
Zo blijft u op de been,  
ook als u ouder wordt

Wist u dat u zelf oefeningen kunt doen waarmee u uw evenwicht verbetert 

en uw spieren sterker maakt? Tijdens de training In Balans, die op verschillende 

plekken in Amsterdam gegeven wordt, leert u hoe.

In de grote zaal van buurtcentrum De Coenen in Amsterdam-Zuid wordt hard gewerkt. De warming-

up zit er net op. Tien dames en één heer zitten in een kring en houden met geconcentreerde 

gezichten hun linkerbeen in de lucht, tien seconden lang. Daarna is het rechterbeen aan de beurt, om 

en om. Het is een oefening uit het In Balans-oefenboek waarmee de deelnemers ook thuis aan de 

slag gaan en dat ze ook na de laatste trainingsbijeenkomst kunnen blijven gebruiken. De beenspieren 

worden er sterker van, wat goed is voor de stabiliteit.

Blijven oefenen
De deelnemers zijn voor de derde keer bijeen voor de valpreventietraining In Balans. In Balans-trainer 

en fysiotherapeut Marion Russchen rolt een mat uit op de grond en vraagt een vrijwilliger voor de 

volgende oefening: op de grond gaan liggen en weer opstaan. Dat wordt steeds moeilijker als de 

spierkracht achteruitgaat en bewegen niet meer zo soepel gaat. De dame op de mat laat met hulp 

van Marion aan de groep zien hoe ze vanaf handen en knieën stapje voor stapje overeind komt, heel 

voorzichtig. “Goed gedaan”, zegt Marion. “Je loopt het meeste risico als je het te snel wilt doen. 

Houd je aandacht erbij en haal vooral rustig adem. En blijf oefenen, hè. Het is fijn als je weet dat je 

zelf kunt opstaan, mocht dat nodig zijn.”

Minder onzeker
Steviger op de benen staan en minder snel uit balans raken. Dat zijn 

belangrijke redenen voor ouderen om aan de training mee te doen. 

“Een tijdje geleden ben ik gevallen in de bus”, vertelt een van de 

deelnemers. “Ik werd gelukkig overeind geholpen en heb er 

niets aan overgehouden, maar met de bus ga ik voorlopig 

niet meer.” “Je wordt er zo onzeker van”, zegt een andere 

deelnemer. “Als deze training hier verandering in brengt, 

dan ben ik toch gek als ik hier niet aan meedoe.”

Eigen niveau
“De training maakt ouderen bewust van hoe ze 

bewegen en wat ze zelf kunnen doen om stabiel te 

blijven”, zegt Marion. “Goed leren staan, in de juiste 

houding, opstaan uit bed of een stoel, opstaan vanaf 

de grond: het komt allemaal aan bod. Natuurlijk 

oefenen we veel, in beweeglijkheid, kracht, balans 

en coördinatie. Ieder op zijn eigen niveau, en met een 

grapje op z’n tijd. Zo is de training voor iedereen goed te 

doen en nog gezellig ook.” Wie de smaak te pakken heeft, 

kan doorstromen naar een ander bewegingsprogramma,  

Meer Bewegen voor Ouderen, bijvoorbeeld.

Wilt u weten waar u kunt deelnemen 

aan een In Balans training bij u in de buurt? 

Kijk op www.laatjenietvallen.nl  

of informeer bij uw huisarts of fysiotherapeut.

      om steviger in uw 
schoenen te staan

1 Blijf bewegen
Lichaamsbeweging zorgt voor sterke spieren en een 

goed evenwicht. Heeft u pijnlijke gewrichten of andere 

klachten? Met een fysiotherapeut kunt u oefeningen 

doen die ervoor zorgen dat u met plezier blijft bewegen.

2 Maak uw huis veilig
Een ergotherapeut kan u adviseren over aanpassingen 

en hulpmiddelen die uw huis veiliger maken. Zoals 

een keukentrapje waaraan u zich kunt vasthouden, 

leuningen en antislipmatten in de badkamer en 

verlichting met bewegingssensoren. 

3 Laat uw medicijnen checken
Bespreek uw medicijngebruik jaarlijks met uw huisarts. 

Door bepaalde geneesmiddelen of een combinatie 

kunt u zich duizelig, slap of minder alert voelen. Ook 

uw apotheker weet of uw medicijnen samengaan en 

hoe ze moeten worden ingenomen. Pas de dosering 

nooit zelf aan.

4 Check uw ogen
Laat jaarlijks uw ogen controleren bij de opticien. 

Multifocale glazen zijn minder geschikt voor mensen 

die nog veel buiten actief zijn en traplopen. Zorg voor 

goede verlichting in en om het huis.

5 Stevige schoenen
Goede schoenen en pantoffels voorkomen dat u struikelt 

of uitglijdt. Ze sluiten goed aan, buigen mee met de voet 

en hebben bij voorkeur geen hak. Heeft u eksterogen, 

verminderd gevoel of andere klachten, laat uw voeten 

goed verzorgen. Zooltjes geven een goede basis.

6 Extra vitamine D
Vitamine D zorgt voor stevige botten die tegen een 

stootje kunnen. Neem dagelijks een supplement of eet 

eens wat vaker vette vis, zoals haring of makreel.

7 Check uw valrisico
Valt of struikelt u vaker dan voorheen? Bespreek dit met 

de huisarts of fysiotherapeut. Deze onderzoekt samen 

met u wat de oorzaken zijn en kan u advies geven.

8 Kom voorzichtig omhoog
Wordt u duizelig als u snel opstaat? Span dan eerst de 

beenspieren aan of maak stappen op de plaats voor 

de doorbloeding. Sta dan langzaam op terwijl u zich 

eventueel ergens aan vasthoudt. Ga pas lopen als de 

duizeligheid over is.

9 Eet gezond
Al kookt u misschien niet meer uitgebreid voor uzelf, 

let goed op of u genoeg eiwitten binnenkrijgt. Ze zijn 

belangrijk voor uw spieren. Eiwitten zitten vooral in 

kwark, skyr en andere zuivel, vis, vlees en groente. Een 

diëtist kan u adviseren.

0 Wat als ik val?
Als u vaak valt, bedenk wat u dan het beste kunt doen. 

Veel ouderen dragen hun mobiele telefoon altijd bij 

zich of hebben persoonsalarmering. Fleecedekens 

overal in huis houden u warm als u valt. Denk in elk 

geval niet: als ik niet beweeg dan val ik minder.

10
TIPS

Wilt u weten hoe u stevig op eigen benen 

blijft staan? Kijk voor tips en leuke activiteiten 

op www.laatjenietvallen.nl

U kunt zelf veel doen om op de been 

te blijven. Tien tips van valpreventie- 

deskundige Marjolein Kuijt.

ZO BLIJFT U VITAAL 
EN IN BALANS


