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Voor hen die vallen

‘Hij die nooit viel
heeft minder stof tot roemen
dan hij die viel
maar weer is opgestaan’.
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Woord vooraf
Valtraining : winst uit mijn verlies
Als gedreven wedstrijdjudoka is het mij vroeger helaas nooit gelukt om aansprekende ereprijzen te winnen. Door de vele judotrainingen en de talloze
verliespartijen in competitie kwam ik vaak en hard te vallen. Toch leverde dit
nooit blessures op.
Buiten de judomat bleek het vallen onverwacht toch veel positieve effecten
op mij te hebben gehad, hetgeen ik als winst beschouw. Omdat ik had leren
vallen, leerde ik namelijk in een opvallend snel tempo schaatsen, skieën,
snow- en skateboarden, volleybal, paardrijden enzovoort. Een keeper nodig
in het schoolteam? Geen probleem, ik durfde als niet-voetballer naar alle
hoeken van het doel te duiken. Er was geen bewegingsspel waaraan ik niet
durfde mee te doen. Zowel tijdens de gymles, als na schooltijd. Zelfs waaghalzerijen waren mij op een bepaald moment niet vreemd. Als puber
stuntte ik, niet zonder gevaar, met allerlei capriolen op bromfietsen en
motoren. Ondanks de diverse buitelingen die ik daarbij maakte, hoefde
nooit de hulp van een dokter ingeroepen te worden. Ik noem mijzelf dus
ervaringsdeskundig, wat vallen betreft.
Tijdens mijn opleiding tot leraar in het onderwijs heb ik veel over het vallen
geschreven. Alle kinderen moesten zo snel mogelijk leren om veilig te vallen,
zo was mijn stelregel. Eenmaal werkzaam in het onderwijs, maar ook als
judo- en gymnastiekleraar, leerde ik kinderen spelenderwijs om veilig te vallen. Ik ontdekte daarbij al snel dat deze vorm van zelfredzaamheid tevens
hun zelfvertrouwen ten goede kwam. Doordat zij aan meer activiteiten
durfden mee te doen, kregen zij eenvoudiger en meer sociale contacten.
In 1986 schreef ik hierover ‘Vallen en huilen of tuimelen zonder builen’.
Talrijke scholen gingen er mee aan de slag en veel sportscholen organiseerden zogenaamde tuimelcursussen voor de jeugd.
Natuurlijk is een val niet altijd te vermijden. Maar als je van jongs af aan
hebt leren vallen, heb je daar je leven lang voordeel van. Je zult vrijwel nooit
op je hoofd vallen of een arm per abuis uitsteken in de valrichting. Verreweg
de meeste (oud-)judoka’s zullen dit met eigen voorbeelden kunnen bevestigen.
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Iedereen kan leren om veilig te vallen. Met dit boek als leidraad kun je het
spelenderwijs en eenvoudig aan anderen leren. Van jong tot oud. Er ligt 25
jaar ervaring aan ten grondslag. Ik wens je er veel plezier en succes mee!
YOS LOTENS
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Inleiding
Vallen staat al jaren nummer één als het meest voorkomende ongeluk in en
om het huis. Jaarlijks worden naar schatting ongeveer 300.000 valpartijenmet-verwonding in ons land geregistreerd. Het werkelijke aantal schijnt een
veelvoud daarvan te zijn, want het gaat hier alleen nog maar om de officieel
in ziekenhuizen geregistreerde ongelukken. Zorgwekkend blijkt ook het
grote aantal complicaties dat na een val bij vooral ouderen plaatsvindt. Niet
alleen de pijn en het ongemak die dit met zich meebrengt, maar vooral ook
de enorme kostenpost die dit betekent.
Stichting Consument en Veiligheid ontwikkelde daarom meerdere campagnes voor de preventie van valongevallen in Nederland.‘Halt! U valt!’en ‘Blijf
Staan!’ zijn daar voorbeelden van. Helaas waren deze campagnes slechts
gericht op het voorkómen van vallen. Onze ouderen vormden daarbij de
enige doelgroep. Het zou veel beter zijn om al op jonge leeftijd te beginnen
met PREVENTIEVE VALTRAINING, want jong geleerd is oud gedaan. Met deze
preventieve valtraining is het mogelijk om al met gerichte valoefeningen te
beginnen, nog vóórdat met lopen begonnen wordt. Immers, hoe eerder je in
je leven veilig leert vallen, hoe meer plezier en profijt je daarvan zult hebben:
1. Je kunt jezelf tegen een pijnlijke valpartij verdedigen. Dat geeft zelfvertrouwen.
2. Je durft aan meer bewegingsactiviteiten, spelen en sporten mee te doen,
omdat je niet bang bent om te vallen.
3. Je sociale leven wordt verrijkt, want je hebt meerdere en andere sociale
contacten dan wanneer je bang bent om te vallen.
Voor de onderbouwing van de eerstgenoemde campagnes was betrouwbare informatie nodig over de valongevallen, bijvoorbeeld over het aantal
valongevallen, het ongevalsscenario en het type letsel dat ontstaat.
Onderzoeksrapporten ‘Valongevallen bij ouderen, 1998-2002’*, Privé-ongevallen bij senioren*, april 1998 en ‘Kerncijfers valongevallen bij ouderen,
2004’* geven nuttige informatie over de valongevallen bij ouderen van 55
jaar en ouder. Ook voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 14 jaar oud is een
onderzoeksrapport samengesteld: ‘Privé-ongevallen bij kinderen’-1999*.
Voor het maken van voornoemde rapporten is gebruik gemaakt van meerdere bronnen van verschillende landelijke organisaties. De informatie over
de Spoed Eisende Hulp (SEH) -afdelingen is afkomstig uit de registratie van

*Zie literatuurlijst
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alle ziekenhuisopnamen; Landelijke Medische Registratie (LMR) en het
Letsel Informatie Systeem (LIS) van Consument en Veiligheid. Alle cijfers van
onderzoeksgegevens in dit boek zijn uit voornoemde onderzoeksrapporten.

Onderzoek, letsels en gevolgen voor
kinderen van 0 - 14 jaar*
Kinderen van 0 tot 4 jaar overkomen in vergelijking met kinderen en volwassenen relatief veel ongelukken. Ze zijn enthousiast, kennen geen risico's en
zien geen gevaren. Bovendien zijn ze motorisch nog niet in staat om een
ongeluk te voorkomen.
Een (kinder)leven wordt door vele gevaren omringd: electriciteit, vergiftiging, verdrinking, verbranding, ziekten en valpartijen. Beangstigend?
Welnee. We leren kinderen immers van jongs af aan om te gaan met dergelijke gevaren. We leren ze veel, verbieden ook veel en werken aan preventie.
We zetten een hek om de tuin, plaatsen zachte tegels onder klimrekken, zorgen voor kindveilige stopcontacten en speciale sluitingen van flessen, verdiepen ons in EHBO voor kinderen enzovoort. Het leren omgaan met situaties
die gevaar kunnen opleveren is een belangrijk facet in de opvoeding.
Door de exploratiedrang van jonge kinderen is het verbieden van springen,
stoeien, klimmen en waterspelen niet gewenst en ook niet afdoende. Het is
immers in strijd met de aard van het kind. Het wil de wereld ontdekken en
daardoor de eigen mogelijkheden leren kennen. Opvoeders hebben het er
maar druk mee.
Zo wordt veel waarde toegekend aan het leren omgaan met water. De
zwemvaardigheid van jonge kinderen staat in ons land, in vergelijking tot
andere landen, op een redelijk hoog niveau. Maar het valgevaar ‘op het
droge’ wordt verwaarloosd. Het spreekt voor zich dat een kind zich in het
water moet kunnen redden; dit kan van levensbelang zijn. Maar hoe zit het
met een kind te leren zich te redden bij een val ‘op het droge’?
Uitglijden op een gladde vloer, op straat of op het ijs, struikelen, al was het
maar over je eigen benen: (onnodig) bezeren komt te vaak voor. Een angstig
(dus verkeerd) uitgestoken arm is daar een simpel voorbeeld van. Een armin-de-doek een niet ondenkbaar gevolg. Er zijn twee duidelijk aan te tonen
gevaren bij valangstigen, te weten:
• lichamelijk bezeren:

12

Een angstige, gespannen val zal eerder en meer
kwetsuren opleveren dan een soepele rol.
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• geestelijk bezeren:

Vallen gezien als falen. Een belemmering van de
sociale omgang.

Al ruim twintig jaar geleden kwam het Instituut voor Toegepaste Sociologie
te Nijmegen, in opdracht van de Koninklijke Nationale Bond voor
Reddingwezen en Eerste Hulp Bij Ongelukken/Het Oranje Kruis, met een
opzienbarend onderzoeksresultaat:‘Ongevallen in en rond basisscholen
bleken een bijna alledaags verschijnsel!’* Valpartijen, struikelingen en dergelijke bleken voor meer dan de helft als oorzaak van een ongeval.
Veel kinderen in de leeftijd 0 t/m 14 jaar bezoeken de spoedeisende hulpafdeling (SEH) door valongevallen:
Per jaar worden op de SEH ongeveer 36.000 kinderen behandeld door een
val op gelijk niveau. Niet tegen een object, maar struikelen, verstappen of
uitglijden waarbij men op de grond valt. Dat blijkt maar liefst 21% van het
totaal op de SEH behandelde kinderen te zijn. Bovendien wordt 41% van de
kinderen na hun SEH-behandeling nog eens doorverwezen naar een specialist.
Ongeveer 23.000 kinderen bezoeken per jaar de SEH door een val van
hoogte, 21.000 kinderen door een ongeval waarbij een fiets betrokken is
(veelal relatief ernstig hoofdletsel), 19.000 kinderen door een val of stoot
tegen een object, 7.800 door een val van de vaste trap en dan nog een aantal
door een persoon of een dier. In totaal dus ongeveer 120.000 kinderen per
jaar! Dat zijn ruim 2300 kinderen met letsels per week bij een SEH!
Nogmaals: dit zijn alleen cijfers van de officieel in ziekenhuizen geregistreerde ongelukken.
‘Gezien de hoge incidentie verdient de preventie van valongevallen bij kinderen extra aandacht’, aldus Stichting Consument en Veiligheid.
Wanneer kinderen wegens een privé-ongeval in het ziekenhuis worden
opgenomen, heeft gemiddeld 41% van de slachtoffers een fractuur opgelopen. Bij 0-jarigen betreft dit vooral een fractuur van de schedel, terwijl het in
de leeftijdsgroep 1-14 jaar vooral om een fractuur van de bovenste extremiteit (sleutelbeen, schouder, arm, pols, hand of vingers) gaat. Ongeveer 15%
van het letsel bij kinderen van 0-14 jaar betreft hersen/schedelletsel.
Wanneer we letsels van jongens en meisjes vergelijken, blijkt er weinig verschil te zijn.
Helaas is er op dit moment nog geen officieel onderzoeksrapport voor
valongevallen bij mensen in de leeftijd 15-55 jaar bekend.

