 

• Strek één been en zet de hiel op 
de grond. 

• Zet beide handen op het andere 
been en strek je zo veel mogelijk 
uit. 

• Buig naar voren met rechte rug 
totdat je de achterste spieren van 
je dij voelt aanspannen. 

• Hou dit 10 tot 20 seconden aan. 

• Doe hetzelfde met het andere 
been. 

 
 

 
Hielen optillen (enkel staand) 
 

• Ga rechtop staan en hou je vast aan de baar 
(=stoel op tekening). 

• Hef je hielen op en verplaats je gewicht naar 
je grote teen. 

• Hou dit 1 tel vast. 

• Laat je hielen gecontroleerd zakken. 

• Herhaal deze oefening 10 keer. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.valpreventie.be/
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Bron: Thuisoefeningen vanuit zittende houding voor ouderen (Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie 

Vlaanderen). Het volledige programma vind je op www.valpreventie.be  

Kuiten strekken 
(enkel in zit) 
 
• Zit op het voorste 
gedeelte van de stoel en 
houd de zijkanten vast. 

• Strek één been uit een 
plaats de hiel op de 
grond. 

• Trek je tenen op in de 
richting van het plafond. 

• Voel hoe je kuitspier 
wordt aangespannen. 

• Hou dit 10 tot 20 
seconden vast. 

• Doe hetzelfde met het 
andere been. 

 

 
 

 

Op de tenen lopen (enkel staand) 
 

• Ga rechtop staan, naast de baar (=stoel op 
tekening). 

• Hef je hielen op en zet 10 stapjes naar voren 
langs de muur. 

• Plaats eerst je voeten naast elkaar en laat dan je 
hielen gecontroleerd zakken. 

• Doe hetzelfde in de andere richting. 

• Steun tegen de muur. 
 

 

 

 

  

http://www.valpreventie.be/
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Bron: Thuisoefeningen vanuit zittende houding voor ouderen (Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie 

Vlaanderen). Het volledige programma vind je op www.valpreventie.be  

Tenen optillen 
 

• Ga rechtop staan en hou de baar (=stoel op 
tekening) vast. 

• Hef je tenen op en verplaats je gewicht naar 
je hielen zonder daarbij je zitvlak naar 
achteren te brengen. 

• Hou dit 1 tel vast. 

• Laat je tenen gecontroleerd zakken. 

• Herhaal deze oefening 10 keer. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Op de hielen lopen 
 

• Ga rechtop staan, naast de baar (=stoel op 
tekening). 

• Hef je tenen 10 keer op zonder daarbij je 
zitvlak naar achteren te brengen, en zet 10 
stapjes naar voren langs de muur of in de 
richting van de andere stoel. 

• Laat je tenen gecontroleerd zakken. 

• Doe hetzelfde in de andere richting. 

• Steun tegen de baar indien je zich onzeker 
voelt. 

 
 

 

 

  

http://www.valpreventie.be/
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Bron: Thuisoefeningen vanuit zittende houding voor ouderen (Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie 

Vlaanderen). Het volledige programma vind je op www.valpreventie.be  

Opzij stappen 
 

• Ga rechtop staan, met je gezicht naar de baar 
(= stoel op tekening). 

• Zet een stap opzij, met je heupen naar voren en 
met losse knieën (niet overstrekken). 

• Doe zo 10 stappen, beurtelings naar links en 
naar rechts, en bouw op naar een ritme dat 
aangenaam aanvoelt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwaaien als aan flamingo 
 

• Ga goed rechtop staan en hou je vast aan de 
baar (=stoel op tekening). 

• Zwaai het been dat het verst van de baar 
verwijderd is, gecontroleerd naar voren en naar 
achteren. 

• Herhaal dit 10 keer. 

• Draai je om en doe hetzelfde met het andere 
been. 
 

