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Praktisch

• Vragen kunnen in de chat gesteld worden

• Deze worden op het einde van het webinar

beantwoord

• Heb je een grotere vraag? Geef dan ook je 

contactgegevens. Wij contacteren je nadien. 



ALGEMEEN



Vallen? Ik niet!



Waar? Wanneer?



Factoren met de grootste invloed

Evenwicht, 
spierkracht, 
mobiliteit

voeten, 
schoeisel

medicatie

Omgeving, 
gedrag

Bloeddruk-

val

zicht



Vallen voorkomen

5 gouden regels

1. Blijf in beweging

2. Draag zorg voor jezelf

3. Gedraag je veilig

4. Maak je huis & omgeving veilig

5. Verwen je met hulpmiddelen



VOEDING



Eiwitten



Wat zijn eiwitten en hoeveel hebben we ervan 

nodig?

• 20 verschillende 

• 9 essentiële

• 11 niet-essentiële

• Noodzakelijk voor het lichaam

• 9% tot 10% van onze dagelijkse inname



Eiwitten in de voeding zorgen voor spieropbouw. 

Maar ik lust geen eieren. Wat nu? 



Plantaardige producten hebben een lagere 

biologische waarde.  Is het dan niet beter om alleen 

maar dierlijke producten te eten/aan te bieden?



Calcium



Wat is calcium en hoeveel hebben we er van nodig?

• Mineraal 

• Functie: 

• Opbouw en onderhoud van botten (osteoporose)

• Opbouw en onderhoud van gebit 

• Goede werking zenuw en spieren 

• Bloedstolling

• Transport in het lichaam

• Aanbevolen hoeveelheid: 950mg/dag



Melkproducten zijn goed voor mijn calcium maar is 

dat niet slecht voor mijn cholesterol? 

134 kcal

6,2g verzadigd

5g eiwitten

59 kcal

1,9g verzadigd

4,5g eiwitten

45 kcal

1g verzadigd

4,5g eiwitten



Ik drink geen glas melk, wat nu?



Ik verdraag geen melk, wat nu? 





Wat kunnen we doen? 

• Sensibilisering

• Wat? 

• Folder van NICE

– Botvriendelijke voeding

– Gezond eten en genieten 

na 60

• Recepten rijk aan eiwitten en calcium

• Waar? 

• Afgeven aan thuiswonende ouderen, leggen in 

een praktijk, in LDC, … 



• Mogelijke ideeën: 

• Smoothie op basis van melk en fruit

• Zelf gemaakt of aangekocht

• Milkshake

• Kan op basis van fruit, maar ook bijvoorbeeld vanille, chocolade, mokka

• Melk of chocomelk

• Koffie verkeerd

• Cappuccino

• Drinkyoghurt

• Delical, Fortimel, .. 

Dranken aanbieden/uitbreiden



Ontbijt

• Mogelijke ideeën:

• Wentelteefjes

• Rijstpap (met fruit)

• Yoghurt (met fruit en zaden)

• Kwark

• Broodpudding

• Knijpzakjes 

• Boterham met (platte kaas) 

• Pannenkoeken

• …

• Eiwit- en calciumrijke dranken bij het ontbijt



Tussendoortjes

• Mogelijke ideeën: 

• Pudding

• Broodpudding

• Smoothie op basis van melk

• Milkshake

• Melk of chocomelk

• Koffie verkeerd

• Cappuccino

• Drinkyoghurt

• Yoghurt/kwark (met fruit)

• Hardgekookt eitje

• Rijstpap

• Pannenkoeken

• Plattekaastaart

• Yoghurtijsjes

• Knijpzakjes

• Ongezouten nootjes (i.p.v. chips)



Lunch en avondeten

• Mogelijke ideeën: 

• Aperitief: Groentedip met yoghurtsaus of tzatziki

• Groentetaartje

• Omelet (met groenten)

• Boterham/wrap met kaas, zalm, kip, …

• Gerechten met groene groenten



• Verankeren in dranken- en maaltijdenaanbod

• Nudging

• Op één vaste dag in de week aanbieden

• Aanbieden tijdens activiteiten

• Proevertjes 

• Recepten hiervoor bekend maken/uitdelen 

• Aanbieden dit voor hen klaar te maken (thuis)

• Erover vertellen/inspireren

• Workshops organiseren: 

• Smoothies

• Ontbijt

• Lunch

• Avondeten

• Tussendoortjes

Hoe kunnen we dit doen? 