*Zie literatuurlijst
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Vooral op school het valprobleem aanpakken*
KEIHARDE CIJFERS
Per jaar worden gemiddeld 5700 kinderen van 4 t/m 12 jaar slachtoffer van
een ongeval in het schoolgebouw, waarvoor ze in het ziekenhuis behandeld
moeten worden. Ongeveer de helft heeft daarbij een bloeduitstorting of een
kneuzing opgelopen, een derde een fractuur en de rest vooral een open
wond. Ongeveer eenzelfde aantal kinderen verwondt zich op het schoolplein. Bijna de helft loopt daarbij een fractuur op, een derde een bloeduitstorting of kneuzing en de rest vooral een open wond. Bij beide groepen
worden de fracturen vooral opgelopen aan de pols, hand, vingers of onderarm. Het merendeel blijkt letsel op te lopen door een val, bijvoorbeeld door
struikelen, verstappen, uitglijden of ergens vanaf vallen.
Ongeveer driekwart van de ongevallen onder de paraplu van de school vindt
plaats tijdens het bewegingsonderwijs. Dat zijn er circa 110.000 per jaar,
waarvan de helft medisch moet worden behandeld. Toestellen waarmee
relatief veel ongevallen gebeuren, zijn bijvoorbeeld het wandrek, de ringen
en de bank. Bijna de helft van die slachtoffers loopt daarbij een fractuur op.
Het risico om als gevolg van een ongeval tijdens bewegingsonderwijs op
een SEH-afdeling te worden behandeld, neemt toe met de leeftijd van de
kinderen. Veel slachtoffers hebben een fractuur (42%, n=3.300), die vooral
wordt opgelopen aan onderarm, pols en vingers. Daarnaast heeft 37%
(n=2.900) oppervlakkig letsel zoals kneuzingen, bloeduitstortingen of
schaafwonden opgelopen. Ongeveer 11% (n=900) loopt een distorsie op.
Ongevallen in het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs zorgen ervoor
dat er jaarlijks gemiddeld 7.500 kinderen in het ziekenhuis behandeld moeten worden. Bij bijna tweederde van die ongevallen gaat het om een valongeval, bijvoorbeeld door een sprong of val van een gymtoestel. 83% van de
ongevallen vindt plaats in een gymzaal, de rest vooral op het sportveld of op
het plein.
Ongevallen in het bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs laten
nauwelijks een ander beeld zien dan in het basisonderwijs. Dit geldt voor
wat betreft het aantal kinderen dat na een ongeval in het ziekenhuis behandeld moet worden en voor het percentage valongevallen. Het aantal valongevallen is met 54% iets minder dan in het basisonderwijs, maar evenzogoed nog alarmerend te noemen. De kans op letsel tijdens
bewegingsonderwijs blijkt groter voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en voor jongens. De wijze waarop het letsel ontstaat, verschilt tussen
het basis- en het voortgezet onderwijs, waarschijnlijk door een verschil in
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leeftijd van de leerlingen (en daarmee een verschil in gedrag en lichamelijke
vaardigheden) en een verschil in activiteiten tijdens de les. Opmerkelijk is
dat in het basisonderwijs bij tweederde van de lessen een vakdocent ontbreekt en op het moment van ongeval docenten vaak met grote groepen
werkten.
Consument en Veiligheid is de bron van bovenstaande gegevens. Het heeft
in opdracht van de Directie Sport van het Ministerie van Vollksgezondheid,
Welzijn en Sport een onderzoek uitgevoerd naar ongevallen tijdens het
bewegingsonderwijs. Dit, omdat de gesignaleerde omvang van de problematiek in relatie tot het feit dat bewegingsonderwijs in principe voor alle
leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs verplicht is en de veiligheid hiervan dus gewaarborgd moet zijn. De uitkomsten van dit onderzoek
zijn gepubliceerd onder de naam ‘Veilig bewegingsonderwijs: van ongevallen naar preventie’*.
Consument en Veiligheid heeft vervolgens het voortouw genomen om, in
samenwerking met derden, dit jaar (2005) een plan van aanpak uit te werken met als hoofddoel een omgeving te creëren waarin de vakdocent
gesteund wordt om goed en veilig bewegingsonderwijs te geven. Het is te
hopen dat valscholing hierin zal worden opgenomen.
TIJD VOOR GERICHTE AANPAK
Valongevallen komen dus ook binnen de schoolmuren vaak voor, met name
binnen het bewegingsonderwijs. Qua mogelijkheden is dat ook de plaats
waar het best en met regelmaat aan valpreventie gewerkt kan worden! Het
integreren van valoefeningen in het leerplan bewegingsonderwijs draagt
mijns inziens bij aan een aanzienlijke kwaliteitsverbetering. Door het 'valvrij
maken' van de jeugd, zal bovendien 'meer bewegen' automatisch worden
gestimuleerd (=doelstelling van de overheid) en indirect ook de sportbeoefening van jongeren worden gepromoot. Deze integratie past in alle campagnes om letselveiligheid in het algemeen en in het (bewegings-)onderwijs in het bijzonder te verbeteren. De Koninklijke Vereniging voor Leraren
Lichamelijke Opvoeding is reeds verzocht om valscholing landelijk te implementeren middels bijscholing aan haar kader. Niet ondenkbaar dat het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van
Onderwijs hier een bijdrage aan zal willen leveren. De Nederlandse
Vereniging voor Judo- en Jiu Jitsu Leraren zal met dit boek in handen haar
kader gaan scholen om in sportscholen en verenigingen zogenaamde
'Tuimelcursussen' te gaan verzorgen voor de jeugd in clubverband. Hopelijk
leidt dit alles tot opvallende resultaten: minder pijn en ongemak, meer
bewegingsvreugde, spel- en sportdeelname en bovendien een fikse kostenbesparing voor onze ziektekostenverzekeraars.

*Zie literatuurlijst
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Onderzoek, letsels en gevolgen voor
55-plussers*
Alleen al wat betreft de 55-plussers in ons land, is de kostenpost van valongevallen gemiddeld meer dan 1 miljoen euro per dag!
Volgens het CBS is er in de komende decennia een toename te verwachten
van het aantal ouderen in ons land. Als het procentuele aantal valongevallen gelijke tret houdt met deze toename, dan is de genoemde kostenpost
over 25 jaar bijna verdubbeld!
Recent onderzoek wees uit dat er jaarlijks ongeveer 1 miljoen 55-plussers
komen te vallen, waarvan er daarvoor 88.000 bij de spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis terechtkomen. Maar liefst 16.000 van deze
ouderen zijn gevallen op straat, na gestruikeld te zijn (36%= 5600) of uitgegleden (12%=1900). Van de glijpartijen gebeurt 84% in de herfst en winterperiode, onder meer vanwege gladde bestrating of natte bladeren. Deze uitglijd-ongevallen kunnen vervelende gevolgen hebben; maar liefst 60%
(=1100) van de slachtoffers liep een fractuur op.
Opvallend is dat veel van de letsels zijn ontstaan aan de armen (58%= 1100).
Het lijkt erop dat ouderen die uitglijden op straat nog proberen om zichzelf
op te vangen.
Tweederde van de fracturen die ontstonden, waren dan ook aan de armen.
Dit zijn meestal polsfracturen (24%= 460). Aan de benen raakte minder dan
een derde van de slachtoffers gewond (28%= 520). Zes procent van de
slachtoffers liep een heup- of bekkenfractuur op. Eén op de zeven ouderen
(14%) die op een SEH-afdeling behandeld wordt na een uitglijd-ongeval op
straat, moeten in het ziekenhuis worden opgenomen.
Bovendien blijken er jaarlijks 1500 Nederlanders boven de 55 jaar te overlijden als gevolg van een valincident.
Onverbiddelijke wet der natuur is dat genezingsprocessen op latere leeftijd
langzamer gaan dan bij jongeren. Bovendien zijn klachten vaak van blijvende aard.
Maar een val heeft voor het slachtoffer niet alleen letsel en dus fysieke- en
medische gevolgen, maar ook gevolgen van psychosociale aard. Hieraan is
tot op heden weinig aandacht besteed. In de praktijk komt er namelijk nog
bij dat veel mensen na een val in een vicieuze cirkel terecht lijken te komen.
Men is bang voor een nieuwe val, durft de kamer niet meer af of het huis
niet meer uit en raakt beperkter in sociale contacten. Dit kan leiden tot een
versnelde opname in een verzorgingstehuis of rusthuis. En tenslotte tot nóg
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meer immobiliteit, onzekerheid in doen en laten en gespannen bewegen,
hetgeen het risico om nogmaals te vallen alleen maar groter maakt.
Recente onderzoeken naar de lange termijngevolgen van een val voor senioren, maken het binnenkort mogelijk om nog beter conclusies te kunnen
trekken over de gevolgen die langere tijd na een val nog bestaan. De resultaten hiervan kunnen worden gebruikt bij interventies om het belang van valpreventie te ondersteunen. Volgens het Nederlands Instituut voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NIWO) betekenen de valpartijen van ouderen
in veel gevallen een belangrijk gezondheidsrisico voor die doelgroep.
Vaak breken zij een heup, been of arm en belanden zij langdurig in het ziekenhuis of verzorgingstehuis. Dat kan weer allerlei andere kwalen tot
gevolg hebben. De ernst, omvang en kosten van valongevallen bij ouderen
pleiten voor invoering van valoefeningen in het leerplan van de lichamelijke
opvoeding op scholen en het opstarten van specifieke valcursussen voor
jong en oud.

Lopen
Hoe vanzelfsprekend lopen ook lijkt, het is een ingewikkeld fenomeen, waar
zowel spieren als zenuwen bij betrokken zijn. Zonder dat we erover hoeven
na te denken, kunnen we obstakels ontwijken en doorlopen. Lopen bestaat
eigenlijk uit twee fasen: Er is een steun- of standfase wanneer de voet aan
de grond is en een zwaaifase wanneer de voet los van de grond is. Dit gedrag
wordt op verschillende niveaus in het zenuwstelsel gestuurd.
Als je vaak loopt, is lopen meestal geautomatiseerd gedrag dat grotendeels
op een laag niveau wordt gestuurd. Daardoor is het mogelijk om tijdens het
lopen ook andere dingen te doen, zoals praten. Voor een klein deel van de
mensen is lopen 'bewust gedrag'. Dat merken vooral de mensen die na een
operatie opnieuw moeten leren lopen. Ze moeten dan goed nadenken over
het gebruik van hun spieren. Dat kost veel energie.

Struikelen en struikelonderzoek
Om vallen en de gevolgen van vallen bij ouderen te beperken willen we
begrijpen waarom ouderen vaker vallen. Omdat struikelen één van de
belangrijkste oorzaken is voor vallen en letsels, worden struikelreacties
wetenschappelijk onderzocht. Verschillende aspecten spelen hierbij een rol.
Ten eerste, de kans op struikelen tijdens lopen. Ouderen lopen met kleinere
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stapjes en tillen hun voeten minder hoog op. Ze kunnen hun knieën minder
goed buigen dan jongeren. Dit vergroot de kans op struikelen over bijvoorbeeld een kleedje of een stoeptegel. Ten tweede, de kans op daadwerkelijk
vallen bij een struikel. Is iemand in staat om goed en snel te reageren en de
balans te behouden of is de reactie onvoldoende en resulteert de struikeling
in een val? Ten derde, de kans op een letsel bij het neerkomen tijdens een
val. Op dit laatste aspect kom ik later terug, omdat dit het onderwerp van
dit boek is.

Schematische weergave van struikelen. (Uit:‘Stilstaan bij Bewegen’, Natuur en
Techniek, 2001.)

