Huisartsenpeilpraktijken
Epidemiologie en Volksgezondheid
D. VAN CAUTEREN – 02 642 50 32
https://www.sciensano.be/nl/netwerk‐van‐huisartsenpeilpraktijken
Code arts: ………….….

Consultatieweek (maandag):…/……/201..

Valincidenten bij patiënten >= 65 jaar
Nieuwe valincidenten waarvoor u de eerste zorgverlener was bij patiënten >= 65 jaar die zelfstandig wonen of in een WZC verblijven

Geslacht patiënt:  man
Leeftijdsgroep patiënt:

 vrouw
 65 ‐ 69 jaar
 80 – 84 jaar

 70 ‐ 74 jaar
 85 – 89 jaar

 75 – 79 jaar
 >=90 jaar

Aantal dagen tussen het valincident en de dag waarop u de patiënt zag?......... dagen
Was de patiënt al eerder gevallen in de laatste 12 maanden?  ja
Indien ja,  1 keer  >= 2 keer  onbekend

 nee

 onbekend

Ernst (klasse) van de letsels:
 geen letsel
 geen of weinig verzorging nodig (schaafwonden, kneuzingen, huidwondjes, snijwonden die geen
hechting vereisen,…) (klasse 1)
 medische en/of verpleegkundige interventie vereist (verstuikingen, grote en/of diepe snij‐wonden,
huidwonden of kleine kneuzingen / interventies: hechting, verband, spalk of ijszak)(klasse 2)
 botbreuken, bewustzijnsverlies, veranderingen in mentale en/of lichamelijke toestand (klasse 3)
 andere: ………………………………………………………………
Werd tijdens het consult beslist om de patiënt door te verwijzen naar het ziekenhuis?
 ja  nee  afwachtend/nog onbeslist
Plaats van het valincident?
 thuis/in de eigen woonomgeving (inclusief serviceflat/assistentiewoning)
woont de patiënt alleen?  ja  nee  onbekend
 in het woonzorgcentrum (WZC)
 in de onmiddellijke omgeving van eigen woonomgeving of WZC
 elders: ………………………………………………………………..
Tijdstip van het valincident?
 ’s morgens/voormiddag
 ’s avonds

 namiddag
 tijdens de nacht

 onbekend

Activiteit bij het valincident?
 activiteit in functie van dagelijkse lichamelijke basisbehoeften (ADL)
 huishoudelijk werk of klussen in/rond huis
 vrije tijd, ontspanning, winkelen, spel, sport,...
 onbekend

Deze gegevens elektronisch registreren via de website van de Huisartsenpeilpraktijken
(https://www.sciensano.be/nl/netwerk‐van‐huisartsenpeilpraktijken)
of terug sturen per e‐mail naar PPMV@sciensano.be

Aanwezige risicofactoren/mogelijke oorzaken van het valincident?
 persoonsgebonden
 beperkte spierkracht, stoornissen mobiliteit of evenwicht
 psychotrope medicatie (hypnotica, sedativa, anxiolytica, antidepressiva, antipsychotica)
 ≥ 4 geneesmiddelen (inclusief psychotrope medicatie)
 cognitieve problemen (dementie, depressie,...)
 (te veel) alcoholgebruik
 pijn (chronische pijn, voetpijn,...)
 urinaire incontinentie
 visuele problemen
 orthostatische hypotensie
 gedrag en omgeving
 risicogedrag (gehaast,...)
 valangst
 onveilige omgeving
 onaangepast schoeisel
 ander probleem, beschrijf: …………………………………………………………...…………….
 geen risicofactoren aanwezig/niet identificeerbaar
Zijn er maatregelen genomen of gepland voor de aanpak van aanwezige risicofactoren/valpreventie?
 ja, welke maatregelen zijn genomen of gepland?
 aanpassing/reductie medicatie
 orthostatische hypotensie
 psychotrope medicatie
 andere medicatie
 voorschrift calcium of vitamine D
 aanpak omgeving en loopproblemen
 kracht‐ en evenwichtsoefeningen (wandelen, turnen, tai chi, Wii fit,...)
 loophulpmiddel (looprek, rollator, kruk,…)
 aanpassing woning
 personenalarmsysteem (PAS)
 behandeling van voetproblemen
 aangepast schoeisel
 verwijzing naar
 oogarts
 kinesitherapie voor oefenprogramma
 andere maatregel(en), beschrijf:………….…………………………………….…
 nee, waarom niet?
 één of meerdere maatregelen werden voordien al genomen
 patiënt werd tijdens wacht gezien/is geen regelmatige patiënt
 patiënt is in laatste levensfase/krijgt palliatieve zorg
 patiënt weigert
 andere reden, beschrijf:………………………………………….………….……….
Is er overleg gebeurd of gepland met andere zorgverleners (in of buiten uw praktijk) over de preventieve
maatregelen bij deze patiënt?  ja  nee
Indien ja, overleg met
 verpleegkundige
 kinesitherapeut
 geriater/geriatrische dienst
 sociaal werker
 ergotherapeut
 valkliniek
 andere (preciseer): …………………………………………..

Deze gegevens elektronisch registreren via de website van de Huisartsenpeilpraktijken
(https://www.sciensano.be/nl/netwerk‐van‐huisartsenpeilpraktijken)
of terug sturen per e‐mail naar PPMV@sciensano.be

