
zelfs gevallen, dan is een bezoek aan uw huisarts 

verstandig.

Deze kan aan de hand van enkele testen bepalen 

of het OTAGO oefenprogramma gestart moet 

worden.

Thuiszorg
Thuiszorg zal steeds meer een plek in uw buurt 

krijgen. Een Thuiszorgmedewerker kan bij u thuis 

een risico inventarisatie uitvoeren en bepalen of 

dit oefenprogramma iets voor u kan betekenen.

Fysiotherapie
Indien er sprake is van ontoereikende kracht  

of stabiliteit in de benen kan de fysiotherapeut  

dmv het OTAGO-trainingsprogramma iets voor U  

betekenen.

Het trainingsprogramma omvat mobiliteit-, 

kracht- en coördinatieoefeningen. Belangrijk 

onderdeel van het succes van dit programma is 

uw inzet. Het gehele programma duurt een jaar, 

waarbij er regelmatig overleg met u zal zijn. De 

fysiotherapeut zal u een aantal keren thuis bezoe-

ken om de oefeningen door te nemen. Afbeeldin-

gen en omschrijving van deze oefeningen staan 

ook in de map die u krijgt. Later  zal de therapeut 

nog een aantal keren telefonisch contact met u 

zoeken om de vorderingen door te nemen.  

De samenwerkende praktijken in Haarlem hebben 

de volledige kennis en achtergrond van dit OTAGO 

trainingsprogramma. Op de website ziet u welke 

praktijk bij u in de buurt dit programma aanbiedt.

Het OTAGO-programma
OTAGO is een thuis-oefenprogramma met een 

aantal voordelen ten opzichte van  andere pro-

gramma’s:

● Het wordt bij u thuis gegeven zodat u in uw   

 eigen omgeving kunt oefenen.

● Het betreft een aantal bezoeken van de fysio- 

 therapeut bij u thuis en verder telefonisch   

 contact.

● U krijgt een zeer duidelijke oefenmap met   

 afbeeldingen en instructies. Oefeningen  

 worden per keer op uw niveau en uw situatie  

 toegespitst.

● Wij vragen u voor een goed resultaat om  

 iedere dag óf te oefenen óf te wandelen   

 (tot een half uur).  
 

Ergotherapie
Indien er aanpassingen in en  

rond het huis moeten worden  

aangebracht om een veiliger 

loopklimaat te creëren, zal 

beroep op een ergothera- 

peut worden gedaan.

Vragen?
Mocht u vragen hebben 

dan kunt u deze stellen 

aan een van de bij  

Sta Sterk! aangesloten  

fysiotherapiepraktijken,  

die u op de website 

kunt vinden.

Sta sterk!

Vallen: een groot probleem
Onder senioren is vallen een groot probleem met 

vaak ingrijpende, persoonlijke, maatschappelijke 

en financiële gevolgen. Jaarlijks vallen ongeveer 

één miljoen (!) 65-plussers. Soms met ernstige 

gevolgen waar men op oudere leeftijd vaak moei-

lijk van herstelt. Het risico om te vallen wordt 

vaak groter  door verval van kracht en/of coör-

dinatie. Dat is bij uitstek het specialisme van de 

fysiotherapeut. Een aantal fysiotherapiecentra, 

al dan niet deel uitmakend van een gezondheids-

centrum, biedt een individueel oefenprogramma 

(OTAGO) dat thuis uitgevoerd  wordt.

Uit onderzoek komt naar voren dat er tot 40% 

minder valincidenten optreden bij mensen die dit 

oefenprogramma hebben gevolgd.

Valprotocol bij uw huisarts
Alle huisartsenpraktijken in Haarlem zijn gekwa-

lificeerd om samen met u te bepalen hoe groot 

uw valrisico is. Om het valrisico te verminderen 

kunnen de volgende specialisten erbij worden 

betrokken: de fysiotherapeut, de apotheker, de 

thuiszorgmedewerker en de ergotherapeut.

Als u boven de 65 jaar bent en u of uw omgeving 

merkt op dat u onvast ter been bent of u bent 
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De bij Sta Sterk! aangesloten  
fysiotherapiepraktijken die u het Otago 

oefenprogramma kunnen aanbieden, vind 
u op onze website: www.stasterk.net

Vergoeding
De kosten voor de bezoeken van de fysio- 

therapeut bij u thuis worden vergoed vanuit uw 

aanvullende ziektekostenverzekering, indien u  

die hebt afgesloten. De bij Sta Sterk! aangesloten  

fysiotherapiepraktijken hebben met alle  

zorgverzekeringen een contract. U hebt wel een 

verwijzing nodig van een arts.

Deelname
Als u besluit mee te doen krijgt u bij het eerste 

bezoek een pakket. Hierin zitten:

1. Een agenda (om het geoefende in bij te  

 houden)

2. Een map met afbeeldingen en instructies

3. Een oefengewicht

GROOT
Vallen:

PROBLEEM

een

Sta STERK!Sta sterk!
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