In de valpreventie wordt veel aandacht besteedt aan het eerste aspect.
Voorkomen is beter dan genezen. Maar ook het tweede aspect is van belang
voor valpreventie. Hoe weten we wat een juiste reactie is om een val na
struikelen te voorkomen?
Deze vraag is uitgebreid onderzocht aan de Faculteit der
Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam (dr. Mirjam
Pijnappels): Door jongvolwassenen en ouderen opzettelijk te laten struikelen, kunnen de reflexen en bewegingen tijdens het struikelen gemeten worden. Speciale camera's registreren de bewegingen van de persoon en ook de
krachten op de vloer worden gemeten. Daarnaast wordt met elektroden de
spieractiviteit van de proefpersoon geregistreerd. Zo is bekeken wat precies
belangrijk is tijdens struikelen om niet te vallen en waarom ouderen vaker
vallen dan jongeren.
Wat gebeurt er eigenlijk precies bij zoiets alledaags als struikelen? Iemand
struikelt wanneer het zwaaibeen tijdens lopen tegen een obstakel botst.
Hierdoor gaat het lichaam voorover draaien. Deze draaiing moet afgeremd
worden. Uit het onderzoek blijkt dat het standbeen (het been dat op de
grond staat als het zwaaibeen tegen het obstakel botst) een belangrijke rol
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speelt. Jongeren zijn in staat om heel snel grote krachten te genereren.
Hierdoor kunnen zijn voldoende afzetten en een val voorkomen. Ouderen
blijken minder goed spierkracht te kunnen opbouwen. Hierdoor is hun afzet
onvoldoende en zullen zij eerder vallen.

Fotoserie van een oudere proefpersoon tijdens een struikelexperiment. Het obstakel
verschijnt plotseling uit de grond en veroorzaakt een struikeling. Tijdens het lopen en
de struikelreactie worden bewegingen, krachten en spieractiviteiten gemeten. Een veiligheidstuigje zorgt ervoor dat de proefpersoon niet echt kan vallen. Uit: het proefschrift van dr. Mirjam Pijnappels, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije
Universiteit Amsterdam (2004)*.

Een mogelijkheid om vallen te voorkomen is om ouderen krachttraining te
geven. Zelfs op hoge leeftijd kan spierkracht verbeterd worden. Het is echter
beter en makkelijker om van jongs af aan de spierkracht op peil te houden.
Valpreventie beoogt het vallen te voorkomen. Het kan ook gericht zijn op
het voorkomen van een letsel wanneer de val onvermijdbaar is. Neerkomen
zonder je te bezeren kan geleerd worden. Hiervoor zijn valcursussen voor
ouderen, onder andere aan de St. Maartenskliniek (Research) te Nijmegen.

Vallen verleden tijd
Door middel van het oefenprogramma ‘Vallen Verleden Tijd’ (dr. Vivian
Weerdesteyn) leren senioren zowel om vallen te voorkomen als om op een
zo veilig mogelijke manier te vallen. Het programma is ontwikkeld en
getoetst voor thuiswonende ouderen met een valgeschiedenis.

*Zie literatuurlijst
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Er wordt geoefend op een hindernisbaan die bestaat uit nagebootste situaties uit het dagelijks leven, die een zeker valrisico in zich dragen.
Zo wordt het evenwicht onder andere functioneel getraind op een zogeheten ongelijk trottoir, een vloer met losliggende houten tegels.
De verschillende elementen doen hier een beroep op met name de balanshandhaving en de bewegingssturing. Tevens worden spelvormen aangeboden om de eigen beweging af te stemmen op de bewegingen van anderen,
te kunnen lopen in drukte en te kunnen anticiperen en timen van de loopbewegingen.
Bovendien worden valtechnieken aangeleerd in achterwaartse-, zijwaartseen voorwaartse richting: oefeningen met een opbouw in valhoogte en in
valsnelheid. Dit, om te leren de valimpact en de valangst te verminderen.
Soortgelijke valtechnieken en -oefeningen worden in dit boek uitgebreid
beschreven.
Met dit oefenprogramma is gebleken dat er aantoonbaar succes te behalen
is bij ouderen (Proefschrift Dr. Vivian Weerdesteyn, Sint Maartenskliniek
Nijmegen, 2005).
De deelnemers aan dit programma bleken minder te vallen en een groter
vertrouwen te hebben in hun balans. Het is te verwachten dat ze daardoor
ook minder angstig lopen en lekker blijven bewegen. Dat laatste is erg
belangrijk om botontkalking en bijgevolg snel te breken botten te voorkomen.

Vroeg beginnen
Kinderen moeten vanaf jonge leeftijd met regelmaat valoefeningen krijgen
aangeboden in de lessen bewegingsonderwijs op school. Als bovendien voldoende spierkracht en balans wordt ontwikkeld en onderhouden, zal minder snel worden gevallen bij een struikeling en zal een val zelfs tot op
oudere leeftijd eenvoudig zonder noemenswaardig letsel kunnen blijven.
Jong geleerd is oud gedaan!
Het is wenselijk dat het ministerie van VWS en het ministerie van Onderwijs
wat dit betreft gezamenlijk tot beleidsmatige maatregelen zullen komen,
gesteund door de gezamenlijke zorgverzekeraars. Dan kan iedereen hier
immers een leven lang plezier van hebben.

Leren met vallen en opstaan
Zodra je zit of loopt, kun je vallen. Dat kun je als kind al vroeg ervaren. De
een valt veel, de ander weinig. Al op jonge leeftijd valt menig kind zó vaak en
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met zóveel letsel, dat het minder vaak meedoet aan bewegingsspelen en
sporten en met minder plezier. Niet zelden heeft dat gevolgen voor het zelfvertrouwen en de sociale contacten. Volgens de onderzoeksresultaten van
het onderzoek ‘Valangst-Faalangst’* bleek dat valangst niet alleen gekoppeld moet worden aan angst voor pijn of blessure, maar ook aan de angst
om ‘af te gaan’ c.q. te falen. Preventieve valtraining bleek positieve invloed
te kunnen hebben op zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfbeeld en
sociale contacten en in het plezier in motorische activiteiten. Als een kind
‘valvrijer’ gemaakt was, dus dat het minder valangst vertoonde, ging het
zich meer onbevangen gedragen in het totale (spel-)gedrag. Door pijnloos te
leren vallen en daardoor minder angstig te worden, kregen velen het gevoel
(meer) controle over het eigen gedrag te hebben. Dit gewenste gedrag
bleek zich duidelijk niet tot de specifieke situatie in de sportzaal te beperken, maar werd ook in andere situaties zichtbaar. Een duidelijke transferfunctie.
In de sportwereld is het bovendien een gegeven dat een judoka, die in zijn
judotijd een gedegen valtraining heeft gehad, sneller progressie maakt in
een sport of spel waarbij een serieuze valkans aanwezig is, dan iemand die
géén valtraining heeft gehad. Schaatsen, paardensport, skaten, snow-en
skateboarden, skieën en (keepen bij) balsporten zijn daar voorbeelden van.
Veel agogen constateren de laatste jaren een toename van onderontwikkelde motoriek bij kinderen. Door onder andere mechanisch speelgoed,
speelruimtegebrek en niet-gericht video-, computer- en televisiegebruik kan
een kind een grote achterstand oplopen in bewegingsvaardigheden.
Vaardigheden die het vooral zou kunnen leren door vrij te spelen met leeftijdgenoten. Bewegingsspelen zijn daarom in deze tijd belangrijker dan ooit.
Als een kind door valangst niet of nauwelijks durft deel te nemen aan
(bewegings)spelen, zal het zich waarschijnlijk terugtrekken. Niet zelden zien
we dan een enigszins passief, introvert, onzeker, angstig of contactarm kind
met weinig zelfvertrouwen: de kinderen die in de pauze en na schooltijd letterlijk en figuurlijk met de rug tegen de muur staan:
Zij hebben er uiteindelijk een zware dobber aan om over zichzelf een goed
gevoel te hebben, doen niet mee met de groep en raken steeds meer achterop met prestaties op het motorische vlak. Zo wordt eenvoudig een negatief zelfbeeld ontwikkeld. Dit zie je vaak terug in de pubertijd. In die periode
worden de motorische activiteiten minder belangrijk gevonden en zijn makkelijker te vermijden. Er is minder spel en sport op school en het actieve
speelkwartiertje wordt een passieve pauze. Juist in deze periode heeft dit
negatieve effecten op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

*Zie literatuurlijst
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Valpreventie door PREVENTIEVE VALTRAINING
De valpreventieprojecten die op dit moment in ons land actueel zijn, zijn
vooral projecten die valangst en de risico’s op valongevallen voor ouderen
moeten wegnemen. Het is de hoogste tijd dat we onze kinderen al op jonge
leeftijd leren hoe zij een val kunnen opvangen, zonder noemenswaardig letsel. Zij hebben daar dan een leven lang voordeel van. Om die reden ontwikkelde ik al in 1985 een preventieve valtraining voor de jeugd die in boekvorm
werd uitgegeven onder de titel ‘Vallen en huilen of tuimelen zonder
builen’*. Sindsdien ben ik actief met deze materie bezig.
De huidige onderzoekgegevens van Stichting Consument en Veiligheid
(2004) naar valincidenten, stimuleerden mij om voornoemd manuscript te
actualiseren en optimaliseren tot het boek dat u nu in handen heeft :
‘VALLEN EN OPSTAAN’. Preventieve valoefeningen voor jong en oud. Door de
oefenstof van deze training speels in allerlei bewegingslessen te integreren,
kunnen de gevolgrisico’s van valongevallen flink worden teruggedrongen.
Ook op oudere leeftijd zal het profijt hiervan zeker merkbaar zijn.

Oefenstof voor jong en oud
Dat je je spieren aanspant en je armen uitsteekt bij een val, is in feite een
natuurlijke reactie. Van ongeveer je vijfde levensmaand heb je deze evenwichtsreactie al: voordat je hoofd de vloer raakt, steek je je armen in de valrichting uit, om te proberen om je onbalans of val te kunnen opvangen. Het
wordt de parachutereactie genoemd. Helaas levert deze reactie in de praktijk de nodige letsels op aan je hoofd, je armen en je schoudergordel, je sleutelbeen in het bijzonder.
De oefenstof van de PREVENTIEVE VALTRAINING is als volgt opgebouwd:
1. Wennen aan de ondergrond
2. Opzij vallen
3. Achterover vallen
4. Voorover vallen
5. Tuimelen in alle richtingen
6. Jong geleerd, oud gedaan
De oefeningen die tijdens deze PREVENTIEVE VALTRAINING worden aangereikt, zijn geen kunstjes, maar natuurlijke bewegingen. Voor wat betreft de
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leerstofkeuze wordt er uitgegaan van deelnemers met motorische vaardigheden zonder beperkingen.
Tijdens deze valtraining leer je om over één schouder te rollen en daarbij je
hoofd veilig van de vloer en van de valrichting weg te draaien. Je armen
ondersteunen je rolbeweging, vergroten je valoppervlak en remmen je valbeweging af.
Na een val kun je zonder problemen zelf weer veilig opstaan. Het is vrij eenvoudig en snel aan te leren. Als je het regelmatig herhaalt, wordt het een
automatisme en werkt het preventief bij struikelen of uitglijden en blijft de
schade en het letsel in de meeste gevallen beperkt. Logisch dat dit ook je
zelfvertrouwen ten goede kan komen. Voorwaarde voor het ontwikkelen
van een automatisme is, dat er veel en regelmatig wordt geoefend. Immers,
vier autorijlessen of zwemlessen zijn ook te weinig om veilig aan het verkeer deel te nemen of om ‘het diepe’ in te gaan. Hoe vaker de oefeningen
worden herhaald, hoe meer garantie dit biedt om een val met de juiste
motorische acties en met zo min mogelijk letsel op te vangen.
Vreemdgenoeg wordt er in bewegingslessen op school nog vaak gekozen
voor gekunstelde gymnastiekrollen als het gaat om ‘over de kop gaan’.
Daarbij rol je over je hoofd en je nek, vooral als je nog erg jong bent en dan
naar verhouding een groot hoofd hebt. Je belandt daarbij op je rug in plaats
van veilig op je zij. In feite wordt hiermee aangeleerd om bij een val naar
voren of naar achteren op je hoofd te vallen!
Lesgevers en trainers krijgen in dit boek een scala aan mogelijkheden aangedragen om lesstofkeuze en aanbiedingsvorm af te stemmen op de
(doel)groep. Motorisch niveau, belevingswereld, leeftijd van het individu en
de sfeer in de groep bepalen uiteindelijk de oefenstof die uiteindelijk wordt
gekozen.
Omdat dit voor de jongste leeftijdsgroepen veelal het moeilijkst is om in te
schatten, worden specifiek voor deze groep talrijke lessuggesties aangedragen, omlijst met de nodige fantasie. Deze zijn zó gekozen en beschreven, dat
het eenvoudig moet zijn om deze te vertalen naar de belevingswereld van
oudere leeftijdsgroepen. Bij gezondheidsklachten is het voor iedereen
natuurlijk verstandig om vooraf de huisarts te raadplegen.
Illusie en fantasie zijn de vormende krachten voor de motivatie van jonge
kinderen. Er wordt grotendeels parallel gespeeld, dat wil zeggen dat meerdere kinderen naast en met elkaar actief zijn. Soms kan er ook met tweetallen worden geoefend. Organisatorisch moet er sterk rekening gehouden

*Zie literatuurlijst
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worden met de beschikbare ruimte in de zaal en de ruimte onderling, omdat
vooral jonge kinderen de neiging hebben om (te) dicht bij elkaar te oefenen.

