
Valkliniek 

www.ziekenhuiswaregem.be

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kan U steeds  
terecht op het secretariaat Geriatrisch 
Dagziekenhuis: Telefoon: 056/ 62 35 81
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Contact

Telefoonnummer Geriatrisch Dagziekenhuis:
056/ 62 35 81

Telefoonnummer onthaal: 
056/ 62 31 11



Wat is de valkliniek?

De valkliniek is een dagopname op het geriatrisch 
dagziekenhuis. Tijdens de dag wordt u door de 
arts onderzocht en worden er een aantal onder-
zoeken uitgevoerd bv. een RX-foto, hartonder-
zoek, botmeting, CT-scan, echo halsvaten…

De verpleegkundige van het geriatrisch dagzie-
kenhuis zal op voorhand alle onderzoeken voor 
u plannen en u begeleiden doorheen deze dag. 
Verder wordt door de kinesitherapeut en de 
ergotherapeut uw gangpatroon nagekeken. Zij 
geven u tips om een volgende val te voorkomen.

Om beroep te kunnen doen op de valkliniek 
zal er steeds een verwijsbrief van uw (huis)arts 
nodig zijn. Uw (huis)arts krijgt nadien een volledig 
verslag van alle onderzoeken. Gelieve bij opname 
telkens vergezelt te zijn van familie.

Wat brengt u mee?

 • Brief van uw verwijzende arts/huisarts

 • lijst van de medicatie die u momenteel   
  inneemt

 • Sis-kaart

 • Identiteitskaart

 • Geen waardevolle voorwerpen

 • Gemakkelijke kledij + aansluitende schoenen

 • Indien u een wandelstok, looprekje… gebruikt,  
  brengt u dit mee

Het multidisciplinair team bestaat uit

Diensthoofd geriatrie : Dr. B. Vandervennet / 
Dr. J Delaere

Coordinator Geriatrie Zorgprogramma 
Hoofdverpleegkundige: Heidi Himpe 

Verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesisten 

Geachte heer/mevrouw, 

Eén op drie thuiswonende mensen 
boven de 70 jaar valt minstens éénmaal 
per jaar. Het  risico op vallen neemt toe 
met de leeftijd. 

Vaak wordt een val veroorzaakt door 
een samenloop van verschillende om-
standigheden. In meer dan de helft van 
de valpartijen lopen mensen een letsel 
op, dit kan gaan van een banale 
verstuiking tot een ernstig letsels zoals 
een breuk (heup, pols, wervel, …)

Op de valkliniek trachten we te zoeken 
naar de oorzaken van het vallen. 

Daarnaast zoeken we en nemen we 
ook maatregelen om bij een eventuele 
volgende valpartij letsels te voorkomen, 
dit door aan osteoporosepreventie te 
doen en de kans op breuken bij een val 
verkleinen.