 

 

 

 

http://www.valpreventie.be/
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FIT-O-METER aan VESALIUS 

 
 

 
 
 

In samenwerking met het woonzorgcentrum kan je ook een wandeling doen 
van 1 kilometer in de buurt van Vesalius. 
 
 
Verschillende opdrachten van de fit-o-meter, zoals beschreven op de 
voorgaande bladzijden, zullen uithangen. 
 
 
Je vertrekt vanuit Vesalius en volgt de pijlen ‘Vesalius beweegt’. Je wandelt 
door de Vesaliusdreef en Prins Kavelhof. Onderweg kan je dan de 
verschillende oefeningen uitvoeren. 
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BEWEEG-BINGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Met onze beweeg-bingo (zie volgende 2 blz) zetten we je graag aan tot meer 
beweging. Je zal merken dat de beste remedie tegen een futloos gevoel, 
actief zijn is. 
 
Enkele tips: 

 Doe de oefeningen niet allemaal ineens. Werk volgens je eigen 
mogelijkheden (zittend of staand). Voor elk is er wat wils. 

 Als je zweet tijdens de fysieke oefeningen, zorg dan dat je voldoende 
water drinkt. 

 Gebruik een stabiel voorwerp voor een oefening zoals bvb. een stevige 
stoel, de leuning van een zetel of een stevige tafel. 

 Kies activiteiten die je leuk vindt of spreek af met familie of vrienden. 
Vergeet daarbij natuurlijk niet de corona-maatregelen te volgen. 

 Ook in en rond je eigen (t)huis kan je actief zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heb je een oefening gedaan? Kruis dan dat vakje aan. 
Kruis jij elke dag minstens één vakje aan ? 

En wie slaagt erin een volle kaart te bekomen?  We horen het graag. 
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BEWEEG-BINGO 
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BEWEEG-BINGO 
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Fietstocht 33,5 km 

met 3 vertrekplaatsen 
 
 

 
 
 
 
ANTVERPIA: knooppunten  77 - 76 - 74 - 73 - 27 - 21- 38 - 37 (MTHH) - 36 - 
35 - (remise) - 32 - (Klina: over parking naar Vesalius) - 10 - 12 - 77 
 
 
 
MARIA TER HEIDEHOVE:  knooppunten 37 (MTHH) - 36 - 35 - (remise) - 32 - 
(Klina: over parking naar Vesalius) - 10 - 12 - 77 (DC Antverpia) 77 - 76 - 74 - 
73 - 27 - 21- 38 - 37 (MTHH) - 36 
 
 
 
VESALIUS: rijd over de parking van Klina naar Augustijnslei, oversteken  volg 
knooppunten - 10 - 12 - 77 (DC Antverpia) 77 - 76 - 74 - 73 - 27 - 21- 38 - 37 
(MTHH) - 36 - 35 - (remise) - 32 - (Klina: over parking naar Vesalius) 
 
 

Onderweg kom je verschillende foto’s tegen (zie volgende blz). 
Weet ons te zeggen welke je alvast gevonden had. 
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Fietstocht 33,5 km – FOTO’s 

met 3 vertrekplaatsen 
 

                        

                  

                                    

                      



21 

 

 

Fietstocht 20 km 

fiets je mee: de ‘Wist Je Dat van Brasschaat’ ? 
 

Gemeente Brasschaat lanceert een gloednieuwe fietsroute. 
 
Beroepsbelg Tanguy Ottomer werd ingeschakeld om de mooiste plekjes in 
Brasschaat uit te zoeken: “Ik was heel verrast over hoeveel moois Brasschaat 
te bieden heeft. Ik heb me nog moeten inhouden.” De fietsroute is 20 kilometer 
lang, maar heeft voor ieder wat wils. 
 
