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Jaarlijks lopen 7.700 bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis 
van 65 jaar of ouder letsel op waarvoor behandeling op een SEH-
afdeling noodzakelijk is. Bijna de helft wordt na de SEH-behandeling 
opgenomen in het ziekenhuis. De medische kosten van een ongeval 
vormen een substantieel deel van de jaarlijkse zorgkosten.

Valincident
Bijna alle slachtoffers lopen letsel op door een 
val. In ruim 25% van de gevallen betreft het 
een heupfractuur. Bij ca. 95% van de SEH-
bezoeken vormt een valincident de directe 
aanleiding.

Kosten ongevallen
De kosten van deze ongevallen bedragen 
gemiddeld bijna € 13.000 per incident. 
Ongevallen in een instelling maken 12% uit 
van de totale jaarlijkse kosten, te weten 100 
miljoen euro. Hier komen voor een instelling 
de extra kosten voor medicijngebruik en 
verpleging/verzorging bij.

Impact
Naast het financiële aspect, heeft een val ook 
een grote sociale en emotionele impact op de 
cliënt, diens familie en de verzorging. Een klein 
percentage van de getroffenen overlijdt zelfs 
ten gevolge van een val. Zowel vanuit sociaal-
emotioneel als financieel oogpunt is het van 
belang de gevolgen van een val te beperken. Betrokken hulpmiddelen

De belangrijkste hulpmiddelen 
die betrokken zijn bij een 
ongeval in een instelling zijn:

• het bed (11%)
• de rollator (6%) 
• de stoel (4%) 
• de rolstoel (3%)

Cijfers
Alle cijfers zijn ontleend aan de factsheet Verpleeg- en verzorgingshuizen Ongevalscijfers op 
www.veiligheid.nl

www.veiligheid.nl


Hulpmiddelen bij valrisico's
Diverse hulpmiddelen kunnen ondersteunen om letsel na een val te voorkomen of beperken.

Voordelen
De Hip Shield wordt comfortabel en 
vrijwel onzichtbaar onder de kleding 
gedragen. De Hip Shield zorgt ervoor 
dat de kans op een heupfractuur bij een 
val wordt gereduceerd. 

Voordelen
De Wolk Pro is waterdicht, kan in de wasmachine op 
40 graden en in de droger. De Wolk Pro is voorzien 
van GPS en kan worden gekoppeld aan een eigen 
oproepsysteem. Tijdens de implementatie wordt de 
Wolk Pro online gekoppeld en krijgt de zorgverlener 
toegang tot relevante informatie over het gebruik, 
zoals valhistorie, status batterij en gebruiksduur.

Wolk Pro maakt digitale zorg 
op afstand mogelijk. Kijk voor 
subsidiemogelijkheden op 
www.rvo.nl/set-corona

Hipshield heupbeschermer
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat heupbeschermers de kans op 
heupfracturen en andere gevolgen van 
een zijwaartse val aanzienlijk verlagen. 

Wolk Pro heupairbag
De Wolk Pro beperkt de gevolgen van het vallen. De Wolk Pro airbag draagt als 
een broekje onder de gewone kleding. Er zitten sensoren in die constant iedere 
beweging monitoren en een val direct herkennen. Voordat de drager de grond 
raakt, blaast een airbag rond de heupen op, zodat de val zacht is. 

Best practice
Zorgorganisatie TanteLouise testte de Wolk Pro 
heupairbag een half jaar. Van de vijftig dragers liep 
niemand een breuk op. Het aantal heup-, been- en 
bekkenfracturen in het woonzorgcentrum nam met 
bijna de helft af. De investering bedroeg € 30.000, 
de kostenbesparing was € 875.000 minder aan 
medische- en revalidatiekosten en € 125.000 
minder aan zorguren.

Nieuw

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/uitbreiding-set-covid19


Voordelen
Ultra laag bed met een hoogteverstelling 
van 9,5 (15,5 bij gebruik bedhekken) 
tot 80 cm. In de laagste stand is geen 
valmat meer nodig. Geïntegreerde 
onrusthekken beschermen de cliënt in 
hogere ligposities. Het bed biedt een 
oplossing voor fixatievrij verplegen/
verzorgen en kan op comfortabele 
werkhoogte worden ingesteld. Het bed 
kan klantspecifiek worden samengesteld.

Voordelen
• Alarminstelling helpt vallen voorkomen
• Decubitus preventie
•  Dwalen signaleren zonder camera’s/detectie 

(privacy cliënt)
•  Efficiënte zorg (vermindering werkdruk)
•  Geen onnodige houdingsverandering
•  Inzicht in slaapgedrag van cliënten

Bock Practico Ultra Low bed
De meeste valincidenten gebeuren bij het 
in- en uit bed stappen of vallen (11%). 
Het bed verdient dus alle aandacht als 
het gaat om valpreventie. 

Smart Matras
Het Smart Matras is een slim matras, voorzien van 
sensoren die lighoudingen meten en detecteren of een 
cliënt in bed ligt. Al deze data wordt verzameld, wat 
waardevolle informatie en inzichten geeft.

Huurprijs: 
Het Smart Matras kan alleen worden gehuurd. 
De huurprijs wordt o.a. gebaseerd op de aantallen. 
Uw account  manager bespreekt de mogelijkheden 
voor een pilot en besparingen met u.

Voordelen
De valmat breekt de val 
op een zo comfortabel 
mogelijke manier. Door de 
lichtgevende strepen is de 
mat ook zichtbaar bij slechte 
lichtomstandigheden. 

Valmat
Het plaatsen van een valmat naast 
het bed beschermt de bewoner 
tegens valletsel wanneer hij/zij uit 
bed rolt of valt. 



Anti-slip sokken Anti-slip matten Meer hulp middelen...Anti-slip strips/noppen

Anti-slip producten
Anti-slip producten zijn er in vele vormen en toepassingen. Een selectie uit het aanbod bij Harting-Bank:

Contact
Wilt u meer weten over de hulpmiddelen die u kunt inzetten voor valpreventie? Neem contact op met uw 
vaste accountmanager of vestiging.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld uit meerdere bronnen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Onze 
hulp middelen voor 

valpreventie vindt u op 
www.harting-bank.nl/ 

valpreventie

http://www.harting-bank.nl/valpreventie
http://www.harting-bank.nl/valpreventie



