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onvolledigheden bevatten,  dan zijn de medewerkers en artsen van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem hiervoor niet aansprakelijk. 
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Voorwoord

Een valpartij is snel gebeurd... Thuis, op school, maar ook in het ziekenhuis!

Omdat patiëntveiligheid voor ons heel belangrijk is, stellen we natuurlijk alles 
in het werk om dit te vermijden.

Deze brochure bevat informatie om het valrisico te verminderen zowel thuis 
als in het ziekenhuis. 
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Risico op vallen

Kinderen vallen wel vaker, dat is onderdeel van het opgroeien. Ze leren nieuwe 
mogelijkheden ontdekken en hun coördinatie is nog in volle ontwikkeling. 
Het valrisico hangt af van de leeftijd, medische diagnose … 

Door risico’s juist in te schatten, stellen we vast welke kinderen extra 
aandacht vragen.

We evalueren dit risico aan de hand van een schaal en treffen de nodige 
maatregelen. Deze extra veiligheidsmaatregelen bespreken we steeds 
met jou. Ook als het risico op vallen toeneemt, bv. door verandering in 
de gezondheidstoestand van je kind, bespreken we de eventuele extra 
veiligheidsmaatregelen samen met jou.
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Verschillende oorzaken kunnen een val uitlokken. Tijdens je verblijf in het 
ziekenhuis beperken we omgevingsfactoren die het valrisico verhogen.

VEILIGE OMGEVING

 • Opgeruimd staat netjes: hou de kamer zo netjes mogelijk. Hou de 
omgeving in en rond het bed vrij van speelgoed en andere obstakels.

 • Voorkom natte vloeren (bv. na douche of bad).

 • Laat je kind NOOIT alleen achter op het verzorgingskussen.

 • Laat je kind niet op meubels of de vensterbank spelen (bv. alleen op stoel 
of groot bed).

ALLES BINNEN HANDBEREIK

 • Hou het oproepbelletje steeds binnen handbereik. Ook als je kind 
(eventjes) alleen blijft.

 • Afhankelijk van de leeftijd leg je alles wat je kind nodig heeft binnen 
handbereik (bv. tablet, boekje, zakdoekjes …).

LAAGSTAND VAN HET BED

 • We streven ernaar om je kind te laten slapen in een bed aangepast aan 
de leeftijd of hoe het thuis gewend is.

 • Plaats de hoog-laagbedden steeds op laagste stand.

 • Doe de beide zijden of bedsponden omhoog wanneer je kindje in bed zit.

Risico op vallen beperken
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 • Als je kindje elders in slaap valt, leg het dan zo snel mogelijk in zijn/haar 
eigen bedje.

 • Laat geen groot speelgoed achter in bed als je kindje alleen blijft.

 • Laat je kind niet liggen/spelen op het bed waar je als ouder in slaapt.

KOUSEN EN SLECHT SCHOEISEL VERMIJDEN

 • Zorg voor goed passende schoentjes of pantoffels, met goede grip.

 • Laat je kind niet op kousen rondlopen of rennen.

UITSTEKENDE HULPMIDDELEN GEBRUIKEN 

 • Zorg voor aangepaste loopmiddelen indien nodig (bv. krukken) en 
hulpmiddelen bij transport (bv. buggy, rolstoel ...).

IN REMSTAND PLAATSEN VAN ROLLENDE MATERIALEN

 • Bed en stoel in remstand.

LICHT VOORZIEN 

 • Zorg voor voldoende licht.

 • Laat een nachtlampje aan.
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Naast de preventiemaatregelen die we hiervoor noemden, voorkom je een 
valpartij door te helpen bij volgende zaken:

 • Laat je kind niet rennen door de gang van de afdeling.

 • Toon waar het toilet is aan je kind.

 • Leg uit hoe het beloproepsysteem werkt als je kind alleen blijft op de 
kamer.

 • Begeleid je kind naar de badkamer of toilet, zeker als we bijvoorbeeld een 
infuus plaatsten of na een operatie.

 • Slaap niet met je kind in het bed dat bestemd is voor de ouder. Dit bed 
heeft geen zijsponden en beschermt je kind dus niet voor een mogelijke 
valpartij. Klap het zetelbed ’s morgens terug in. 

 • Voel je je slaperig met je kindje in de armen? Leg het dan in het bed met 
de spijlen omhoog. Als je in slaap valt, kan het kindje uit je handen 
vallen. 

 • Hou fysiek contact met je baby wanneer de spijlen van het bedje naar 
beneden zijn, wanneer hijzij op het verzorgingskussen ligt, wanneer je 
baby op de weegschaal ligt.

 • Laat je kind niet rondrijden met rollend materiaal bv. de infuusstaander.

 • Maak aanwezige veiligheidsgordeltjes (bv. in autostoel of relax) vast.

 • Verwittig steeds de verpleegkundige wanneer je de kamer verlaat en je 
kind alleen blijft.

Op volgende veiligheidskaart staan nog enkele tips om het risico op vallen 
beperken. Deze kaart hangt op in de kamer van je kind.

Extra aandachtspunten
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Laat je kind nooit onbewaakt 
achter op het verzorgingskussen.

Plaats de zijsponden van het bed

volledig omhoog.

Veiligheidsgordels steeds 
vastmaken in autostoel of relax.

Zorg voor een opgeruimd bed en 
propere vloer. Plaats het bed in de 
laagste stand en de zijsponden 
van het bed omhoog.
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Valt je kind toch ondanks de extra veiligheidsmaatregelen? Verwittig de 
verpleegkundige dan onmiddellijk. Deze zorgt voor je kindje en verwittigt 
indien nodig de arts.

De verpleegkundige meldt de valpartij in het intern 
incidentmeldingssysteem. Zo kunnen we op zoek gaan naar manieren om dit 
in de toekomst te voorkomen.

Patiëntveiligheid is één van onze prioriteiten en we zijn dan ook zeer tevreden 
dat je hieraan meewerkt!

Wat als je kind toch gevallen is?
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Nuttige contacten

verpleegafdeling pediatrie
09 364 87 70
Route 109

dokter nathalie Favere
09 364 84 47
Route 25

dokter bart Houthoofd
0499 38 37 32
Route 25

dokter katrien naudts
053 63 06 99
Route 25

Indien je meer informatie wenst, vragen hebt over je opname of onverwachts 
niet kan komen, kan je contact opnemen via onderstaande gegevens.

dokter Silvia van damme
0499 38 37 32
Route 25

dokter liesje van den bossche
09 364 84 20
Route 25

dokter Geert van Moer
09 364 84 11
Route 12

Dokter Sofie Vuylsteke
09 364 86 96
Route 25

algemeen nummer aZ Sint-elisabeth Zottegem
09 364 81 11

Spoedgevallendienst
09 364 85 55

Aanvullende informatie op www.sezz.be.
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NOTITIES



aZ Sint-elisabeth Zottegem vzw
 Godveerdegemstraat 69

 9620 Zottegem
 T 0032 9 364 81 11

 F 0032 9 364 89 00
 info@sezz.be
 www.sezz.be

 0418.558.166
 RPR Gent, afd. Oudenaarde

Medisch Centrum brakel
 Watermolenstraat 74-76

 9660 Brakel
 T 0032 55 42 66 01


