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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Valpreventietraining en integrale aanpak valpreventie
Aanleiding
In de motie ‘Valpreventietraining en integrale aanpak Valpreventie’ verzoekt u het college
om:
-

Een integrale aanpak voor valpreventie voor alle senioren (65+) in de gemeente
Druten op te zetten.
Te stimuleren dat senioren deelnemen aan valpreventietrainingen, waarbij
eventuele financiële drempels worden weggenomen.
Hiermee in 2019 te starten.

Met deze informatienota geven we een reactie op bovengenoemde motie.
Kernboodschap
Het onderwerp valpreventie is benoemd als één van de thema’s waar het
‘ontwikkelplatform langer zelfstandig wonen’ dit jaar mee aan de slag gaat.
Toelichting
Ontwikkelplatform Langer zelfstandig wonen
In maart 2019 maakte het ‘ontwikkelplatform langer zelfstandig wonen’ een nieuwe start.
Het platform benoemt elk jaar een aantal thema’s waaraan dat jaar gezamenlijk prioriteit
wordt gegeven. Per thema wordt een werkgroep opgericht met betrokken partijen. Elke
werkgroep moet uiterlijk maart 2020 concrete resultaten hebben bereikt.
Wie zijn er in het ontwikkelplatform langer zelfstandig wonen vertegenwoordigd?
- GGD
- MeerVoormekaar
- KBO Kringberaad
- Adviesraad Sociaal Domein Druten
- Zorggroep Maas en Waal
- ZZG zorggroep
- ’s Heeren Loo
- Woonwaarts
- De Kernen
- Gemeente Druten
Werkgroep valpreventie
Valpreventie is één van de thema’s waar dit jaar prioriteit aan wordt gegeven. De
werkgroep valpreventie gaat op zoek naar de beste manieren om valpreventie onder de
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aandacht te brengen. Dit kan in de vorm van een valpreventietraining, maar ook een
wijkschouw of beweegprogramma’s voor ouderen zijn mogelijke denkrichtingen.
De werkgroep valpreventie bestaat uit:
-

GGD
MeerVoormekaar
KBO Kringberaad
Praktijkondersteuner huisartsen (POH) Druten Centrum
Fysio- en ergotherapie Zorggroep Maas en Waal
Fysiotherapie De Doorkijk
Fysiotherapie Maasstaete
Wijkverpleegkundige ZZG Zorggroep
Gemeente Druten

Uitvoering of Vervolgstappen
De werkgroep valpreventie is aan zet. Er komt een concreet plan om valpreventie onder
de aandacht te brengen. Hierbij wordt rekening gehouden met duurzaamheid: het plan is
voor meerdere jaren. Doordat de betrokken partijen dicht bij de inwoners staan, sluiten
zij goed aan bij de behoeften van de doelgroep.
De afspraak binnen het ontwikkelplatform langer zelfstandig wonen is dat er uiterlijk
maart 2020 een plan moet liggen. De afspraak binnen de werkgroep valpreventie is dat
het ‘laaghangend fruit’ al vóór die tijd wordt weggehaald. We verwachten dat de eerste
valpreventietrainingen eind 2019 plaatsvinden. We gaan hiervoor in gesprek met
fysiotherapeuten. Na deze gesprekken is duidelijk hoe en wie de valpreventietrainingen
gaan organiseren, wie de training gaat geven, wanneer en op welke locatie(s) de
trainingen worden gegeven en hoe we potentiële deelnemers bereiken.
Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing.
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