
Symposium  
Implementatie val- en fractuurpreventie bij ouderen 

Situering 
Zowel nationaal als internationaal is valpreventie een hot topic. Veel ouderen 
vallen regelmatig en door de vergrijzing neemt het aantal valincidenten fors toe. 
Valincidenten leiden vaak tot heel wat menselijk leed, zowel fysiek als 
psychosociaal. Ook de maatschappelijke en economische impact is groot. 
Gelukkig toont internationaal onderzoek aan dat effectieve val- en 
fractuurpreventiestrategieën bestaan. De implementatie en uitvoering van 
dergelijke preventieve strategieën in de dagelijkse praktijk is echter geen evidentie.  
Het doel van dit symposium is dieper in te gaan op de vraag hoe de 
implementatie van effectieve strategieën voor val- en fractuurpreventie in de 
thuiszorg kan bevorderd worden.  

Doelgroep 
Alle actoren in de gezondheids- en welzijnszorg die in de thuiszorg een rol spelen 
in de preventie van vallen en fracturen: artsen, verpleegkundigen, 
kinesitherapeuten, ergotherapeuten en alle andere betrokken welzijns- en 
gezondheidsberoepen, Logo’s, SEL’s, ziekenfondsen, lokale besturen, 
belangenverenigingen voor ouderen, patiëntenverenigingen, ... 

 DATUM 28 maart 2014 
UUR 12u30 

LOCATIE Sportoase Leuven 



Praktische info 
Deelname is gratis 
Inschrijving gebeurt door registratie via www.valpreventie.be vanaf 
14/01/2014 tot en met 20/03/2014  
Locatie: Sportoase, Philipssite 6, 3001 Leuven 
Betalend parkeren kan in de ondergrondse parking van Sportoase 
Vanuit het station Leuven vertrekt elke 10 minuten Ringbus 600, 
afstappen aan halte Leuven Parkpoort 
Accreditering voor artsen werd aangevraagd 
Voor bijkomende informatie kan u terecht bij mevr. Nele Vennekens, tel 
016/37.93.78,  nele.vennekens@kuleuven.be 

 

Programma 
12u30 Ontvangst met koffie 
13u15 Toelichting opzet symposium – Prof. dr. Koen Milisen, Maatschappelijke 
 Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, KU Leuven en voorzitter 
 Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie  Vlaanderen (EVV) 
13u30 Why is it so difficult to prevent falls? A ProFouND perspective on 
 evidence based fall prevention – Prof. dr. Chris Todd, Primary Care &
 Community Health, University of Manchester en voorzitter 
 ProFouND 
14u10 Is implementatie van val- en fractuurpreventie überhaupt mogelijk? 
 Belemmerende en bevorderende factoren - Prof. dr. Koen Milisen 
14u35 Is valpreventie kosteneffectief? – Prof. dr. Lieven Annemans, 
 Gezondheidseconomie, UGent en VUB 
15u00 Pauze 
15u30 Parallelsessie : discussieforum 1 en discussieforum 2  
 Aan de hand van good practice voorbeelden zal het thema implementatie verder 
 uitgediept worden 

16u30  Einde parallelsessie 
16u35 Vlaams beleid inzake valpreventie en “Uitdaging” voor de Week van 
 de Valpreventie 2014 – dhr. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 
 Volksgezondheid en Gezin 
17u00 Afsluitende receptie 

http://www.valpreventie.be/
mailto:nele.vennekens@kuleuven.be

