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Mijn man valt regelmatig, zowel in huis 
als buiten. Ik vind dit altijd erg eng en weet 
niet goed wat ik moet doen. Hoe help ik 
hem overeind? Hoe kan ik ervoor zorgen 
dat hij minder vaak valt?

Vallen is erg vervelend. Niet alleen omdat 
uw man er verwondingen mee kan oplopen, 
maar ook omdat veel mensen hier erg onze-
ker door kunnen worden. Vallen kan bij elke 
spierziekte voorkomen en is een belangrijk 
aandachtspunt binnen de revalidatie. Wij 
adviseren mensen met een spierziekte om 
zo lang mogelijk te blijven lopen, maar 
belangrijk is dat dit veilig blijft. Dit is een af-
weging die je samen met de revalidatiearts 
kan maken, waarbij de voordelen (blijven lo-
pen) afgewogen worden tegen de nadelen 
(vallen en mogelijke verwondingen).

Oorzaak
Eerst zal de revalidatiearts samen met 
uw man nagaan wat de oorzaak van het 

vallen is. Hierbij kan eventueel aanvullend 
onderzoek plaatsvinden door de fysiothe-
rapeut. Afhankelijk daarvan kan binnen 
de revalidatie een behandeling worden 
ingezet om het vallen te voorkomen of be-
perken. Bijvoorbeeld met een looptraining 
of het inzetten van hulpmiddelen.

Hulpmiddelen 
Er zijn verschillende soorten hulpmidde-
len. Bijvoorbeeld loophulpmiddelen, denk 
hierbij aan schoenaanpassingen, orthesen, 
een wandelstok of een rollator. Verder zijn 
er hulpmiddelen voor valpreventie, bijvoor-
beeld beugels aan de muur, antislipmateri-
alen en alarmering. Denk ook aan het  
creëren van een veilige omgeving in huis 
met niet te veel losliggende spullen en 
zo min mogelijk drempels en losliggend 
tapijt.

Loop- en valtraining
De angst om te vallen is begrijpelijk, 
maar gelukkig wordt ook daar binnen de 
revalidatie aandacht aan besteed met 
loop- en valtraining om het vertrouwen te 
vergroten. 

In het revalidatieteam werken fysiothera-
peuten, ergotherapeuten en psychologen 
vaak samen aan de loop- en valtraining 
voor mensen met een spierziekte.  

Opstaan 
Naast het vallen is het opstaan vanaf de 

grond bij veel mensen met een spierziekte 
een probleem. Omdat zij zelf niet zonder 
hulp vanaf de grond kunnen opstaan, heb-
ben ze daarvoor hulp nodig van anderen. 
Soms biedt een stoel of tafel uitkomst, 
maar vaak komt het neer op de spier-
kracht van anderen. Er zijn enkele hulp-
middelen beschikbaar die het opstaan 
vanaf de grond makkelijker maken. Mocht 
er niemand in de buurt zijn, dan is een 
vorm van alarmering belangrijk. Ook hier 
zijn verschillende mogelijkheden voor. 
Uw revalidatieteam kan uw man helpen 
zoeken naar de geschikte mogelijkheden 
en het opstaan vanaf de grond oefenen, 
ook samen met u.

Vallen en opstaan zijn belangrijke proble-
men die u heel goed kunt aankaarten bij 
uw gespecialiseerd revalidatieteam. Zij 
zoeken samen met u naar geschikte mo-
gelijkheden om zo lang mogelijk te blijven 
lopen op een veilige maier.
 

Tekst Jan Groothuis 

Heeft u ook een vraag aan de revalidatie-
arts? Stuur deze dan per mail naar  
redactie@spierziekten.nl

RevalidatieVraag het de revalidatiearts

Vallen en opstaan

Meer informatie 
• In spierziekten gespecialiseerde 

revalidatiecentra vindt 
u in de Zorgwijzer: 
www.spierziekten.nl/zorgwijzer

•  Hulpmiddelen, zoals 
loophulpmiddelen, vindt u op 
www.hulpmiddelen.spierziekten.nl 

Revalidatiearts Jan Groothuis: ‘Vallen kan bij 

elke spierziekte voorkomen en is een belangrijk 

aandachtspunt binnen de revalidatie.’

In deze rubriek stelt u de vragen. Vragen over problemen die u ervaart 

in uw dagelijks leven, in uw werk, hobby’s of relatie. Een wisselend 

team van revalidatieartsen beantwoordt de vragen. Een van hen is 

Jan Groothuis, revalidatiearts in het Radboudumc.