Inspiratie recepten 

• App en receptenplatform: www.zekergezond.be

• Receptenboekje ‘Week van de Valpreventie 2021’:  
1648477527_20220104ReceptenboekjeWvdV2021.pdf 

(storage.googleapis.com)

• Brochure NICE ‘Botvriendelijke voeding’: 
Botvriendelijke voeding - Tips en tricks voor gezonde botten | 

Voedingsinfo NICE (nice-info.be)

• Brochure NICE ‘Gezond eten en genieten na 60’: 
Gezond eten en genieten na 60 - Tips en tricks voor 60-plussers | 

Voedingsinfo NICE (nice-info.be)

http://www.zekergezond.be/
https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/3124/1648477527_20220104ReceptenboekjeWvdV2021.pdf
https://www.nice-info.be/materialen/botvriendelijke-voeding-tips-en-tricks-voor-gezonde-botten
https://www.nice-info.be/materialen/gezond-eten-en-genieten-na-60-tips-en-tricks-voor-60-plussers


Vitamine D



Wat is vitamine D? En hoeveel hebben we er van 

nodig? 

• Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid: 

• 20µg of 800 iu voor 70-plussers

Vitamine 
D

Opname calcium

Immuunsysteem

Spieren

Botten en 
tanden



Amper 20 µg? Dat zal wel lukken, niet? 



Oei, wat nu? 



BEWEGING



2. Beweegstoornis

Vallen voorkomen
Blijf in beweging



2. Beweegstoornis

Vallen voorkomen
Fysieke achteruitgang door veroudering en 

inactiviteit

Spierkracht 
Uithouding 
Breinfunctie

Inadequate bewegingsuitvoering
Verminderde mobiliteit
Inactiviteit

Vermijden activiteiten
Vermindering beweging
Afwijkend beweeggedrag

+ Valangst



2. Beweegstoornis

Vallen voorkomen
Beweegrichtlijnen



Vallen voorkomen
Beweegrichtlijnen



2. Beweegstoornis

Vallen voorkomen
Beweegrichtlijnen



2. Beweegstoornis

Vallen voorkomen
Wat werkt niet?



2. Beweegstoornis

Vallen voorkomen
Beweegprogramma’s voor valpreventie

• Uitdagend voor de balans

• Krachtoefeningen ter aanvulling

• Minimaal 3u/week

• Afgestemd op de persoon: 

• Uitdagend

• Mogelijkheid tot progressie

• Rekening met medische conditie en 

valgeschiedenis

• Deskundige begeleiding

• Blijven oefenen!



2. Beweegstoornis

Vallen voorkomen
Beweegprogramma’s voor valpreventie

Otago oefenprogramma

10000 stappen: Elke stap telt

https://www.valpreventie.be/de-implementatie-van-het-vlaams-otago-oefenprogramma-voor-thuiswonende-ouderen
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen


Vallen voorkomen
Aansluiten bij verschillende behoeften



2. Beweegstoornis

Vallen voorkomen
Conclusies en aanbevelingen

• Beweging levert belangrijke bijdrage aan 

valpreventie

• Deskundige begeleiding – afgestemd op 

deelnemer

• Peilen naar motivatie en verwachtingen 

• Fysiek actief blijven



Vragen uit de chat



Bedankt voor uw aandacht!

Logo Limburg

logo@logolimburg.be

011 15 12 30


