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Bevallige woning?
Wist je dat de meeste mensen in de woonomgeving 
vallen? Slechte verlichting, tapijten, verhoogjes, gladde 
vloeren of rommel zijn hier meestal de oorzaak van. 
Aanpassingen in de woonomgeving zoals leuningen, 
extra verlichting of vloerkabelgoten voor losliggende 
snoeren kunnen een grote beschermende factor zijn 
en het verschil maken tussen vallen of niet vallen.

UITLEG OPDRACHT
Evalueer de veiligheid van je woonomgeving door middel van de checklist ‘een 
valvrij huis’ of de checklist ‘een valvrije kamer in je woonzorgcentrum’. Wanneer je 
de evaluatie hebt afgerond vragen we je om een foto(collage) te maken, waarbij de 
grootste valrisico’s in de woonomgeving in beeld worden gebracht. Je kan eventueel 
ook een foto toevoegen van hoe de woonomgeving werd aangepast en valveilig 
gemaakt.

INSTRUCTIES
• Deadline: vrijdag 29/04/2021 14u00. 
• Evalueer de veiligheid van je woonomgeving en maak gebruik van de checklist ‘een 

valvrij huis’ of de checklist ‘een valvrije kamer in je woonzorgcentrum’.
• Maak een fotocollage waar de grootste valrisico’s in de woonomgeving in beeld 

worden gebracht. En eventueel ook een foto van hoe de woonomgeving werd 
aangepast en valveilig gemaakt.

• Bezorg ons de fotocollage via deze link: 
      https://form.jotform com/212666395485064. 
• Gebruik #bevalligewoning  #wvdv2022  #’jouwprovincie’ om je foto’s en filmpjes van 

de activiteit te delen op sociale media! Vergeet ons ook niet te taggen (Facebook 
en Instagram: @valpreventie.be; Twitter: @valpreventie_be). 

https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/3124/1644843191_20220215ValvrijhuisOnline.pdf
https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/3124/1644843191_20220215ValvrijhuisOnline.pdf
https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/3124/1644843486_20220215ValvrijWZCOnline.pdf
https://form.jotform.com/212666395485064


SPELREGELS
• Er zijn per provincie maximum 7 sterren te verdienen. Bij 25 doorgestuurde 

fotocollages van een organisatie ontvangt de provincie één ster, bij 50 fotocollages 
een tweede ster en bij 75 fotocollages  een derde ster. Bij 25 doorgestuurde 
fotocollages van individuele deelnemers ontvangt de provincie één ster, bij 50 
fotocollages een tweede ster en bij 75 fotocollages  een derde ster. De overige ster 
gaat naar de provincie waaruit de origineelste invulling van de opdracht komt.

• Je mag creatief zijn in het uitvoeren van de opdracht. Wijk je sterk af van de 
voorschriften, motiveer dit dan kort in de registratie. 

Hou steeds rekening met de geldende maatregelen in het kader van COVID-19. 
Opdrachten mogen aangepast worden om de veiligheid van iedereen te garanderen. 


