
            
 Heupairbag

“Door medewerkers van alle betrokken disciplines vanaf het begin te betrekken bij de invoering 

van de Wolk heupairbag wordt deze nu succesvol ingezet bij de juiste clienten”

Stel een goede projectgroep samen, waarbij 
verschillende disciplines bij betrokken zijn. 

Wijs sleutelfiguren aan die met goede uitleg en 
sprekende voorbeelden informatie kunnen doorspelen 
aan hun collega’s. Zorg daarnaast voor een 
aanspreekpunt. Hier moeten medewerkers terecht 
kunnen met al hun vragen over de heupairbag. 

Betrek de familie van de client bij 
het proces. Mocht er weerstand 
zijn van de client probeer dan om 
steeds het doel uit te leggen en te 
benadrukken wat het op kan 
leveren.

Het is belangrijk te kijken naar welk beleid er wordt 
gevoerd binnen de organisatie gericht op valpreventie. 

Kijk bij de evaluatie niet alleen naar het aantal 
voorkomen vallen en heupfracturen, maar ook naar 
andere aspecten ten gevolge van het inzetten van de 
heupairbag. Dit kunnen zowel kosten als baten zijn 
voor verschillende betrokkenen; clienten, 
medewerkers, familieleden, organisatie, etc. 

Blijf met elkaar in gesprek en ontdek wat nodig is voor 
vertrouwen in het systeem en of er aanpassingen 
gedaan kunnen worden om andere maatregelen af te 
schalen;  bv minder sensoren. 

De heupairbag is redelijk eenvoudig in gebruik 
en medewerkers zien de meerwaarde ervan in. 
Toch is de Wolk iets nieuws en hier moet men 
aan wennen. Dit kost tijd. 

Er zullen verschillen zijn in acceptatie en 
gebruik per client. Houd hier rekening mee en 
grijp in waar nodig.

Zo zorg je voor een goede start

Tips voor inzet bij clienten

Tips om op te letten bij evaluatie

Dit kun je verwachten

Bekijk zorgvuldig per client of de heupairbag geschikt 
kan zijn. Zorg ervoor dat je enkel de clienten selecteert 
die baat hebben bij het gebruik van de heupairbag.  
Gebruik de inclusie/exclusie criteria van Wolk als 
richtlijn. Voeg ook eigen inzichten toe. Wees kritisch.
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