Tempo, hoogte en ondergrond
Een geschikte ondergrond is bij de valtrainingen een vereiste. Matten zijn
prettig om te gebruiken; judomatten ideaal. Een dik tapijt, een breed
matras, maar ook een egale ‘schone’ grasmat kan goed bruikbaar zijn. Zoek
dus een veilige omgeving om te oefenen. Het is raadzaam om gedurende de
lessencyclus te werken:
• van langzaam naar sneller
• van stilstaand naar lopend
• van zelf doen naar omgeduwd worden
• vanuit verschillende richtingen: eerst naar opzij, dan naar achteren en
dan naar voren.
• van een zachte naar een wat hardere ondergrond
• van laag bij de grond naar hoger

Veiligheid
Vóór en tijdens het oefenen moet er goed worden gelet op veiligheid:
1. Voor de oefenplek:
– Zorg voor voldoende ruimte.
– Let op dat de valruimte vrij en schoon is voordat je gaat vallen.
– Gebruik een dik tapijt, een valmat, een matras, een schone grasmat of
een andere zachte ondergrond.
2. voor degene die valt:
– Houd je hoofd van de mat.
– Steek nooit een arm uit in de valrichting.
– Volg de instructies.
– Bij gezondheidsklachten éérst je huisarts raadplegen.
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1. Wennen aan de ondergrond
Het is aan te raden om de valtrainingen te beginnen met spelvormen met
verschillende bewegingsvormen. Dit, om in de sfeer van de les te komen, om
te wennen aan het contact met de leiding, met de andere kinderen en met
de ondergrond. Maar ook om tegemoet te komen aan de bewegingsdrang
van de kinderen. Bijvoorbeeld: kruipen op handen en voeten, kruipen op
handen en knieën of op de buik, sluipen, lopen, rollen, rennen, hinken,‘vliegen’ (rennen met de armen gespreid) enzovoort.

1. De dierentuin
Fantasie
We gaan vandaag op bezoek bij de ...
beer, slang, kangoeroe. We zijn nu een
... vogel, krokodil, olifant enzovoort’.

Actie
Stampend lopen, sluipen, kruipen op
buik/handen, voeten/handen,
knieën, hinken, rennen, rollen, springen.

Begeleiding
Vul afwisselend, de naam van een dier in. Hang vooraf eventueel (ter illustratie en motivatie) wat afbeeldingen van dieren aan de wand.
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2. Het vliegveld
Fantasie
We gaan met een vliegtuig naar
Tuimelland.
Nu zijn we een straaljager.
Nu zijn we een zweefvliegtuig.
Nu maken we noodlanding/stijgen
weer op.
Nu zijn we een standbeeld.

Actie
(Corresponderend met de volgorde onder ‘fantasie’.)
Vliegen (lopen/rennen met de armen horizontaal).
Vliegen met veel lawaai (motorgeronk).
Vliegen zonder motor, dus geruisloos.
Landen op de buik/zij/rug en weer opstijgen.
Stokstijf stil blijven staan. Je mag je niet bewegen (tanken).

Begeleiding
Duidelijke tekens afspreken waarop de kinderen moeten reageren. Verbaal,
zodat ze het kunnen horen (fluitje?) of visueel (zichtbaar; verlichting
aan/uit?).

3. Zeerovergymnastiek
Fantasie
Commandospelletje waarbij zeerovers op het dek van een schip gymles
krijgen van een oude kapitein.

Actie
Afwisselend op commando gaan zitten/liggen/staan.
Op je buik, rug, zij, knieën, billen, hur-
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ken, één been, andere been. Wie is er net zo snel als de oude kapitein? (=leiding).

Begeleiding
Duidelijke commando’s geven: zelf voordoen of laten voordoen. De kapitein
mag de zeerovers foppen door zelf iets anders te doen dan zijn verbale commando.

4. Bukken schipper!
Fantasie
Een schip vaart onder de brug door.
Zorg ervoor dat de brug niet geraakt
wordt.

Actie
Werken in tweetallen, waarbij de één
(als brug) op handen en voeten
steunt, de armen en benen gestrekt.
De ander kruipt eronder door (vanuit
vier verschillende richtingen) zonder
met het lichaam de brug te raken. Dit
spel is eventueel ook te gebruiken als
tikspelletje, waarbij degene die afgetikt is, bevrijd kan worden als er
iemand onder zijn brug doorvaart.

Begeleiding
Wijs op eventueel instortgevaar van de brug bij hard botsen. In geval van
het spelen als tikspel: als je afgetikt bent, ben je een brug. Als iemand onder
je door kruipt, mag je weer meedoen zoals je begonnen bent. Let op: pas op
voor botsingen. Spreek van tevoren met elkaar duidelijk één kruiprichting af.
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5. Voetje van de vloer
Actie
Er zijn een paar tikkers die proberen
om de anderen binnen een afgebakend terrein af te tikken. Als je afgetikt bent, mag je gewoon blijven
meedoen. Je moet dan eerst een
bewegingsopdracht uitvoeren.
Die opdracht kan zijn:
• `Ga liggen op je rug met je hoofd
van de mat. Sla driemaal met
beide armen op de mat. Je krijgt
tien seconden vrije loop om de tikker(s) te ontvluchten.
• Ga liggen op je zij en houd je hoofd
van de mat. Sla driemaal met je
arm op de mat af die het dichtst bij
de mat is. Je hebt tien seconden
vrije loop om de tikker(s) te ontvluchten. Deze oefening vormt een
goede inleiding op de val naar
opzij.
• Ga op je buik liggen met je hoofd
naar opzij. Doe 5 push-ups vanaf
handen en knieën.
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2. Opzij vallen
OEFENVORMEN:
a) Als je ligt
b) Als je zit
c) Als je staat

A. ALS JE LIGT
Je leert hierbij om je armen niet uit te steken in de richting van een onbalans of val naar opzij en daarbij je hoofd van de ondergrond te houden. Je
leert ‘afslaan’ met je armen en daarmee de schok van een val naar opzij zonder letsel te kunnen opvangen. Vanaf oefening nummer 3 leer je bovendien
om met één arm op de mat af te slaan.

Specifiek voor de training van opzij vallen, is het goed om enkele voorbereidende oefeningen te doen terwijl je op je zij ligt. Hier volgen enkele voorbeelden:
1. Ga met je zijkant op de mat liggen.
2. Maak je zo klein mogelijk.
3. Houd je hoofd van de mat.
4. Idem en beweeg met je benen vooruit, zodat je een rondje draait op één
zij.
5. Doe hetzelfde maar beweeg nu met je benen áchteruit.
Herhaal het bovenstaande terwijl je op je andere zij ligt.
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1. Toon in zijn droom
Fantasie
Toon ligt op zijn zij te slapen. Hij heeft
het koud, want de dekens zijn van
hem afgevallen. Vandaar dat hij zijn
knieën heeft opgetrokken. Hij gaat
telkens op zijn andere zij liggen. Hij
houdt zijn hoofd op het (ingebeelde)
kussen, dus niet op de matras.

Actie
1. Je ligt op je rug en je hebt je armen om je opgetrokken knieën geklemd.
2. Houd je hoofd van de mat.
3. Je draait je van je linkerzij naar je rechterzij.
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2. Poffertjes voor
Boffertjes
Fantasie
Een kok zit bij een grote deegbal.
Ernaast of erachter. De deegbal wordt
zó gekneed dat hij tijdens het bakken
niet uit elkaar kan vallen en wordt
een paar keer om en om gedraaid.
Immers, het poffertje moet aan beide
kanten gaar zijn. Als het poffertje
gaar is, kan het worden bestrooid of
besmeerd. Met suiker of jam bijvoorbeeld. Hierna wisselen de kok en het
poffertje van rol.

Actie
1. Werken in tweetallen:
De één ligt op de rug, de knieën opgetrokken tegen de borst, de armen om de
benen. Hij houdt zijn hoofd van de mat en
laat zich een paar keer van de ene zij op de
andere zij draaien.
2. De ander (‘de kok’) zit ernaast of erachter.
Hij zit ook op zijn knieën. Hij draait degene
die ligt (‘de deegbal’) een paar keer van de
ene zij op de andere zij. Zittend van opzij
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stuurt hij met zijn handen aan de benen en de schouder, zittend van achter stuurt hij alleen met zijn handen aan de schouders naar opzij.
Tip
Als de ‘kok’ een ‘poffertje’ van opzij omdraait, is er meer oogcontact met
elkaar mogelijk dan wanneer hij dat van achter doet. Dat wordt daardoor
meestal als prettiger ervaren. Van achter draaien gaat weliswaar makkelijker en dus vlotter. Voordeel daarvan is dat het de nekspieren dan minder
moeite kost om het hoofd een tijdje van de mat te houden.

3. Fred bakt met vet
Fantasie
Kok Fred gebruikt vet om de poffertjes te bakken. Als het vet goed heet
wordt, gaat het naast het poffertje
direct spetteren waar het de pan
raakt.
Wordt het naar links gedraaid, dan
spettert het aan de linkerkant. En
naar rechts gedraaid, dan spettert
het aan de rechterkant.
Het vet spettert vlak naast het poffertje, maar niet naast de pan... Na een
paar keer omdraaien is het poffertje gaar. Hoeveel poffertjes kunnen er in
korte tijd worden gebakken? Er wordt gebakken met een anti-aanbakpan,
maar er wordt op tijd van rol gewisseld.

Actie
1. Als bij spel nr. 2. Een tweetal (hulpverlening) is niet altijd noodzakelijk. De kok
draait het poffertje van opzij en stuurt
daarbij aan het been en aan de schouder.
Hij schommelt een paar keer heen en weer
over de breedte-as, vóór het afslaan op de
mat.
2. Als je voor de derde keer op één zij wordt
gedraaid, sla je met één arm op de mat af.
Doe dat vóórdat je op die zij terechtkomt.
Naar je linkerzij gedraaid, sla je af met je
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linkerarm. Naar je rechter
zij gedraaid, sla je af met
je rechterarm. Die arm
houd je vrijwel gestrekt
en evenwijdig aan je
lichaam. Je vingers tegen
elkaar gedrukt. Hoe harder je met je arm
‘afslaat’, hoe harder je
afremt.
Let op: Je moet zowel op
je linkerzij als op je rechterzij oefenen.