Het unieke van deze fietsroute ligt voornamelijk in de rijke geschiedenis van 
de gemeente. De fietsroute brengt je langs cultuur en erfgoed zoals het fort, 
het kasteel, de obelisk, de Kattekensberg, de inslag en nog veel meer. Ook 
voor gezinnen met kleinere kinderen komen er genoeg speeltuintjes aan bod. 
Niet alleen voor Brasschatenaren, maar ook voor mensen buiten Brasschaat 
kan je een leuke familiedag beleven. 
 
De fietsroute kan gedownload worden op 

https://www.brasschaat.be/fietsroutewistjedat 
of kan je verkrijgen bij het infopunt toerisme aan het oud gemeentehuis.  
 
Brasschaat is een plaats waar al eeuwen magie plaatsvindt. Of het nu de 
kastelen, de villa’s of monumenten zijn: het blijft betoverend. 
Spring op de fiets en ontdek mee verschillende leuke weetjes over onze 
groene gemeente.  (zie volgende 2 blz ; grotere copie verkrijgbaar in jouw DC) 
 

  

https://www.brasschaat.be/fietsroutewistjedat?fbclid=IwAR05zAM7tuq-yIyCU4qc-D5eifuZWEHfk4hCQZs0_lqT8lTWHbRnRoI98PI
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Opdracht 2: 
IN DE SMAAK VALLEN 
 

Vitamine D, calcium en eiwitten zijn belangrijk om je spieren en beenderen 
sterk te houden en zo het valrisico te vermijden. 
 
Maar waar zitten al die voedingsstoffen nu eigenlijk in? 
 
Calcium 

 Melk en melkproducten 

 Calciumrijke sojaproducten 

 Volkoren granen in bv. volkoren brood of volkoren pasta 

 Groenten: broccoli, Chinese kool, rammenas, postelein, radijsjes, 
spinazie, waterkers 

 Fruit: abrikoos, dadels, appel, kiwi, pruimen 

 Vis: zeebrasem, zalm, sardines 

 Noten en peulvruchten: amandelen, gekookte sojabonen, witte bonen, 
pistachenoten, walnoten 

 
Vitamine D 

 (vette) vis: haring, sardines, makreel, zalm, paling, ansjovis 

 Smeer- en bereidingsvetten 

 Eidooier 

 Melk en melkproducten 
 
Eiwitten: 

 Plantaardige eiwitten vind je terug in brood, rijst, deegwaren, noten zoals 
amandelen, pistache of cashew, quinoa, peulvruchten 

 Dierlijke eiwitten zitten in vlees, kip, vis, eieren en melkproducten zoals 
kwark of skyr 

 
Gebruik jij bovenstaande ingrediënten vaak in je maaltijd? Wij dagen je uit. We 
geven een recept als voorbeeld, maar zorgen ook voor een blanco 
receptenfiche. Bezorg ons jouw favoriete recept met bovenstaande 
ingrediënten. Noteer er gerust ook een herinnering, anekdote,… bij.  De 
ingezonden recepten bundelen we dan in een receptenboekje dat je bij ons 
kan verkrijgen.  Iedereen klaar? Smullen maar! 
  



25 

 

 

 



26 

 

 

 

  



27 

 

 

 



28 

 

 
 

Speciale herinnering, anekdote,… gekoppeld aan dit recept ? …………. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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bezorg ons 
 

JOUW FAVORIETE RECEPT 
 
 
Hopelijk heb je genoten van ons voorbeeldrecept. Nu is het aan jou. Wil jij je 
favoriete gezonde recept met ons en de andere lezers delen? 
Dat kan. Op de voorgaande bladzijden vind je een sjabloon dat je kan invullen. 
Heb jij het recept al ergens uitgeschreven, dan mag je het ons ook op een 
andere manier bezorgen.  En noteer er gerust een herinnering, anekdote, … 
bij.  Wij weten dat allemaal graag. 
 
We bundelen alle ingezonden recepten van de drie dienstencentra en maken 
er een mooie receptenbundel van. Zo kan jij later ook wat inspiratie op doen 
van anderen. 
 
