
Copyright & disclaimer fixatiemateriaal  

Dit materiaal heeft als doel een bijdrage te leveren aan een goede, verantwoorde en doelmatige zorg- 

en dienstverlening. Bij wijzigingen of twijfel ten aanzien van de uitvoering van de procedure 

weergegeven in het beeld- en videomateriaal of in situaties waarin deze procedure niet voorziet, kan 

men een e-mail sturen naar expertisecentrum@valpreventie.be zodat mogelijke onduidelijkheden of 

tekortkomingen onmiddellijk kunnen gecorrigeerd worden en bij een volgende revisie worden 

opgenomen.  

Afwijken van deze procedure kan soms noodzakelijk zijn, doch men zal het afwijken van deze 

procedure te allen tijde moeten kunnen motiveren. Deze procedure kan en mag nimmer de plaats 

innemen van het eigen denken en handelen van de hulpverlener. De hulpverlener kent en neemt bij 

het hanteren van deze procedure zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.  

Het beeld- en videomateriaal die u hier elektronisch kan raadplegen is uitgewerkt in opdracht van UZ 

Leuven en is uitsluitend bestemd voor toepassing en aanwending binnen UZ Leuven. Betrokken tekst 

is auteursrechtelijk beschermd. Hij mag op geen enkele wijze, ook niet ten dele, worden opgeslagen 

(anders dan noodzakelijk om deze webpagina te kunnen bekijken), gekopieerd, gewijzigd, 

gereproduceerd, openbaar gemaakt of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van UZ Leuven.  

Deze proceduretekst werd met de nodige zorg voor doeltreffendheid, volledigheid en juistheid 

opgesteld. Dit sluit niet uit dat hij onvolkomenheden kan bevatten.  

UZ Leuven, noch de auteurs van de tekst, noch de medewerkers van UZ Leuven of KU Leuven kunnen 

door derden aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse 

schade bij wie dan ook naar aanleiding van het ter kennisnemen, toepassen of aanwenden van de in 

de tekst voorkomende informatie en eventuele verwijzingen.  

Alle vermelde informatie heeft daarenboven een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd 

voor individuele personen en concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend 

bij degene die de informatie betreffende de procedure gebruikt, op welke wijze ook.’ 


