
Ja,
wij bestellen     exemplaren van  

Het grote valpreventiespel 
aan € 80,00 per exemplaar.*

Naam  

Afleveradres  

 

Postcode en plaats  

Contactpersoon  

Telefoon  

E-mail  

Datum van bestelling  

* portkosten zullen aangerekend worden

Stuur de bestelkaart naar ons terug via e-mail (klantendienst@pelckmansuitgevers.be)  
of per post (klantendienst Pelckmans Uitgevers nv, Brasschaatsteenweg 308,  

2920 Kalmthout). Bestellen kan ook telefonisch op 03/660 27 20. 

Bestel je vanuit Nederland? Neem dan contact op met Kemper Conseil  
(070 386 80 31 of via info@kemperconseil.nl).

Robin Biets en Peggy Lavaerts

Praktijkgericht en  
wetenschappelijk onderbouwd

Kennis van valpreventie voor zorgverleners op de werkvloer 
is een vereiste voor een goed valpreventiebeleid en minder 
valincidenten (met schade) binnen een organisatie. De ont-
wikkeling van dit bordspel vloeide voort uit de behoefte aan 
een evidencebased en praktijkgerichte opleiding rond val-
preventie. Vanuit een multifactoriële kijk op de problematiek 
en rekening houdend met de complexiteit van de materie, 
werden zowel kennisvragen, doevragen als juist/fout-vragen 
opgesteld. De doelstelling is om zorgverleners rechtstreeks 
te betrekken bij de opleiding zodat verworven kennis beter 
vastgehouden wordt.

De eerste versie van dit spel werd gebruikt tijdens een work-
shop valpreventie. Deze werd wetenschappelijk geëvalueerd 
met medewerking van expertisecentra rond valpreventie. De 
workshop was een succes en de reacties waren lovend en 
positief. De zin om dit spel zelf te spelen met het team was 
een vaak gehoorde reactie – gewoon zelf aan de slag gaan 
zonder begeleiding, en spelen wanneer je wilt. Op deze vaak 
terugkerende vraag komt nu een antwoord met Het grote 
valpreventiespel.

Spelbord
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Juist/fout-vragen

Doevragen
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Het grote valpreventiespel De leukste manier om aan  
valpreventie te doen! Ontwikkeld door specialisten

Een valpartij bij ouderen is meestal niet zo onschuldig als het lijkt en kan ernstige gevolgen hebben. Veilige zorg is dan ook 
onmisbaar. Ben jij op zoek naar een speelse manier om valpreventie binnen je team te implementeren? En dit met een inter-
disciplinaire insteek? Dan is Het grote valpreventiespel de methode voor jou!

Het spel leert je op een originele en interactieve manier alles 
wat je als (toekomstige) zorgmedewerker moet weten over val-
preventie. Aan de hand van kennis vragen, doevragen en juist/
fout-vragen leer je in een korte tijdsspanne wat je nodig hebt 
om aan de slag te gaan met valpreventie. Speel nu en ontdek 
hoe dit wetenschappelijk onderbouwd spel heel praktijkgericht 
is. Misschien word jij wel de nieuwe valpreventie-expert van 
je team?

Voor wie?
Het grote valpreventiespel is geschikt voor een brede groep 
van zorgmedewerkers zoals verpleegkundigen, zorgkundigen, 
artsen, kinesitherapeuten/fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
studenten in opleiding … en kan bijgevolg in diverse settings 
gespeeld worden: niet alleen in ziekenhuizen, woonzorgcentra, 
psychiatrische centra, dienstencentra, revalidatiecentra of 
thuisverplegingsdiensten, maar ook aan universiteiten en 
hogescholen.

Spelers: max. 10

Speelduur: 1,5 tot 2 uur

Onderdelen:
• Spelbord
• Handleiding (32 pagina’s)
• 65 kaarten met kennisvragen
• 20 kaarten met juist/fout-vragen
• 15 kaarten met doevragen
• 180 kennispunten
• 10 pionnen
• 1 dobbelsteen

Doel van het spel: 
Elke speler is verantwoordelijk voor een geriatrische 
patiënt die gevallen is en met een heupfractuur 
werd opgenomen in het ziekenhuis. Doorheen het 
spel tracht je je kennis rond valpreventie te verhogen 
om de patiënt veilig naar huis te laten terug keren. 
Word valpreventie-expert en probeer nieuwe val-
partijen te voorkomen. De winnaar is diegene met 
de meeste kennispunten. Die kun je verdienen 
door goede antwoorden te geven, maar ook door 
strategisch samen te werken met je teamgenoten.

ISBN 978 94 6337 109 4 - € 80,00 - Vanaf midden april verkrijgbaar via Pelckmans Pro en in de boekhandel

Het spel werd ontwikkeld door Robin Biets en Peggy Lavaerts, beiden gespecialiseerde verpleegkundigen in de geriatrische zorg.

Robin studeerde in 2008 af als sociaal verpleegkundige en vervolgde zijn studies met een master in de verpleegkunde aan 
de KU Leuven waar hij eveneens de graad van ziekenhuishygiënist behaalde. In 2017 behaalde hij zijn bijzondere beroepstitel 
in de geriatrie en het certificaat referentiepersoon dementie.

Peggy studeerde in 1988 af als gegradueerd ziekenhuisverpleegkundige. Na twintig jaar inzet op de afdeling cardio logie maakte 
Peggy in 2008 de keuze voor geriatrische zorg verlening. In 2012 behaalde zij met succes haar bijzondere beroepstitel in de 
geriatrie. In hun functie als verpleegkundigen bij het geriatrisch supportteam verwierven Robin Biets en Peggy Lavaerts de 
nodige expertise op het vlak van valpreventie. 

Dit gemotiveerde duo is bovendien niet aan hun proefstuk toe wat betreft innovatieve projecten binnen de ouderenzorg. Ze 
organiseerden samen al heel wat initiatieven, zowel op regionaal als op nationaal niveau, en reisden drie jaar lang doorheen 
Vlaanderen met een enthousiast onthaalde valpreventieworkshop.

Een workshop volgen?
Voor een workshop rond dit spel kunnen Robin Biets en Peggy Lavaerts, die het spel ontwikkelden, zich verplaatsen 
naar jouw zorginstelling. Het spel duurt ongeveer 2 uur en kan gespeeld worden met 10 spelers. Workshops voor 
grotere groepen zijn echter ook mogelijk.

Voor meer informatie over data en prijzen kun je rechtstreeks contact opnemen met Robin Biets (robin_biets@
hotmail.com) en Peggy Lavaerts (peggy.lavaerts@hotmail.com), of via uitgeverij@pelckmanspro.be.
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