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109.000 ziekenhuisopnames 25.000 heupfracturen

50% wordt nooit meer zo 

mobiel als voorheen

1 op de 3 ouderen overlijdt 

binnen een jaar

Vallen is een groot gezondheidsprobleem bij ouderen
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Grote impact bij een heupfractuur

+ 200 uur van zorgmedewerkers + €10.000

Onderzoek van het Erasmus MC toont aan dat iedere intramurale fractuur circa 200 uur extra van 

verpleeghuismedewerkers vraagt. Dat komt overeen met € 10.000 extra per fractuur

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/kosten-valpartij-verpleeghuis
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• Bestaande heupbeschermers zijn niet effectief en oncomfortabel

• Fixatie is niet (meer) gebruikelijk (Wet zorg en dwang)

• Zorgmedewerkers zijn veel tijd kwijt aan personen met loopdrang en valrisico

Waarom Wolk



slide°slide°



slide°slide°

Wolk PRO : veilig, comfort en gemak

• Herbruikbaar na een val

• Wasbaar 

• Ergonomisch, ‘onzichtbaar’ ontwerp 

• 4 maten 

• Minder dan 450 gram

• CE gecertificeerd als beschermingsmiddel

• Wetenschappelijk onderzoek

• Alarmering en real-time dashboard
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Wolk: totaaloplossing voor zorgorganisaties

Altijd voldoende 

heupairbags

Onbeperkt patronen Dashboard met actueel 

inzicht in resultaten

Begeleiding bij 

implementatie en training 

zorgmedewerkers

• Dag én nacht bescherming

• Voldoende reserve 

heupairbags

• Direct vervanging bij 

onderhoud

• Beschikbaar stellen 

projectleider

• Bepalen aanpak + 

voortgang bewaken

• Draagvlak, borging en 

opschaling

• Voldoende Wolk 

patronen op voorraad

• Melding na een val

• Resultaten per locatie

• Bewegingsdata
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Zorgorganisatie: valgevaarlijke cliënten in beeld

Laag

Hoog

Valrisico

Cliënten zorgorganisatie
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Samen: continu bescherming valgevaarlijke cliënten

Wolk: Zorgorganisatie:
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En dit zijn de voordelen

• Geen heupfracturen

• Meer bewegingsvrijheid

• Minder valangst

• Meer kwaliteit van leven

• Minder stress om valgevaarlijke 

cliënten

• Meer tijd voor andere 

kwaliteitszorg 

• Minder zorgen over dierbare

Cliënt FamilieZorgmedewerker
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• Wolk gedragen > 1000 senioren 

• 100% van de heupvallen succesvol opgevangen door Wolk!

• 2 jaar > 50 cliënten beschermd

• 80 % minder heupfracturen!

• Totale besparing 8.000 zorguren / € 180.000

“Mijn man voelt zich

hier duidelijk een stuk

vrijer door” (partner) 

“Meneer wandelt

meer en zekerder”

(verzorger)

“Het geeft mij ook een

rustig gevoel” 

(Verzorger)

Resultaten Wolk tot nu toe



slide°slide°



slide°slide°

• Wolk en zorgorganisatie bepalen samen hoeveel cliënten dagelijks beschermd 

moeten worden

• Afspraken worden vastgelegd in een voorstel

• Na akkoord: binnen 1 maand (voorbereiding implementatie) kunnen we van 

start!

Vervolg
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DE HEUPAIRBAG
WWW.WOLKAIRBAG.COM
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Wolk dashboard
• Inzicht in resultaten

• Melding na een val

• Toevoegen locaties
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• Informatiekaart opgesteld door NZa ism Wolk & tanteLouise

• Gepubliceerd door NZa

• Publicatiedatum: 7 januari 2020

• https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_300019_22/1/

NZa: preventie is ook onze zorg

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_300019_22/1/
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Inclusiecriteria

• Bekkenrand omtrek tussen de 84-125 cm  

• Cliënt met mobiliteitsprofiel A, B of C (bron)

• Cliënt met loopdrang, verhoogd valrisico, valangst en/of instabiliteit bij lopen

• Andere behandelingen en hulpmiddelen tegen valrisico werken niet 

• Client waarbij Vrijheid Beperkende Maatregel wordt overwogen / ingezet 

• Akkoord van de arts en 1e contactpersoon van de bewoner

https://www.arjo.com/nl-NL/kennis/mobiliteitswijzer/
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Exclusiecriteria

• Cliënt ervaart ongemak van de heupairbag

• Cliënt doet de heupairbag telkens af op ongewenste momenten

• Mobiliteitsprofiel D en E  (bron)

• Bij decubitusgevoeligheid Wolk niet in de nacht aan

• (Zorgteam op de afdeling functioneert op moment van inzetten niet optimaal)

https://www.arjo.com/nl-NL/kennis/mobiliteitswijzer/)
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Aan de slag!

• Samenstellen 

werkgroep

• Projectplan

• Indicatiestelling Wolk

• Kick-off bijeenkomst

• Instructie 

medewerkers

• E-learning

• Tussentijdse evaluaties

• Wolk dashboard + advies

• Voortgangsrapportages

• Borgen en opschalen inzet Wolk

Fase 1: Voorbereiding   Fase 2: Start inzet Wolk Fase 3: Borging 

wk0 wk4 wk24wk6