Wil je graag nu al inspiratie op doen? Neem een kijkje op 
www.zekergezond.be. Daar vind je heel wat lekkere, eenvoudige en gezonde 
recepten terug. 
 
 
Zoals Piet Huysentruyt zou zeggen: ‘Wat hebben we vandaag geleerd?’ 
 

1) Neem een zuivelproduct bij elke maaltijd. 
2) Calcium, vitamine D en eiwitten zorgen voor het sterk houden van 

beenderen en spieren. Probeer in elke maaltijd deze zaken aan bod te 
laten komen. 

3) Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. Neem het overzicht van de 
voedingsstoffen bij de hand wanneer je jouw maaltijd gaat voorbereiden.  

 

 
  

http://www.zekergezond.be/
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Opdracht 3: 
WANDELEN ZONDER VALLEN 
 

Wandelen, het is vrij toegankelijk voor iedereen. Elke stap telt. 
Wat kan jou verleiden om naar buiten te gaan voor een korte wandeling? 
Wandelen zorgt er niet alleen voor dat je fysiek gezond blijft. Het bezorgt je 
ook een goed gevoel. Misschien kom je wel iemand bekend tegen op de straat 
en maak je een fijne babbel. 
 
Wandelen zonder doel is soms lastig. Daarom bundelen wij enkele leuke 
initiatieven. Pik er uit wat je graag doet en wat haalbaar is. 
 
We bezorgen je alvast enkele tips: 
 Zoek een aangename wandelroute. 
 Valangst? Laat je niet tegenhouden. 
 Zet je beste schoentje voor. 

 
 
 

Een aangename wandelroute 
 
 

Succes- en knelpuntenfiche 
voor gemeente Brasschaat 
 
Je kan ons en je wijkbewoners helpen door deze fiche in te vullen nadat je een 
fijne wandeling maakte in je directe omgeving. 
Het gaat om een fiche waar je opmerkingen op kan noteren die je op je 
wandeling kon terugvinden. 
Bvb in de wandelstraat is de stoep in perfecte staat, er staan twee zitbanken, 
rustig verkeer, maar geen fietspad, en een grote boom staat mooi te pronken. 
Zo kan je bepaalde plaatsen of straten benoemen als een ‘succesverhaal’: 
waarom is dit een veilige en aangename straat? 
Je mag ons ook vertellen op welke plaatsen in de gemeente de 
succesvoorbeelden ook nog toegepast mogen worden. 
De resultaten worden gebundeld en we gaan hiermee naar het lokaal bestuur 
om jullie bevindingen, wensen en opmerkingen voor te leggen. 
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10.000 stappen 
Onderzoek toont aan dat wanneer je dagelijks 10.000 stappen (65-plussers 
8.000) zet, gespreid over de dag, dat dit je gezondheid ten goede komt. 
 
In de gemeente zijn er verschillende mooie wandelingen uitgestippeld. Je vindt 
maar liefst 5 stuks op de volgende bladzijden. Telkens van ongeveer 
7 kilometer of 10.000 stappen. Schijnt de zon en heb je zin in beweging? 
Pik er een wandeling uit en zet je stappen. 
(grotere copie verkrijgbaar in jouw DC) 
 

Foto-wandelzoektocht: ‘zet je beste schoentje voor’ 
In de weken rond Pasen gingen jullie massaal op zoek naar de verstopte 
paashazen en hun bijhorende letters. Omdat wandelen en bewegen belangrijk 
zijn, laten we jullie opnieuw speuren in de omgeving van de dienstencentra. 
Deze keer zoeken we: schoenen!  Meer daarover verder in deze editie. 
 