B. ALS JE ZIT
Schommelen
Je leert hierbij om je hoofd van de vloer te houden als je naar opzij valt en je
arm daarbij niet in de valrichting uit te steken. Om dit te kunnen oefenen
heb je minstens 3 tot 4 vierkante meter ruimte nodig en een dik tapijt, een
mat of een grasveld als ondergrond.

1. Op een vlot
Fantasie
Je zit op een vlot op zee. Het waait
een beetje en je dobbert dwars op de
golven. Plotseling begint het harder
te waaien. Je gaat steeds harder heen
en weer. Zorg dat je overeind blijft.
Als je oor vlak bij de golf is, hoor je de
vissen tegen je bluppen dat je je geen
zorgen hoeft te maken.

Actie
1. Ga in kleermakerszit op een mat(ras) zitten.
2. Houd je voeten tegen elkaar en vouw je handen eromheen.
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3.
4.
5.
6.
7.

Je hebt hierbij je armen tussen je knieën door
gestoken.
Houd goed vast en zit rechtop.
Beweeg voorzichtig naar opzij en weer terug
rechtop.
Doe hetzelfde naar de andere zijkant en weer
terug rechtop.
Beweeg nu afwisselend van links naar rechts en
rechts naar links.
Probeer zo schuin mogelijk te bewegen en niet
omver te rollen op je rug.

Let op: De meeste bewegingen worden met je hoofd
ingezet. Breng je lichaamsgewicht afwisselend van links naar rechts en van
rechts naar links. Een onbalans naar links, vang je hierbij met je linkerbeen
op. Je hoofd houd je daarbij naar rechts. Dit, om vallen naar links te voorkomen of om in elk geval niet met je hoofd op de vloer te vallen. Een onbalans
naar rechts, vang je op met je rechterbeen. Daarbij houd je je hoofd natuurlijk naar links.

Schommelen met afslaan
Je leert hierbij om de schok van een val naar opzij te dempen, door veilig
met je arm af te remmen. Je leert om je armen niet uit te steken in de richting van een onbalans of val naar opzij. Je leert ‘afslaan’ met je armen d.w.z.
om de schok van een val zonder letsel te kunnen dempen en om daarbij zo
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gunstig mogelijk terecht te komen. Je leert hierbij ook om je hoofd van de
vloer te houden. Om dit te kunnen oefenen heb je minstens 3 tot 4 vierkante
meter ruimte nodig en een dik tapijt, een mat of een grasveld als ondergrond.

2. Haaibaai
Fantasie
Je zit nog steeds op hetzelfde vlot en
je bent een baai ingedreven. Als je
schommelend met één oor boven de
golf bent, komt er plotseling een haai
naar boven gezwommen. Die wil jou
laten schrikken. Doordat je met je
arm boven zijn snuit in het water
slaat, laat je hém schrikken. Dat hadie niet verwacht. Je bent een echte
haaibaai!

Actie
1. Zoals bij ‘schommelen’.
2. Laat je nu op je rechterzij terechtkomen en sla daarbij tegelijkertijd met
je rechterarm, vlak langs je lichaam, op de mat.
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3. Houd hierbij je arm gestrekt en je vingers gestrekt, aaneengesloten. Hoe
harder je met die arm ‘afslaat’, hoe harder je afremt.
4. Doe hetzelfde met je linkerarm als je op je linkerzij terechtkomt.
Let op: Zorg ervoor dat je niet op je rug rolt.

C. ALS JE STAAT
Je leert hierbij om je hoofd van de vloer te houden als je vanuit een staande
houding naar opzij valt en vooral je arm daarbij niet in de valrichting uit te
steken.
Bovendien leer je om die val naar opzij op te vangen, door veilig met je arm
af te remmen (=’afslaan’). Om dit te kunnen oefenen heb je minstens 4 tot 5
vierkante meter ruimte nodig en een dik tapijt, een mat of een grasveld als
ondergrond.

1. Sirtaki
Fantasie
Je wilt een Griekse Sirtaki-dans leren.
Helaas glijd je uit als je een been
schuin voor je andere been uitsteekt.
Gelukkig kom je goed terecht: je valt
niet op je hoofd en ook je arm is niet
gebroken. Alleen je hand gloeit wat
na.

Actie
1. Ga op de mat staan met je handen langs je lichaam.
2. Ga op je hurken zitten en houd
met je handen je broekspijpen
(ter hoogte van je knieën) vast.
3. Voor een val naar links, strek je je
linkerbeen vóór je andere been
langs (=uitglijden).
4. Voordat je linkerheup de mat
raakt, laat je met je linkerhand je
broekspijp los en sla je krachtig
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met je linkerarm langs je lichaam op de mat. Die arm is bijna gestrekt en
je vingers houd je daarbij aaneengesloten.
5. Bij alle bewegingen houd je je hoofd van de mat afgewend.
6. Als dit lukt, moet je starten met je handen langs je lichaam.
7. Doe hetzetzelfde naar rechts.
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3. Achterover vallen
OPBOUW OEFENINGEN:
a) schommelen
b) afslaan
c) schommelen met afslaan
d) doorrollen met schouderrol
e) van een verhoogd vlak

A. SCHOMMELEN
Je leert hierbij om je hoofd van de vloer te houden als je achterover valt en je
armen daarbij niet in de valrichting uit te steken. Om dit te kunnen oefenen
heb je minstens 3 tot 4 vierkante meter ruimte nodig en een dik tapijt, een
mat of een grasveld als ondergrond.
De houding bij schommeloefeningen is als volgt: met een geronde rug en
opgetrokken benen (de armen eromheen geklemd) op de mat heen en weer
bewegen: van de schouders tot en met de onderrug/billen, waarbij het
hoofd de mat niet raakt. Dit, om te oefenen om bij achterover vallen het
hoofd van de vloer te kunnen houden of zo te kunnen wenden dat geen letsel oplevert.

Actie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ga op je rug liggen.
Trek je knieën naar je borst.
Sla je armen om je opgetrokken knieën.
Houd bij alles je hoofd van de mat.
Trek je rug een beetje rond.
Beweeg schommelend van voor naar achter, van achter naar voor. Maak
vaart door met je onderbenen te slingeren.
7. Oefen bij voldoende vaardigheid vervolgens vanuit langzit, vanuit
gehurkte zit, vanuit stand en tenslotte van een verhoogd vlak.
Om nóg minder kans te hebben dat je je bij een val achterover bezeert, moet
je ook leren afslaan. Dat wordt na het onderdeel ‘schommelen’ beschreven.
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1. Daan Banaan
Fantasie
Je bent een banaan, liggend op je rug
in de schommelhouding. Je bent in
Fruitland net uit de boom gewaaid.
Hoe harder/sneller je heen en weer
schommelt, hoe hoger hing je in de
boom.

Actie
1. Ga op je rug liggen.
2. Maak jezelf zo klein mogelijk en klem je armen zo stevig als je kan om je
ingetrokken benen.
3. Schommel afwisselend vooruit en achteruit.
4. Probeer hierbij je hoofd van de vloer te houden. (Anders krijg je er een
‘beurse plek’ op.)

Begeleiding
Stimuleer de kinderen flink te schommelen. Controleer ‘beurse plekjes’ op
de banaan (wanneer een hoofd de mat geraakt heeft). Beloon de bananen
die niet beurs zijn (met de duim omhoog:‘Daantje Banaantje’).
Afhankelijk van het motorische mogelijkheden kan halfzittend worden
begonnen om wat vaart te krijgen om te schommelen.
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2. Jaap de Aap
Fantasie
Eén kind is Daan Banaan. Een ander is
Jaap de Aap. De aap schommelt de
grote banaan heen en weer, hij verveelt zich een beetje.

Actie
(Werkend met tweetallen om het schommelen te vereenvoudigen.)
De aap zit aan de zijkant van een grote banaan die hij met beide armen
heen en weer beweegt te weten: één hand in de knieholte (van Daan
Banaan) als afzetplaats en de andere hand onder de nek (van Daan Banaan).
Dit, om te voorkomen dat Daan zijn hoofd stoot. Na vijf keer heen en weer
schommelen vindt Jaap de Aap het welletjes en wisselt hij met Daan
Banaan van rol.

41

VALLEN EN OPSTAAN

opmaak vallenopstaan

VALLEN EN OPSTAAN

26-09-2005

10:24

Pagina 42

A C H T E R OV E R VA L L E N

Extra doel
Sociaal contact bevorderen.
Extra controle (van de aap) of de banaan inderdaad niet beurs raakt. Het
schommelen is nu passief, dus makkelijker (oefening waarbij het kind, dat
zélf niet actief kan of durft te schommelen, het schommelgevoel tóch
krijgt).

Begeleiding
Zorg eventueel voor een (niet te eng) apenmasker en een banaan.
Stimuleer het om uit eigen beweging te schommelen.
Een kind dat beide rollen kan spelen, kan je Jaap de Banaan of Daan de Aap
noemen, omdat hij/zij zowel het kunstje van de aap als het kunstje van de
banaan kan.

3. Aart het
hobbelpaard
Fantasie
Een hobbelpaard staat ter reparatie
in de speelgoedwinkel, omdat het
bij het hobbelen telkens zijn hoofd
stoot. Omdat het paard geen valhelm past, moet het zelf of met een
monteur (een vriendje) gaan oefenen. Als het hobbelpaard vijfmaal
heen en weer geschommeld is, is
het gerepareerd en wordt er van rol
gewisseld: de monteur wordt hobbelpaard en andersom.

Actie en doel
Als bij spel 2.
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4. Het schip op de wip
Fantasie
Een schip schommelt in de harde
wind op de golven heen en weer.
Hopelijk komt de punt van het schip
niet te diep in zee.
Het schip zou immers kunnen
omslaan. Eén kind is het schip, de
ander de wind.

Actie en doel
Als bij spel nr. 2. Wellicht met tweetallen.

Begeleiding
Attributen zoals kapiteinspet, alarmfluit, poster van een schip op zee.
Stimuleren/activeren:‘Zorg dat je scheepje niet vergaat’.
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B. AFSLAAN
Je leert hierbij om de schok van een val achterover te dempen, door veilig
met je armen af te remmen.‘Afslaan’ wil zeggen dat je beide armen
gestrekt, gelijktijdig en krachtig op de mat slaat als je met je onderrug op de
vloer belandt. Je houdt je armen ongeveer in een hoek van 30-40 graden
langs je lichaam. Zo wordt je sleutelbeen ontzien in verband met de schokgeleiding van de val en wordt eventueel (door)rollen op kwetsbare
lichaamsdelen voorkomen. Je vingers moet je hierbij zoveel mogelijk
gestrekt aaneengesloten houden.
Zo geef je een hardere knal, de schokgeleiding na de val is beter en beperkt
het risico dat je vingers dubbel slaan. Het afslaan geeft niet alleen een
remeffect voor de achterwaartse beweging, maar is ook een afzet voor een
schouderrol als er een doorgaande beweging in die richting wordt gemaakt.

Actie
1. Ga op je rug liggen.
2. Houd je benen gebogen, je voeten op de mat.
3. Houd je hoofd van de mat, kijk tussen je knieën door.

4. Houd je armen langs je lichaam, vingers gestrekt en tegen elkaar gedrukt.
5. Til je armen van de mat.
6. Sla met beide armen krachtig en tegelijk op de mat (=’afslaan’).
Hoe harder je met je armen ‘afslaat’, hoe harder je afremt.
Lukt dit goed? Doe dan hetzelfde vanuit langzit, gehurkte zit en vanuit
stand, na inhurken.
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*Let op: Je moet afslaan op het moment dat je met je onderrug de mat
raakt. Niet eerder en niet later.
Om nóg minder kans te hebben dat je je bezeert, moet je ook leren om
krachtig achterover te vallen. Je moet dan over je schouder rollen. Dat wordt
na dit onderdeel beschreven.

