
UITNODIGING 

 

 
De Regionale Projectgroep nodigt je uit voor het: 

Kennisfestival 
‘Veilig en vitaal in eigen huis’ 

 

Datum en tijd: Donderdag 11 oktober 2018 van 15.00 tot 17.30 uur 

Doelgroep: 

 

Eerstelijns zorgverleners, buurtsportcoaches, welzijnswerkers in Gooi en 

Vechtstreek betrokken bij preventie van valongevallen bij ouderen  

Kosten: Geen 

Locatie: Visio, Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen; www.visio.org 

 

Inschrijven voor de bijeenkomst kan via deze link. Meld je aan vóór 5 oktober. 
 

Programma 
 
14.45 uur Ontvangst  

 

15.00 uur 

Plenair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom en opening 
Astrid Heijstee, wethouder gemeente Weesp en portefeuillehouder gezondheid.  
 
Ontwikkelingen van de afgelopen jaren: landelijk, regionaal en lokaal 
Brigit Hamburg, programmaleider en adviseur gezondheidsbevordering GGD. 
 
Ketensamenwerking rond valpreventie gerealiseerd bij SEHZ in Hilversum Zuid 
Medewerker van SEHZ, werkgroep valpreventie. 
 
Het belang van leef-gedrag bij de oudere thuis. Hoe speel je daar op in? 
Carla van der Maas, ergotherapeut Vivium Zorggroep. 

 

De relatie tussen voeding en valpreventie (o.a. sarcopenie). Wat zijn de 

kenmerken en de mogelijkheden?  

Suzan Bijleveld, diëtist Gezondheidscentrum Huizen.  

 

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk 

Anouck Dingemans, Marie-José Bruins, Rubin Vos: Buurtsportcoaches pitchen over 

hun ervaringen met beweegactiviteiten voor ouderen. 

Een oudere zelf aan het woord! 

https://www.ggdgv.nl/voor-professionals/samen-voor-gezond/voorkom-vallen-beweeg/kennisfestival/


 

 

 

16.00 uur 

Workshops 

 

De ketenaanpak in je eigen gemeente/wijk 

Per gemeente is een gesprekstafel ingericht. Ken je je ketenpartners? Je bestendigt 

contacten of legt juist nieuwe.  

Concretiseer je samenwerking met vragen als: 

 Hoe komt een cliënt bij mij? Hoe verwijs ik?  

 Wat zijn de kosten? Is er vergoeding mogelijk? 

 Kan ik jouw expertise inzetten voor mijn cliënten? Pitch jouw beste ervaring! 

 

17.00 – 17.30 Afsluiting met een hapje en drankje 

 

Informatiestands 

Vooraf, tussendoor en na afloop kun je de diverse informatiestands bezoeken in de grote hal, zoals: 

 TOOS Generatie Thuis; 

 good practices van buurtsportcoaches; 

 KWIEK beweegroute; 

 eenvoudige domotica-toepassingen. 

 

Graag tot 11 oktober! 

 

Namens de werkgroep: 

Brigit Hamburg en Anja Straathof,  

GGD Gooi en Vechtstreek 

voorkomvallenbeweeg@ggdgv.nl 

 

In het Regionaal project ‘Voorkom Vallen. Beweeg!’ participeren o.a. fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, apotheker, wijkverpleegkundigen, adviseur GGD 

 

 

mailto:voorkomvallenbeweeg@ggdgv.nl