 

 
Valangst? Laat je niet tegenhouden 
Voel je je niet zeker genoeg om alleen te gaan wandelen? Vraag een 
familielid, vriend of buur om samen te wandelen. Heb je niemand in je 
omgeving om samen een stapje in de wereld te zetten? Neem dan contact op 
met je dienstencentrum. Samen zoeken we een moment om de beentjes te 
strekken. Uiteraard op een coronaveilige manier. 
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Opdracht 4:  
ZET JE BESTE SCHOENTJE 
VOOR 
 

 

 

 

Voetproblemen en het dragen van onaangepaste schoenen verhoogt het risico 
op vallen. Foute schoenen (bvb. met gladde zool, teenslipper) hebben 
namelijk een negatieve invloed op het evenwicht en verhogen het risico op 
uitglijden, struikelen en vallen. Ook op kousen (zelfs op antislipkousen) of op 
blote voeten lopen verhoogt het valrisico. Draag dus ALTIJD (zowel binnen als 
buiten) stevig schoeisel. 
 
 
Uiteraard willen we er mooi uitzien, maar niet elke mooie schoen is een 
degelijke, goede schoen! 
 
 
Wij leggen graag uit wat een goede schoen is en waarop je moet letten om 
stevig in je schoenen te blijven staan. 
 
 
Kenmerken van een goede schoen : 
 

1. De schoen omsluit de voet en is ook achteraan gesloten. 
2. De schoen heeft een stevige hielkap (contrefort). 
3. De hakken zijn niet te hoog. 
4. De schoen heeft de juiste maat, zowel in de breedte als in de lengte. 
5. De zool is stevig genoeg en plooit genoeg op de juiste plaatsen. 
6. De schoen sluit af met een goed mechanisme. 
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Kenmerken van een slechte schoen : 

 
1. De schoen is onvast bvb. teenslippers. 
2. Te groot of te klein, te breed of te smal : wanneer een schoen niet mooi 

past, kunnen er grote problemen opduiken. Die kunnen leiden tot 
valpartijen. 

3. Open aan de achterkant (bvb. pantoffels of teenslippers). 
4. Hakken mogen niet hoger zijn dan 2,5 cm. Hakken moeten ook stevig 

zijn zodat het evenwicht behouden kan blijven. 
5. De zolen moeten soepel zijn en niet glad. 
6. Schoenen met smalle punten verdelen het gewicht niet egaal over de 

voet bvb. een klassieke herenschoen waarvan de punt te smal is 
(voetcontour wordt niet gevolgd en tenen staan omhoog). 

7. Schoenen met een te dikke (≥27 mm) en zachte middenzool of zonder 
specifieke zool (bvb. sommige sportschoenen). Wanneer te dik en te 
zacht materiaal wordt gebruikt in de middenzool, kan dit leiden tot 
instabiliteit. Je voet wordt er niet genoeg in ondersteund. 

8. Schoenen met zolen die foutief plooien. De schoenzool moet voldoende 
stug zijn en mag enkel plooien ter hoogte van de voorvoetgewrichten, de 
bal van de voet, en dus niet in de middenvoet of over de gehele lengte 
van de zool. 

9. Draag altijd (goede) schoenen: lopen op kousen (zelfs antislipkousen) of 
blote voeten verhoogt het valrisico. 
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foto-wandelzoektocht 

‘Zet je beste schoentje voor! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Trek een paar stevige schoenen aan en ga, alleen of in gezelschap, op zoek 
naar onze foto’s. 
 
 
Op de volgende bladzijden vinden jullie de afbeeldingen van 15 veilige en 
15 onveilige schoenen. 
 
 
Rondom elk DC werden er door ons telkens 5 foto’s van elke soort 
opgehangen. Aan jullie om deze te vinden. 
 
 
Herkennen jullie welke de (on)veilige schoenen zijn ? 