1. Flip de Flapper
Fantasie
Frits is een vogeltje, zojuist uit het ei
gekropen, dat wil leren vliegen.
Hij ligt op zijn rug, z’n kopje houdt hij
omhoog (hij wil de wolken al in) en
fladdert met z’n vleugels. Hij heeft
zijn pootjes ingetrokken en zijn tenen
op de vloer geplaatst. Na vijf keer met
beide vleugels tegelijk gefladderd te
hebben, lukt het om door de zaal te
vliegen.‘Wat voor een soort vogeltje
ben jij?’ Nu spelen we een andere
vogelsoort en doen hetzelfde nog
eens.

Actie
Vliegen kan natuurlijk alleen als je daarbij je armen (vleugels) synchroon
beweegt:
1. Je ligt op je rug.
2. Je benen zijn gebogen en je hebt je voeten op de mat.
3. Al dan niet op commando sla je een paar keer met beide armen tegelijk
op de mat en mag je even door de zaal rennen(=vliegen). Dan kunnen je
nekspieren weer ontspannen.

Doel
Je hoofd van de mat houden en met je armen gelijktijdig (stereo) afslaan
met je armen op de mat.
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Begeleiding
Neem enkele afbeeldingen van vogels mee. Het zal de motivatie van de kinderen versterken. Laat de kinderen niet te lang in dezelfde houding liggen:
de nekspieren worden dan namelijk flink belast door hun -naar verhoudinggrote hoofd.

2. Frits Frats, de gekke
zeeman
Fantasie
Frits Frats schiet met zijn zelfgemaakte taartenschieter allerlei soorten gebak van zijn schip af. Met veel
lawaai zwiept hij de taarten en
gebakjes weg. Hoe harder de knal,
hoe verder weg de taart belandt.
Voordat hij schiet, kijkt hij natuurlijk
eerst goed door het vizier om goed
op zijn doel te kunnen richten. (Als je
loodrecht omhoog richt(=je hoofd op
de mat houdt), krijg je de taart in je
eigen gezicht....)

Actie
1. Je ligt met opgetrokken knieën met je rug op de mat.
2. Je kijkt tussen je benen door naar één bepaald punt waar je op richt.
3. Je slaat met beide armen tegelijk, langs je lichaam, hard op de mat.

Begeleiding
Als bij spel 1. Er wordt in groepen gewerkt waarbij een door de leiding aangewezen kapitein het commando ‘Vuur!’ mag geven. Alle kanonnen van een
vloot moeten gelijktijdig (de taarten) afschieten. Motivatie om het hoofd
van de mat te houden: de punt van het kanon kan zo een gat in het dek van
het schip boren.....
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C. SCHOMMELEN MET AFSLAAN
Door het schommelen en het afslaan met elkaar te combineren, ontstaat
deze nieuwe oefenvorm. Dit is een voorbereiding op het achterover vallen
vanuit een staande houding.

Frits Frats (vervolg)
Fantasie
Er wordt nu gewerkt vanaf het dek van verschillende schepen en in volle zee. Een kanon schommelt flink mee op de deining
van de golven, maar blijft op dezelfde plaats op het dek. Kort voordat de
punt van het kanon op het dek dreigt te komen, schiet het kanon de projectielen af. De kapitein inspecteert de deuken/gaten in het dek van het schip
en kan ze eventueel met kauwgom dichten.

Actie
1. Je ligt in vrije opstelling in de zaal en hebt voldoende ruimte.
2. Je schommelt heen en weer met je rug op de mat, maar blijft op dezelfde
plaats liggen.
3. Je moet krachtig afslaan op het moment dat je met je onderrug de mat
raakt.
4. Je houdt je kin op je borst. Je hoofd mag de mat niet raken.

D. DOORROLLEN MET SCHOUDERROL
Je leert hierbij om vanuit staande houding -al dan niet achteruitlopendzonder letsel achterover te vallen, waarbij je leert om met je armen op de
ondergrond af te slaan. Zo bereid je je voor, om te leren vallen als dat met
een harde duw of grote vaart naar achteren gebeurt. Door je hoofd naar
opzij te draaien, kan je achterover doorrollen en voorkomen dat je met je
hoofd op de vloer terechtkomt.
Bij achterover vallen vanuit een staande houding, hurk je meestal eerst in. Je
buigt eerst je benen, om niet als een plank achterover te vallen. Het is
daarom verstandig om eerst te laten oefenen vanuit een gehurkte zithouding. Bij voldoende resultaat kan je dan verder oefenen vanuit een houding
waarbij je nóg rechter op staat of dat je eerst ergens vanaf springt.
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Het doorrollen is afhankelijk van je bewegingssnelheid, de mate waarin de
ondergrond helt en de lenigheid/souplesse van je spieren, vooral die van je
onderrug.
Actie
1. Start vanuit een gehurkte houding.
2. Houd je armen voor je lichaam.

3. Draai je hoofd naar opzij.
4. Laat je voorzichtig achterover rollen.
(*Iemand die rechtshandig is, zal zijn hoofd hierbij eenvoudiger naar
rechts draaien en zijn
benen over zijn inkerschouder naar achteren
brengen. Voor een linkshandige geldt uiteraard het tegengestelde.)
5. Kijk tijdens het rollen niet naar je benen / houd je hoofd nog steeds naar
opzij, met je kin naar je schouder.
6. Gebruik je armen als bij afslaan en om jezelf verder naar achteren weg te
duwen.
7. Daarbij beweeg je je benen over één schouder.
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1. Reus Raas met zijn
sterke blaas
Fantasie
Reus Raas blaast een kabouter pardoes achterover.“Wouter Kabouter,
kijk uit dat je puntmuts niet indeukt
of vies wordt...! Als je puntmuts
daarbij de vloer niet raakt, groei jij zo
groot als een reus en krimpt de reus
zo klein als een kabouter”.

Actie
Als leiding speel je allereerst de rol van Reus Raas, die anderen omver blaast
en achterover laat vallen. Later met tweetallen: de één is Reus Raas die
blaast, de ander is Wouter Kabouter die achterover valt. Wisselen van rol.
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Doel
Verder inoefenen van het veilig achterover vallen vanuit een staande houding, uitgaande van een reële valsituatie. Stimuleren van sociale contacten.
Reflectie op elkaar.

Begeleiding
Elkaar (laten) omblazen.
Voor iedereen een veilige ruimte creëren, zodat je niemand pijnlijk kan
raken.
Accent leggen op het niet laten stuiteren van je hoofd op de mat. (“Je hoofd
is geen stuiterbal!”)

Suggesties variatie
–
–
–
–

Ysco, de ijsbeer, glijdt van een ijsberg af.
Jaap de Aap glijdt uit over een schil van Daan Banaan.
Een sneeuwpop smelt langzaam in de zon.
Een flat stort plotseling in.

2. Ruud met de parachute
Fantasie
Ruud springt met een parachute uit een
vliegtuig. Hij zorgt dat zijn parachute op tijd
opengaat en goed terecht komt.

Actie
1. Je springt omhoog en landt op je beide
voeten.
2. Hierbij kom je in een gehurkte houding
en val je achterover of naar opzij.
3. Je kan ook van een verhoogd vlak (kast of
kastdeel, wandrek, bank, stoel) springen.
4. Je kunt er voor kiezen om door te rollen
over je schouder. Dan heb je wel érg hoog
gevlogen, want dan heb je meer vaart.
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Doel
Verder inoefenen van het veilig achterover vallen, uitgaande van een reële
valsituatie van een verhoogd vlak.

Begeleiding
Zorg voor voldoende ruimte onderling.
Benadruk dat de parachute pas écht goed heeft gewerkt, wanneer je bij de
landing inhurkt (=de eerste schokdemper) en je veilig achterover kunt vallen. Een opengevouwen paraplu kan het beeld van een parachute versterken, evenals een plastic poppetje aan een parachute.

3. Ratelmatje
Fantasie
Om de beurt is er een harde
vuurwerkknal te horen. Het is
een ratelmat, een …-klapper.

Actie
1. Je zit naast elkaar in een
gehurkte houding.
2. Om de beurt laat je je
achterover vallen, al dan
niet met een schouderrol.
3. Je slaat daarbij hard
af.
4. Als jij afslaat op de
mat, mag degene
die naast je zit van
start gaan.
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Begeleiding
Zorg voor voldoende afstand tussen elkaar, zodat je elkaar niet kunt raken
tijdens het afslaan.

4. Bulldozer
Fantasie
Een bulldozer duwt een aantal obstakels omver, maar telkens komen er
weer nieuwe bij. Krijgt hij ze allemaal
om?
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Actie
1. Een aantal kinderen zit in gehurkte houding in een kring.
2. Ze hebben hun armen naar voren uitgestoken, met de handen vlak naar
voren.
3. In het midden van de kring staat iemand als ‘bulldozer’, die ze om de
beurt achterover duwt.
4. Als je achterover valt, sla je met beide armen op de mat af (al dan niet
met een schouderrol).
5. Je zorgt er voor dat je daarbij niet met je hoofd op de mat komt.

E. VAN EEN VERHOOGD VLAK
Je leert hierbij vooral om de timing van het afslaan te perfectioneren. Je laat
je achterover van een verhoogd vlak glijden of hurkt rustig in vanuit stand,
waarna je veilig achterover valt (al dan niet met een schouderrol).

1. Gompie speelt
plompie
Fantasie
Gompie de walrus glijdt achterover
van een ijsberg af of van de rug van
een andere walrus, het water in. Je
kan een harde plons horen.
Hij houdt zijn hoofd omhoog om niet
kaarsrecht naar beneden te duiken
en met zijn hoofd op de bodem te
belanden. Zo krijgt hij ook geen water
in zijn neus.

Actie
1. Je zit dwars op de rug van je vriendje, die op zijn onderarmen en knieën
zit. Later kan dit vanaf handen en knieën.
2. Voordat je achterover van je vriendje glijdt, moet je al ruim met je zitvlak
over zijn rug hangen (dit is naar de kant waar je naartoe glijdt), zodat je
niet pardoes op je nek belandt.
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3. Je hebt je beide armen op de rug van je vriendje en je kin op je borst
gedrukt. Als je bij het achterover glijden je armen van de rug van je
vriendje laat glijden, (rem-effect) heb je weinig kans dat je pijnlijk op je
schouders of op je hoofd valt.

Begeleiding
Zorg dat degene die als ‘bankje’ op onderarmen en knieën zit, niet onverwachts gaat staan.
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Variaties
– ’De hobby van Bobby’: achteruit van de glijbaan glijden.
– ’Uit de boom vallen’: Je hangt ingehurkt aan het wandrek. Maximaal op 1
meter hoogte. Een dikke valmat ligt onder je op de vloer.Om hierna een
schouderrol te kunnen maken, kan de valmat schuin worden gesteld, als
de banken aan een kant aan het wandrek worden bevestigd.
– ’Tegenpolen’: Je staat met z’n tweeën tegenover elkaar. Je hebt beiden de
armen naar voren, zodat je elkaar met de polsgreep kan vasthouden. Je
hurkt samen in, laat op commando elkaar los en valt tegelijkertijd achterover. Je slaat hierbij krachtig af en rolt eventueel door over je schouder.Je
kan elkaar ook met platte handen omduwen.
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4a. Voorover vallen
mét een rol
Voor de jongste doelgroep is dit de moeilijkste vorm van de valtraining. Dit
komt voornamelijk doordat zij naar verhouding een groot hoofd hebben in
vergelijking met de rest van hun lichaam. Over-de-kop-gaan is daarom erg
moeilijk voor hen, over de schouders rollen is daarentegen is geen probleem.
Jonge kinderen zullen op een niet-hellende ondergrond eerder over hun
breedte-as afrollen dan over de lengte-as. Dat maakt het voor hen moeilijk
om over-de-kop te gaan.
Een hellend oppervlak vergemakkelijkt dit.
Bij de ‘koprol voorover’ in de gymles, wordt een rolvorm gevraagd die het
kind op de nek, de schoudergordel en het hele rugoppervlak doet belanden.
De schouderrol uit de valtraining is daarom zeer geschikt om van jongsaf
aan tijdens de gymles op school te oefenen vóórdat met de koprol wordt
begonnen.

