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Effectief
Het “Vallen Verleden Tijd” programma
is een valpreventieprogramma waarvan
wetenschappelijk is aangetoond dat het
ook echt goed werkt.
Door deelname aan dit valpreventie
programma vermindert het aantal
valincidenten met ongeveer de helft.
De deelnemers geven aan minder
bang te zijn om te bewegen en krijgen
meer zelfvertrouwen.
Wanneer u na het lezen van deze
folder geïnteresseerd bent in het
“Vallen Verleden Tijd” programma
dan kunt u contact opnemen met:
Ergotherapie
Telefoonnummer: 06-13702923
Praktijk Oefentherapie Cesar
Telefoonnummer: 0499-396979

Praktijk voor Oefentherapie
Cesar Best-Oirschot
Jacob van Ruysdaelstraat 1
5684 ER Best T 0499-396979
E info@oefentherapiecesarbest.nl

Ergotherapie Best-Oirschot
Nazarethstraat 173 5683 AK Best
T 06-13702923

“De kindervoet in balans” is een product
van Arcus. Arcus is een paramedisch
samenwerkingsverband in Best, dat
kwalitatief hoogwaardige zorg aanbiedt
en ontwikkelt. Door verschillende
therapieën te combineren, krijgt u de
precieze zorg die nodig is om uw probleem
op te lossen. Daarbij maken we gebruik
van elkaars kennis en mogelijkheden.
De leden van Arcus:
Ergotherapie Best-Oirschot, Podotherapie
Brons, Oefentherapie Cesar Best-Oirschot,
Fysio- en Manuele therapie Meesters.
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Wie zijn wij?
Het “Vallen Verleden Tijd” programma wordt
gegeven door Ergotherapie Best-Oirschot en
Praktijk Oefentherapie Cesar Best-Oirschot.
Zij zijn daarvoor opgeleid in de Sint Maartens
kliniek te Nijmegen.
www.maartenskliniek.nl

Een losliggende mat, een gladde stoep of
kabels over de vloer. Een ongelukje zit in een
klein hoekje. Voor ouderen kan een valpartij
grote gevolgen hebben en leiden tot ernstige
verwondingen, zoals botbreuken.

Doelgroep
Het programma is bedoeld voor zelfstandig
wonende senioren die zich onzeker op de been
voelen, bang zijn om te vallen of al vaker
gevallen zijn.

Uit onderzoek blijkt dat senioren meer risico
lopen om te vallen dan jongeren. Een dergelijk
val kan nogal eens vervelende gevolgen hebben.
Per jaar belanden ongeveer 50.000 mensen met
een botbreuk op een spoedeisende hulp omdat
ze gevallen zijn. Daarnaast worden veel mensen
na een val angstiger om te bewegen. Ze gaan
activiteiten vermijden waardoor hun lichamelijke
conditie verslechtert. Daarom heeft de Sint
Maartenskliniek in Nijmegen een wetenschappelijk
onderbouwde valtraining ontwikkeld; het “Vallen
Verleden Tijd” programma.

Behandeling “Vallen Verleden Tijd”
Er wordt in dit programma onderzoek gedaan
d.m.v. een huisbezoek, vraaggesprek en een
lichamelijk onderzoek naar valrisico’s. Met deze
gegevens komen we tot de best passende
individuele behandeling.
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De behandeling bestaat uit:
• 2x huisbezoek door een ergotherapeut om
valrisico’s in de thuissituatie weg te nemen
of te verminderen.
• 10x valtraining “Vallen Verleden Tijd” door
oefentherapeut Cesar.
• In een hindernisbaan wordt het omgaan met
obstakels uit het dagelijkse leven geoefend.
• Spierkracht- en balansoefeningen om thuis
te oefenen.
• Tijdens de valtraining leert u om veilig te
vallen, voor het geval u toch nog uit balans
mocht raken.
• Wanneer uit onderzoek blijkt dat podotherapie of fysiotherapie noodzakelijk is worden wij
ondersteund door de praktijken Podotherapie
Brons en Fysiotherapie Meesters.