 
 

Bezorg ons je ingevuld deelnameformulier en 
maak zo kans op een kleine verrassing ! 
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1 

2 
3 

5 
4 

6 

9 

8 

7 

11 12 10 

13 14 
15 

https://www.amazon.nl/WXDP-Instapslippers-Biscuittaart-kleuraanpassing-slippers-blue_38/dp/B08TT6MTF4/ref=sr_1_18?adgrpid=97801099894&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMI0KP_9fnD7wIVg7p3Ch3mXwdOEAAYAyAAEgLeofD_BwE&hvadid=424571966857&hvdev=c&hvlocphy=1001034&hvnetw=s&hvqmt=e&hvrand=8732524411766709427&hvtargid=kwd-307047688520&hydadcr=29800_2019593&keywords=teenslippers&qid=1616417966&sr=8-18
https://www.laredoute.be/ppdp/prod-350216145.aspx#shoppingtool=externalcampaign


46 

 

 

                       

                            

                               

                                   

                                 

 

16 17 

18 

21 
20 

19 

22 

24 

26 
27 

30 28 
29 

23 

25 



47 

 

 

deelnameformulier 

Fotowandelzoektocht “Zet Je Beste Schoentje Voor” 
 
NAAM : ……………………………………………….. 
 
Vanaf maandag 19 april vinden jullie rondom elk dienstencentrum telkens 10 
foto’s terug (5 foto’s van veilige schoenen en 5 foto’s van onveilige 
schoenen). 
Vul hieronder in welke afbeeldingen je vindt en duid telkens aan of het om een 
veilige of onveilige schoen gaat. 
 
DC VESALIUS 
Veilige schoen    Onveilige schoen 
A. Foto nr…..    A. Foto nr….. 
B .Foto nr…..    B. Foto nr….. 
C. Foto nr…..    C. Foto nr….. 
D. Foto nr…..    D. Foto nr….. 
E. Foto nr…..    E. Foto nr….. 
 
DC MARIA-TER-HEIDE-HOVE 
Veilige schoen    Onveilige schoen 
A. Foto nr…..    A. Foto nr….. 
B .Foto nr…..    B. Foto nr….. 
C. Foto nr…..    C. Foto nr….. 
D. Foto nr…..    D. Foto nr….. 
E. Foto nr…..    E. Foto nr….. 
 
DC ANTVERPIA 
Veilige schoen    Onveilige schoen 
A. Foto nr…..    A. Foto nr….. 
B .Foto nr…..    B. Foto nr….. 
C. Foto nr…..    C. Foto nr….. 
D. Foto nr…..    D. Foto nr….. 
E. Foto nr…..    E. Foto nr….. 
 
Aan jullie de keuze om 1 of zelfs alle 3 de wandelzoektochten te doen. 
Bezorg ons in ieder geval jullie oplossingen terug (ten laatste op vrijdag 
30 april) en maak zo kans op een kleine verrassing. 

Veel plezier ! 
 

 

 

  

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://www.1001activiteiten.nl/fotozoektochten&psig=AOvVaw1XRbfYUeUK1Hwjl_Oh_9fk&ust=1616853823283000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjuw4CQzu8CFQAAAAAdAAAAABAE
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‘Oorzaken en gevolgen voetproblemen’ : 
 

in gesprek met medisch pedicure Louise KOCH 

 
Voetproblemen kunnen veroorzaakt worden door 

 aantasting van de oppervlakkige zenuwen ; 

 aantasting van grote en kleine bloedvaten aan voet of benen ; 

 verminderde gewrichtsbeweeglijkheid ; 

 trauma door slecht passend schoeisel ; 

 verwondingen door lopen op scherpe voorwerpen ; 

 gebruik van heet water of warmwaterkruiken (brandwonden). 
 

Wat kan je allemaal doen om problemen te voorkomen? 
Voetonderzoek doen of laten doen op de volgende punten: en actie 
ondernemen als je iets ontdekt. 

 Is er eeltvorming? 

 Is er een likdoorn? 

 Te droge huid of schilfering. 

 Zwelling. 

 Gebarsten huid of kloven. 

 Wondjes. 

 Roodheid. 

 Nagels controleren op schimmel, wondjes onder nagel, ingegroeide 
nagels, nagels die drukken op tenen ernaast. 
 