Trainen van de voorkeurskant
Bij het aanleren van de val voorover is het belangrijk om alleen te trainen
vanuit de voorkeurskant. Dat wil zeggen dat iemand die rechtshandig is,
alleen moet oefenen om over de rechterschouder naar voren te rollen.
Iemand die linkshandig is, doet dat alleen over de linkerschouder. Dit, omdat
bij een val naar voren altijd in reflex vanuit de voorkeurskant wordt gereageerd met een motorische actie.
Let op: als je bij een val naar voren als eerste met je rechterbeen naar voren
stapt, dan is dat je voorkeursbeen. Je zal je rechterarm in dat geval gebruiken als rolarm* en je linkerarm als steunarm. Als je linkerbeen je voorkeursbeen is, dan zal je bij een val als eerste dát been naar voren plaatsen, je linkerarm als rolarm gebruiken en je rechterarm als steunarm.
*Je rolarm is de arm waarover je aanvankelijk rolt.

Begeleiding
Als je van een hellend (schuingeplaatst) vlak naar beneden rolt, kan je makkelijker rollen. Dat komt omdat daarmee je je heupen hoger dan je schou-

56

opmaak vallenopstaan

26-09-2005

10:25

Pagina 57

VO O R OV E R VA L L E N M É T E E N R O L

dergordel brengt. Bij een gespannen bewegen is het niet raadzaam om van
een hellend vlak te laten rollen. Door de grotere (rol)snelheid wordt de spanning meestal nóg groter. Dat komt het resultaat ook niet ten goede.

ROLLEN OVER DE FYSIOBAL
Met een grote fysiobal als hulpmiddel, is het eenvoudiger om voorover te kunnen rollen. Je wordt gedragen door de bal en je neemt automatisch een goede
uitgangshouding aan. Dit haalt veel spanning weg
als je over-de-kop gaat. Temeer omdat je als begeleiding het valmoment kan vertragen, de valbeweging
kan sturen en verbaal kan ondersteunen en -indien
noodzakelijk- correcties kan toepassen.
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1. Willem in de
vertraagde film
Je leert om je hoofd van de vloer te
houden, als je naar voren over de kop
gaat. Je leert daarbij je armen veilig
te plaatsen en zonder letsel weer
overeind te komen. Als hulpmiddel
hiervoor wordt een grote fysiobal
gebruikt. Je landt op een dikke mat of
matras als ondergrond.

Fantasie
Er wordt een film vertoond waarin Willem voorover valt. Omdat het allemaal erg snel gebeurde, draaien we die film nog eens, maar dan vertraagd.

Actie
1. Je hangt met de voorkant van je lichaam over de fysiobal (diameter van
ongeveer een meter). Hierdoor kan het valmoment worden vertraagd en
de valbeweging in zijn geheel worden begeleid. Een uitkomst voor degenen die angstig zijn om over de kop te gaan of voorover te vallen. Zo kunnen extra preventieve correcties worden toegevoegd tijdens de valbeweging. De begeleiding kan zo eenvoudig het hoofd en de armen van
degene die valt in de juiste houding brengen en houden en de valbeweging verbaal ondersteunen.
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2. Als je met je rechterbeen naar voren stapt, moet je
ook je rechteroor op de bal plaatsen.
3. Je steekt je armen over de bal naar voren.
4. Je rolt dan over je rechterschouder en rechterarm.
5. Je valt uiteindelijk op je linkerzij en je kan met een
gestrekte linkerarm afslaan.

Begeleiding
– Als leiding moet je zó naast de fysiobal gaan staan
of zitten, dat je tijdens de valbeweging zo langmogelijk oogcontact met elkaar kan blijven houden
en de val kan begeleiden.‘Plak je oor en je armen
aan de bal vast, totdat je op de dikke mat valt. Ik stuur je er langzaam
naar toe.’
– Ga alleen uit van ieders voorkeurskant. Leer een rechtshandige bijvoorbeeld niet over de linkerarm te rollen.
– Je moet de rolarm én het hoofd tegen de bal gedrukt houden totdat er is
gevallen op de valmat. Zo voorkom je dat het hoofd of de armen (als
schrikreactie) alsnog naar voren worden uitgestoken. Bijvoorbeeld:
Iemand die zijn hoofd naar rechts wendt (en zijn rechteroor op de bal
drukt), zal zijn rechterarm als rolarm gebruiken. Als leiding moet je dan
aan de linkerkant van de bal en van het voorover vallende kind plaatsnemen.
– Alleen te begeleiden aan de rolarm, is in aanvang niet preventief genoeg.
Immers, degene die valt, kan altijd onverwachts zijn hoofd oprichten,
zodat hij in een gevaarlijke houding op de mat terecht komt. Het verdient
daarom aanbeveling ook het hoofd tegen de bal gedrukt te houden.
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Variatie
– Met een aanloop over de bal rollen.
– Over de bal rollen terwijl je de bal van het begin tot na de val vasthoudt.
D.w.z. tot en met de landing op de mat.
– Idem, met een aanloop.

ROLLEN ZÓNDER FYSIOBAL
Zonder fysiobal is het moeilijker om voorover te kunnen rollen. Je wordt niet
meer door een bal gedragen, dus moet je zelfstandig een goede uitgangshouding aannemen en in de juiste houding blijven. Het valmoment kan niet
meer worden vertraagd en de valbeweging kan moeilijker worden bijgestuurd. Daardoor is het ook moeilijker om de val te kunnen corrigeren.

2. IJsbeer Knots
tuimelt trots van een
rots
Je leert om bij een val voorover niet
op je hoofd te vallen, je armen zó te
plaatsen dat je zonder letsel over je
schouder kan rollen en niet plat op je
rug valt. Je oefent hierbij nog niet
vanuit een staande houding, maar
vanuit een geknielde houding.

Fantasie
IJsbeer Knots valt voorover van een ijsschots (of een hellend, glad eiland) het
water in. Hij draait zijn kop opzij, omdat hij zijn kop nergens aan wil stoten
onder water. Hij wil ook geen water (ijsbeersnot) in zijn neus krijgen. Hij
plaatst zijn voorpoten in dezelfde richting als zijn kop. Dan plonst hij in het
water. Wie plonst er het hardst van alle ijsberen? Als een ijsbeer geen plons
laat horen of zijn kop stoot, verdient hij slechts een verroeste medaille tijdens de Olympische Plonswedstrijd.
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Actie
1. Ga op de rand van een dikke valmat zitten.
2. Steek de knie van je voorkeursbeen al over de rand van de mat.
3. Buig voorover en zet je handen voor je op het lager gelegen gedeelte.

4. Draai je hoofd naar opzij, het oor van je voorkeurskant naar de vloer
gericht.
5. Plaats je handen in dezelfde richting als je naar opzij gedraaide hoofd.
6. Laat je voorzichtig over je rolarm voorover rollen.
7. Sla hierbij zo hard mogelijk op de mat af.

61

VALLEN EN OPSTAAN

opmaak vallenopstaan

VALLEN EN OPSTAAN

26-09-2005

10:26

Pagina 62

VO O R OV E R VA L L E N M É T E E N R O L

3. Joop in de apenloop
Je leert om vanuit stand bij een val
voorover niet op je hoofd te vallen, je
armen zó te plaatsen dat je zonder
letsel over je schouder kan rollen en
niet plat op je rug valt.

Fantasie
Joop is oppasser in een dierentuin en
imiteert een aap in een vrolijke bui.
Degene die het lopen van de aap
goed imiteert, krijgt na afloop een
banaan.

Actie
Bij dit bewegen moet je je voorkeursbeen blijvend verder naar voren houden
dan je andere been. Ditzelfde geldt ook voor je voorkeursarm. Als je bijvoorbeeld je rechterbeen naar voren houdt, dan moet je dat ook met je rechterarm doen. Vervolgens moet je je gewicht op je voorste arm en je voorste
been brengen.
1. Ga uiteindelijk vóór de valmat staan.
2. Plaats één voet 50-80 cm. naar voren op die mat (=voorkeursbeen).
(Plaats desnoods de knie van je andere been daarbij op de rand van de
mat.)
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3. Pak de zijkant van de mat met beide handen vast.
4. Houd je armen daarbij licht gebogen en onder spierspanning.
5. Draai je je hoofd naar links als je met je rechterbeen naar voren bent
gestapt.
Naar rechts, als je met je linkerbeen naar voren bent gestapt.
6. Rol naar voren, terwijl je de mat zolang mogelijk vasthoudt.

7. Je rolt in dit voorbeeld over je
rechterschouder naar je linkerzij
en slaat daarbij met je linkerarm
af (zoals al eerder beschreven).
8. Blijf tijdens de rol naar je handen
kijken. Je rolt over je rolarm, over
de achterkant van je onderarm
(ellepijp), elleboog, achterkant
van je bovenarm (triceps) en
schouderpunt en naar de zijkant
van je lichaam. Zo val je niet op je
rug.
9. Probeer veilig op je zij te vallen
(=de andere kant van je voorkeursarm). Probeer daarbij met je steunarm
af te slaan (aan de kant waarmee je op je zij bent gevallen).
– Als je op de mat valt, moet je daarbij je lichaam strekken en je spieren
aanspannen, om (bij een val met veel snelheid) te voorkomen dat je direct
nog een keer over de kop gaat.

63

VALLEN EN OPSTAAN

opmaak vallenopstaan

VALLEN EN OPSTAAN

26-09-2005

10:27

Pagina 64

VO O R OV E R VA L L E N M É T E E N R O L

Variatie
– Je staat vlak vóór de valmat en
krijgt een duw tegen je rug. Je
valt daardoor naar voren, en rolt
op de mat zoals hierboven
beschreven.
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4b. Voorover vallen
zónder rol
Je leert hierbij om zo veilig mogelijk terecht te komen als je recht naar voren
valt en daarbij niet over de kop gaat: niet op je gezicht vallen en je armen zó
plaatsen dat dit zo min mogelijk letsel oplevert. Het is het prettigst om de
volgende oefenvormen op een dikke valmat te oefenen.

Actie
1. Ga op je buik liggen.
2. Houd je armen gebogen, je handen voor je hoofd op de mat.
3. Houd je vingers aaneengesloten, je handen schuin naar elkaar toe
gedraaid.
4. Houd je hoofd van de mat en draai daarbij één oor naar de mat gericht.
5. Sla nu met beide armen tegelijk op de mat.

6. Maak een zogenaamde push-up (=’opdrukken’)* en land vervolgens op je
buik.
7. Houd je hoofd, je armen en je handen bij de landing hierbij altijd als hierboven beschreven.
8. Varieer in hoogte met de push-up.
Afhankelijk van je fysieke mogelijkheden kun je uiteindelijk oefenen vanuit kniebrug (=vanuit de stand ‘op handen en knieën’) of zelfs vanaf je
knieën.
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*Je steunt hierbij op je handen en knieën of op je handen en voeten. Je
houdt je lijf gespannen en duwt het vervolgens horizontaal gestrekt, enkele
centimeters van de mat.
Let op: Mensen die ‘plat’, dus zonder te rollen, naar voren vallen, hebben
nadien meestal spierpijn in de armen, borst en schouders. Als die spiergroepen enigszins geoefend zijn, is er na zo’n ‘platte val’ voorover minder kans op
letsel en spierpijn.

