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De Werkgroep Valpreventie houdt zich bezig met ketenzorg op
het gebied van valpreventie. Onze activiteiten sluiten aan bij
het project van de GGD: Voorkom vallen, Beweeg! welke zich
richt op ketenzorg in de gehele regio.
De werkgroep heeft een aantal producten ontwikkeld om de zorg
rondom valpreventie binnen de regio beter te stroomlijnen. Wij
willen hiermee het volgende bereiken:
– Meer bekendheid van bewustwording van valproblematiek bij
inwoners van Hilversum-Zuid
– Vroegtijdige signalering van valproblematiek
– Een eenduidige werkwijze
– Multidisciplinaire benadering
– Optimaliseren van de samenwerking en overleg tussen de
verschillende disciplines
– Inzicht in het aanwezige aanbod en deskundigheid op het
gebied van valpreventie
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Wij hebben een folder gemaakt voor de inwoners over
valpreventie. Tevens hebben we onderlinge afspraken gemaakt
t.a.v. de werkwijze. Deze afspraken vind je terug in het
stroomdiagram.
Bij de downloads vind je tevens het
projectplan van de werkgroep.
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Op 28 maart 2017 hebben wij doormiddel van een Kick-Off
collega’s uit de regio kennis laten maken met deze producten
en uitleg gegeven over de activiteiten van de projectgroep.
Het was een succesvolle bijeenkomst. Wij hopen dat iedereen
actief gebruik gaat maken van de beschikbare producten. Dit is
nog maar het begin, de projectgroep gaat verder met de
implementatie en verbetering en uitbreiding van de producten.
Daar hebben wij jou ervaring uit het werkveld hard voor nodig.
Dus als je suggesties of vragen hebt, neem dan contact op met
een van de leden van de werkgroep!
[/et_pb_accordion_item]
[/et_pb_accordion][et_pb_accordion
use_border_color=”off”
border_style=”solid”]

admin_label=”Accordeon”

border_color=”#ffffff”

[et_pb_accordion_item
title=”Werkgroep
leden:”
custom_css_main_element=”border-radius: 0px 55px;”]

Helen Brooks (Huisarts, huisartsenpraktijk De Vaart)
Marie-jose Bruins (Buurtsportcoach, Hilverzorg)
Saskia van Lente (Verpleegkundige in de thuiszorg,
Hilverzorg)
Brigit Hamburg (GGD)
Anita van Dijken (Apotheker, Apotheek Kok-Minderhoud)
Joyce van Rooij (Verpleegkundige in de thuiszorg,
Hilverzorg)
Jorien Hamming (Praktijk Ondersteuner Huisarts, MC de
Eedenburgh)

Anuschka Langelaar (Ergotherapeut, MC de Eedenburgh)
Mariëlle van Dasler (Fysiotherapeut, MC de Eedenburgh)
Maaike van Dijk (Fysiotherapeut, Douma)
Susan de Boer (Ergotherapeut, Ergotherapie Gooi en
Omstreken)
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