Schoenen op veiligheid en gezondheid controleren. 

 Zijn ze passend? Niet te klein of te groot? 

 Is de druk overal OK? 

 Zitten er oneffenheden in? 

 Zijn ze veilig: mooi gesloten? Lage hiel? Niet te glad? 
 

Voetverzorging 

 Was dagelijks de voeten met lauw water. 

 Gebruik zachte washandjes of spons. 

 Droog de voeten al deppend in plaats van te schuren met een 
handdoek. 

 Droog goed tussen de tenen. 

 De bovenzijde en onderzijde van de voeten eventueel hydrateren met 
een niet geparfumeerde crème.  
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VALLEN & MEDICATIE 
 
Omdat sommige medicatie het risico op valpartijen groter maakt, vroegen we 
aan apotheker Dirk Olyslager waarop je moet letten als je medicatie neemt. 

Hij was zo vriendelijk om een bijdrage te leveren 
aan onze valpreventie-special. 

 
Wij leren alvast dat je steeds raad kan/moet vragen aan je arts of apotheker. 

 
Bij het ouder worden neemt het risico op vallen toe.  Eén op de drie 65-
plussers valt minstens één keer per jaar. 

 
Slaap- en kalmeringsmiddelen zijn één van de 
belangrijke risicofactoren die een valpartij (met 
botbreuken) kunnen veroorzaken.  Let dus op met 
het gebruik van deze middelen en beperk ze in 
gebruik. Houd er ook rekening mee dat je met 
ouder te worden minder slaap nodig hebt. 
Bovendien verandert je slaappatroon; je slaapt 
lichter en je wordt vaker wakker. 
Dit is perfect normaal. 
 
Naast slaap- en kalmeringsmiddelen kan ook 

andere medicatie het risico op vallen veroorzaken. Zeker wanneer je 
verschillende geneesmiddelen inneemt, moet je rekening houden met een 
verhoogd risico. Volgende klassen van geneesmiddelen kunnen problemen 
geven : 

 slaap- en kalmeringsmiddelen 

 bepaalde antidepressiva 

 antipsychotica 

 antidiabetica 

 middelen tegen epilepsie 

 middelen gebruikt bij hoge bloeddruk 

 plaspillen 

 middelen bij hartritmestoornissen. 
 

Bij twijfel, raadpleeg je altijd een arts of apotheker. 
 
Neem zeker contact op met je huisarts: 

 als je duizelig of suf bent 

 als je bang bent om te vallen 

 als je meer dan 5 verschillende geneesmiddelen neemt 

 als je het afgelopen jaar gevallen bent 
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VALLEN & MEDICATIE 

 
De apotheker kan je helpen: 

 Vraag je apotheker altijd uitleg over je medicijnen en eventuele 
bijwerkingen. 

 Meld eventuele zorgen bij medicatiegebruik. 

 Vertel je apotheker als je last hebt van bijwerkingen. Misschien is er een 
ander geneesmiddel dat beter bij je past en minder nevenwerkingen 
heeft. 

 Vraag je apotheker of je verschillende geneesmiddelen tegelijkertijd mag 
gebruiken. 

 Vraag je apotheker wat het beste tijdstip is om een geneesmiddel te 
nemen. 

 Vraag alleszins een actueel geneesmiddelenoverzicht aan je apotheker. 
 
Er zijn ook nog andere risicofactoren die leiden tot een valpartij: 

 verminderde spiersterkte, verminderd evenwichtsgevoel, verminderde 
mobiliteit 

 verminderd gezichtsvermogen 

 voetproblemen (blaren, zweren, eeltknobbels, ingegroeide nagels) 

 onveilige omgeving (losse tapijten, gevaarlijke trappen, onvoldoende 
licht,..) 

 onveilig gedrag (op sokken de trap oplopen, …) 

 valangst 
Praat erover met je arts als je één of meerdere van bovenstaande 
risicofactoren herkent. 
 