1. Ga te keer als
onweer
Fantasie
We gaan met z’n allen harde knallen
laten horen. We beginnen met het te
laten regenen. Eerst zachtjes, maar
dan steeds harder. Daarna gaat het
zelfs hagelen en onweren.

Actie
1. Ga languit met je buik op de mat liggen.
2. Je hebt je armen gebogen voor je uitgestoken en je vingers aaneengesloten.
3. Je houdt je hoofd van de mat, met je oor naar de mat gedraaid.
4. Sla nu met beide armen tegelijk (stereo) op de mat: zachtjes, hard, harder,
zo hard als je maar kan. Tenslotte met z’n allen tegelijk: échte donderonweerknallen!
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2. Etenstijd in de
dierentuin
Je leert hierbij bovendien om je
bovenlichaam van de mat te duwen
en weer met je armen op te vangen.
Uiteraard zonder daarbij op je gezicht
te vallen.

Fantasie
Een hongerige zeeleeuw wacht op
het eten in de dierentuin. Door met
zijn voorpoten op de grond af te zetten, veert hij met zijn bovenlijf omhoog,
zodat hij de vislucht nog beter kan opsnuiven en geen water in zijn neus
krijgt als hij weer in het water plonst.

Actie
1. Ga languit met je buik
en borst op de mat liggen.
2. Je hebt je armen
gebogen voor je uitgestoken en je vingers
aaneengesloten.
3. Je duwt je bovenlichaam met beide
armen van de mat en
vangt je met je armen
zo op, dat je je hoofd
de mat niet raakt .
4. Je houdt je hoofd van
de mat, met je oor
naar de mat gedraaid.

Begeleiding
Laat een afbeelding van een zeeleeuw zien.
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3. De val van Sambal
Je leert hierbij vooral om je bovenlichaam met je armen op te vangen,
als je zonder rol voorover valt. Zonder
daarbij op je gezicht te vallen.

Fantasie
Sambal, een rode Perzische kat, loert
op een vogeltje. Hij duikt naar voren
maar grijpt mis. Het vogeltje geeft
hem het nakijken.

Actie
1. Je zit op je knieën, met je billen op je hielen.
2. Je steunt met je handen op je knieën of op je bovenbenen.
3. Terwijl je met je knieën op de mat zit, strek je je benen en zet je je af met
je handen. Je valt hierdoor met je bovenlichaam voorover.
4. Je maakt een grijpbeweging met je handen en vangt je bovenlichaam
met je armen op.
Je komt daarbij met je handen plat op de mat terecht en met je ellebogen
naar opzij.
5. Je draait daarbij je hoofd naar opzij.
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Begeleiding
Laat een afbeelding van een afbeelding Perzische kat zien. Zijn platte kop
heeft hij te danken aan een val op zijn gezicht... Als gewaarschuwd mens tel
je voor twee.

4. Katapult
Fantasie
Om de beurt wordt je afgeschoten
naar voren. Wie kan daarbij de hardste knal maken met zijn armen op de
mat?

Actie
1. Je zit in een rij naast elkaar in een
houding zoals bij de vorige oefenvorm.
2. Om de beurt duik je recht naar voren op de mat.
3. Je vangt je hierbij op met je armen, zodat je gezicht niet op de mat komt.
4. Je hebt hierbij je handen dicht bij elkaar, plat op de mat. Je ellebogen naar
opzij.
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5. Tuimelen in alle richtingen
Je leert hierbij om je armen niét uit te steken als je uit balans raakt of valt. In
welke windrichting dan ook. Je leert tevens om je hoofd hierbij van de mat
te houden.

Fantasie
Je tuimelt en tolt als de aarde in het heelal.

Actie
1. Ga, zoals bij de basisoefeningen voor opzij vallen, in kleermakerszit op de
grond zitten.
2. Houd je voeten tegen elkaar en vouw je handen eromheen.
3. Houd goed vast en zit rechtop.
4. Beweeg voorzichtig naar opzij en weer terug rechtop.
5. Doe hetzelfde naar de andere zijkant en weer terug rechtop.
6. Dan afwisselend van links naar rechts en rechts naar links.
7. Probeer dan zo schuin mogelijk te bewegen en uiteindelijk naar opzij
omver te rollen.
8. Houd je hoofd van de mat.
9. Laat je op je rechterzij rollen en rol verder over je rug naar je linkerzij.
Daarbij duw je dan met je linkerarm tegen de binnenkant van je linkerbeen, terwijl je met je hoofd krachtig in die richting meebeweegt.
10. Eenmaal op je linkerzij rol je in één beweging door, totdat je weer even
rechtop komt.
Direct daarna beweeg je weer verder naar je rechterzij. Ook daarbij moet
je met je hoofd krachtig in die richting meebewegen. Je duwt dan met je
rechterarm tegen de binnenkant van je rechterbeen.
Dus: Van rechts naar achter, van achter naar links, van links naar voren /
rechtop, van voren naar rechts. Je bent helemaal in de rondte getuimeld en
komt hierbij dus helemaal niet op je buik terecht. Leuk om ook in de ándere
richting te kunnen rondtuimelen.
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6. Jong geleerd, oud gedaan
LINKS-RECHTS SCHOMMELEN
Het is goed mogelijk om een jong kind (1 t/m 4 jaar) te laten ervaren hoe het
moet reageren als het uit balans raakt of valt. Je leert het spelenderwijs om
het hoofd van de vloer te houden en de armen niét uit te steken in de richting van de onbalans of val. Je moet hiervoor in kleermakerszit op de vloer
gaan zitten en het kind in dezelfde houding bij je op schoot nemen. Om dit
te kunnen oefenen heb je minstens 3 tot 4 vierkante meter ruimte nodig en
een dik tapijt, een mat of een grasveld als ondergrond. Zorg voor een ontspannen sfeer. Forceer niets. Neurie of zing bijvoorbeeld een liedje tijdens
het oefenen.

Fantasie
Samen in een bootje van links naar rechts, van opzij naar opzij.
Actie
1. Ga in kleermakerszit op de grond zitten.
2. Houd je voeten tegen elkaar en vouw je handen eromheen.
3. Houd ze goed vast en zit rechtop.
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4. Zet het kind op je schoot in dezelfde houding als jijzelf. Het zit met de rug
tegen jouw borst.
5. Houd hierbij jouw armen om de armen van het kind.
6. Probeer jullie beider voeten met je handen te omsluiten en vast te houden.
7. Beweeg voorzichtig naar opzij en weer terug rechtop.
8. Doe hetzelfde naar de andere kant opzij en weer terug rechtop.
9. Beweeg hierna afwisselend van links naar rechts en rechts naar links.
10.Probeer na verloop van tijd een beetje schuiner naar opzij te bewegen.
11. Zorg ervoor dat je kind het leuk vindt en leuk blijft vinden: zorg ervoor dat
je niet onverwachts omver rolt.

ACHTER-VOOR SCHOMMELEN
Je leert het kind om te wennen aan een onbalans naar voren en naar achteren. Het leert om het hoofd van de vloer te houden als het achterover uit
balans raakt en de armen daarbij niet in de valrichting uit te steken. Om dit
te kunnen oefenen heb je minstens 3 tot 4 vierkante meter ruimte nodig en
een dik tapijt, een mat of een grasveld als ondergrond.

Fantasie
Samen in een bootje, samen in de schommelstoel, samen op het hobbelpaard van voor naar achter en van achter naar voor.
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Actie
1. Ga op je rug liggen met je knieën gebogen.
2. Je vouwt je handen om je knieën.

3. Het kind zit in kleermakerszit of schrijlings op je schoot en houdt met de
handen je schouders vast.
4. Houd oogcontact met elkaar en zing of neurie een liedje.
5. Schommel afwisselend vooruit en achteruit door je benen naar voren te
bewegen.
6. Probeer jullie hoofden daarbij van de vloer te houden.
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Begeleiding
Verbale ondersteuning schept meestal vertrouwen:‘Ene, twee en hoepeteeh...’

ALLE RICHTINGEN SCHOMMELEN
Het vereist wel vrij veel behendigheid van de volwassenen die a) zonder tussenstops in de rondte tuimelt en b) het kind daarbij in balans op schoot
moet houden. Je moet er voor zorgen dat het kind de armen niet naar opzij
kan uitsteken en dat je samen probeert om je hoofd van de mat te houden.

Fantasie
Samen de wereld rond.

Actie
(zie de foto’s op pagina 76)
1. Ga in kleermakerszit op de grond zitten.
2. Houd je voeten tegen elkaar en vouw je handen eromheen.
3. Houd ze goed vast en zit rechtop.
4. Zet het kind op je schoot in dezelfde houding als jijzelf. Het zit met de rug
tegen jouw borst.
5. Houd hierbij jouw armen om de armen van het kind.
6. Probeer jullie beider voeten met je handen te omsluiten en vast te houden.
7. De bewegingen gaan zoals bij ‘Tuimelen in alle richtingen’.
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Springend, klimmend, rennend, stoeiend, struikelend en vallend ontdekken jonge kinderen de
wereld om zich heen en zoeken daarbij de grenzen tussen uitdaging en veiligheid. Hierbij leren
kinderen zowel hun mogelijkheden als onmogelijkheden kennen. Helaas kampt een groeiend
aantal tegenwoordig met een onderontwikkelde motoriek door o.a. mechanisch speelgoed,
meer tv- en computergebruik en gebrek aan speelruimte. Ook overgewicht is inmiddels een
serieuze bedreiging voor de bewegingsvaardigheden van de jeugd. Bovendien blijken kinderen
die vaak vallen niet alleen last te krijgen van valangst, maar ook van faalangst en zonderen
zich daardoor veelal van hun speelgenootjes af. Kortom: vallen wordt van jongsaf aan een
steeds groter probleem. En door een vergrijzende samenleving wordt dit probleem een extra
zorg.
Valongevallen staan daarom momenteel flink in de schijnwerpers. Ze zorgen namelijk voor
een heleboel pijn, ongemak en torenhoge ziektekosten. Consument en Veiligheid heeft hiernaar
uitgebreid onderzoek gedaan en de noodklok laten luiden. Valongelukken zijn de meest voorkomende ongelukken in en om huis en school. Een landelijke campagne wordt opgestart.
Vreemd genoeg werd in dit verband tot op heden louter aandacht besteed aan ouderen. Dit,
terwijl al op jonge leeftijd kan worden geleerd om te vallen zonder letsel.
Hoe eerder je het kunt, hoe langer je daar voordeel van hebt. Jong geleerd is oud gedaan! Met
dit praktische handboek kun je op elk leeftijdsniveau werken aan valpreventie. Vooral degenen
die gewend zijn om met kinderen te werken, kunnen hiermee een verantwoorde bijdrage leveren
om ieders letselveiligheid eenvoudig en doeltreffend te verbeteren.
Gezien het bovenstaande kan het niet lang meer duren voordat valoefeningen in het bewegingsonderwijs op school worden geïntegreerd, want ook dáár blijken valongevallen de meest
voorkomende letsels te zijn. Zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. Sportopleidingen,
sportbonden, sportscholen en sportclubs kunnen hun steentje hierin zeker bijdragen. Doe er
je voordeel mee!
Yos Lotens is valpedagoog en een bekend auteur in de judowereld. Hij is tevens remedial
teacher psychomotoriek en gymnastiek- en judoleraar aan het Fioretti College te Lisse.
Eerder schreef hij de succesvolle boeken In de greep van judo en Opvoeden door stoeien.
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