
– Fall pRevention ImplemENtation stuDy



Vandaag

 Welkom
 Kennismaking
 Werkpakketten, planning, afspraken
 Pauze
 Inhoudelijke kennismaking per WP
 Projectadministratie
 Communicatie en delen van informatie





Kennismaking



Wat gaan we doen?

Doelstelling
Realiseren van de implementatie van integrale valpreventie-
interventies

Centrale onderzoeksvraag
Wat zijn succesvolle implementatiestrategieën voor een 
effectieve, lokale en integrale implementatie van valpreventie in 
de wijk?





WIE DOET WAT MET WIE?



WP1 Ontwikkelen Implementatieplan

Januari - juni 
2020

• Overzicht huidige lokale situaties

April –
september 2020

• Beschrijven van de 
aanpassingen

April - Oktober 
2020

• Implementatieplan + tijdspad



WP2 Monitoring en evaluatie

November 
2019

• Onderzoeksprotocol naar Ethische 
Commissie Onderzoek

November 
2020 –

November 
2022

• Monitoren + actiegericht onderzoek

November 
2020 – Juli 

2023

• Proces + effect evaluatie

December 
2023

• Overzicht geïmplementeerde strategieën
• Overzicht proces en effectuitkomsten



WP3 Werving van ouderen

Januari – Juni 
2020

• Identificeren succesvolle strategieën
• Identificeren wensen en behoeften

Juni 2020

• Overzicht kansrijke strategieën

November 
2020 – Juli 

2023

• Evalueren strategieën voor werving
• Evalueren strategieën voor adoptie

September 
2023

• Overzicht uitgevoerde strategieën
• Overzicht succesvolle strategieën



WP4 Interprofessioneel samenwerken

Januari – Juni 
2020

• Identificeren succesvolle competenties
• Identificeren succesvolle strategieën

Juni 2020

• Overzicht kansrijke strategieën

November 
2020 – Juli 

2023

• Evalueren interprofessionele samenwerking
• Evalueren adoptie door professionals

September 
2023

• Overzicht uitgevoerde strategieën
• Overzicht succesvolle strategieën



WP5 Valorisatie & Disseminatie

Januari 2020-
December 2023

• Organiseren bijeenkomsten 
(valorisatie)adviesgroep

November 2021 –
Oktober 2023

• Ontwikkelen borgingsmodel

Januari –
December 2023

• Resultaten vertalen naar onderwijs
• Resultaten vertalen naar praktische 

handleiding

Januari 2020 
– december 

2023

• Publiceren en presenteren (i.s.m. alle 
partners)

adviesgroep



Uitwisseling per Werk Pakket

Gedragsverandering 
implementatie

Evalueren 

Medicatie 

Zorg in de wijk

Sociaal domein

marketing

Laag geletterdheid

Expertise 





Hoop en zorgen in de WPs
Hoop Zorg 

WP1 • Structureel inbedden signalering
• Meer onderling verwijzen
• Ophalen werkzame elementen, niet globaal maar in detail 

uitgewerkt

• Hoe huisartsen en apotheken betrekken
• Bereiken van alle ouderen die dit nodig hebben

WP2 • De praktijk een leidende rol geven
• Kennis als middel inzetten
• Monitoring: less is more
• Zichtbaar maken van al het werk in de wijk

• Aandacht voor feedback loops
• Tijdsgebrek bij professionals
• Informatie ophalen bij ouderen die cognitief  verslechterd zijn
• Geen dwingende implementatie (WP1)
• Feedback kan als kritiek ervaren worden

WP3 • Positieve insteek: thuis blijven/fit blijven/autonomie
• Blijven bewegen, niet doorslaan in angst
• Aansluiten bij laaggeletterden en migranten

• Ethische dilemma’s, betutteling, normvinding
• Dat mening van de ouderen niet serieus wordt genomen
• Onvoldoende inbreng ouderen in implementatieplan

WP4 • Alertheid op vallen vergroten bij alle betrokken zorgverlening
• Minder schotten, meer samenwerking
• Alle professionals in ouderzorg bewust van valrisico

• Dat professionals eigen tijd steken in ouderen met lage SES, en 
dat zorg hiermee afhankelijk wordt van personen

• Lange termijn, hoe houden we het interessant voor de burger
• Werkdruk bij professionals, aandacht voor preventie vervliegt

WP5 • Verbetering bestaande interventies
• Ouderen gaan interventies actief  gebruiken

• Financiering
• Framing 



Projectadministratie 
Sonja Barends, operationeel projectleider

• stuurt concept samenwerkingsovereenkomsten
• stuurt overzicht met uren en budget
• stuurt voorbeeld factuur
• stuurt herinneringen voor uren declaraties

voor vragen: sonja.barends@hu.nl



Communicatie en uitwisseling
 Consortium bijeenkomsten
 E-mail
 Project website in de maak
 Informeer partners voorafgaande aan publicatie
 Kennisuitwisseling 
 Delen van data



OP EEN GOEDE SAMENWERKING!
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