Hierbij krijg je een checklist: 

o Ik vraag aan de huisarts/apotheker om mijn medicijnen jaarlijks te 
controleren. 

o Ik vraag een actueel medicatieschema aan mijn apotheker. 
o Ik gebruik alleen mijn eigen medicijnen aan de voorgeschreven dosis. 
o Als ik een nieuw geneesmiddel krijg voorgeschreven, vraag ik naar de 

werking en mogelijke bijwerkingen. 
o Als ik gevallen ben, zelfs zonder letsel, breng ik mijn huisarts en 

apotheker hiervan op de hoogte 
 
Genoeg bewegen, de juiste medicatie en een goed advies houden je op de 
been. 
 

Ik hoop dat je met deze tips 
de voetjes op de grond houdt. 

 
vanwege je apotheker, Dirk Olyslager 
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Val niet om van het lachen hé ?! 
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Val niet om van het lachen hé ?! 
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Noodnummers 

 
 
 

Soms kan het ons allemaal wat te veel worden. Je staat er dan niet alleen 
voor.  Weet dat.  Vlamingen zijn geen grote praters.  Maar praten kan toch wel 
de poort naar een oplossing zijn.  Daarom: krop het niet op en bel ! 
 

106     Tele-Onthaal 
Bij Tele-Onthaal houdt men de drempel om een gesprek te voeren zo laag 
mogelijk.  Je belt anoniem en gratis.  Je kan er dag en nacht terecht met al je 
kleine en grote zorgen.  Een vrijwilliger luistert en oordeelt niet. 
Je kan ook chatten op www.tele-onthaal.be : elke avond, en woensdag- en 
zondagnamiddag. 
 

1813     Zelfmoordlijn 
1813 is het noodnummer van de Zelfmoordlijn dat je dag en nacht kunt bellen, 
7 dagen op 7, om te praten over je zelfmoordgedachten.  Je gesprek is 
volledig gratis en anoniem, of je nu belt met je gsm of vaste telefoon.  Het 
nummer verschijnt zelfs niet op je telefoonrekening. 
Chatten met de zelfmoordlijn kan elke avond van 18.30 tot 22 uur via 
https://www.zelfmoord1813.be/#chatmetzelfmoordlijn 
 

102     Awel ik wil praten 
Merk je dat de kleinkinderen het moeilijk hebben, laat hen dan contact 
opnemen met 102 (Awel ik wil praten). 
Alle dagen bereikbaar van 16-22 uur (behalve op zon- en feestdagen), en 
woensdag en zaterdag vanaf 14 uur.  Het gesprek is gratis en anoniem. 
OPGELET: ouders kunnen wel via de redial toets op de telefoon achterhalen 
welke nummers gebeld werden.  Je moet dus dit nummer uit het geheugen 
kunnen wissen. 
 

Bij een acute noodsituatie 
112                  hulpdiensten 
070 245 245    antigifcentrum 
 

www.psychologenkring29xx.be 
Via deze link kan je nagaan welke psychologen in Brasschaat en omgeving 
nog nieuwe therapieën opstarten. 

http://www.tele-onthaal.be/
https://www.zelfmoord1813.be/#chatmetzelfmoordlijn
http://www.psychologenkring29xx.be/
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Centrumleider : Hilde Bleyenbergh 
Eikendreef 18 

2930 Brasschaat 

T  03 663 77 07 

F  03 663 89 67 

Email : dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be 
 
 

Centrumleider : Veronique Smolders 
Prins Kavellei 77 
 
2930 Brasschaat 
 
T  03 650 25 72 
 
Email : dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be 
 

 

Centrumleider : Nora Augustijns          
St Antoniuslei 95-97 

2930 Brasschaat 

 
T  03 660 58 00 

F  03 313 43 72 

 
Email : dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be 

verantwoordelijke uitgever: Gemeente Brasschaat,  Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat 
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