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 Disclaimer 
Deze keuring is een visuele inspectie (non destructief) en een momentopname. De non destructieve wijze van deze opname 

heeft zijn beperkingen. Voor gebreken die niet waarneembaar waren op het moment van het bezoek kan het Duurzaam 

Bouwloket niet aansprakelijk worden gesteld. Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich 

mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen 

worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, opgegraven etc. om achterliggende constructies te kunnen 

beoordelen. 

  



1. INTRO 

 

Binnen een periode van circa twintig jaar verdubbelt het aantal 65-plussers in Nederland naar in totaal 4,5 

miljoen. Op dit moment is één op de vier huishoudens een bewoner ouder dan 65 jaar. In 2025 is dit één op 

drie. Ook in Heiloo zal de bevolking de komende jaren gaan vergrijzen. Uit onderzoek blijkt dat het ouderen vrij 

massaal in grondgebonden woningen wonen. Daarnaast willen de bewoners graag op de zelfde locatie blijven 

wonen in dezelfde woning en woonomgeving. De verantwoordelijkheid voor de zorg is na de decentralisaties 

voor een deel bij de gemeente gekomen. Daarnaast is de ontwikkeling van extramuralisering: de komende 

jaren sluiten naar verwachting veel verzorgingstehuizen, waarmee de drager van voorzieningen als activiteiten, 

maaltijden en 24- uurs beschikbaarheid van hulp in wijken en dorpen meer en meer wegvalt. In de toekomst zal 

alleen nog voor de zwaardere (zorg)doelgroepen een intramurale plek beschikbaar komen. Dit alles heeft tot 

gevolg dat langer zelfstandig wonen voor een grote doelgroep de norm gaat worden. Door de genoemde 

ontwikkelingen is er een grotere verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf gekomen. Er wordt veel meer 

uitgegaan van het principe wat iemand nog wel zelf kan en wat iemand zelf hiervoor kan regelen. Het is 

daarom zaak te anticiperen op het ouder worden.  

De gemeenten, waaronder de gemeente Heiloo, voeren een aantal deelprojecten uit. Binnen een aantal 

deelprojecten gaat de informatie niet alleen over het verduurzamen van de woning maar over het geschikt 

maken van de woning om daar ook op latere leeftijd prettig en comfortabel te blijven wonen. Daarbij richten 

we ons op de bewustwording van de vitale oudere die nu nog geen zorg nodig heeft.  

In uw wijk wordt ook deze gecombineerde aanpak uitgevoerd door het Duurzaam Bouwloket.  

Voor een drietal woningtypes (voorbeeldwoningen) heeft het Duurzaam Bouwloket een opname en inspectie 

uitgevoerd. Dit woningtype is één van de voorbeeldwoningen. In deze rapportage kunt u de belangrijkste 

bevindingen, adviezen en aandachtspunten teruglezen op het gebied van toegankelijkheid, bouwkundige 

maatregelen, Domotica en veiligheid. Als u naar aanleiding van de rapportages vragen heeft kunt u contact 

opnemen via info@duurzaambouwloket.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Duurzaam Bouwloket 

 

 

 

  



2. HUIDIGE SITUATIE EN WOONOMGEVING 

ALGEMENE GEGEVENS: 

 

¶ Type woning:  Hoekwoning 

¶ Bouwjaar:  1967 

¶ Plaats:   Heiloo 

LOCATIE: 

 

UITGANGSPUNTEN EN WOONOMGEVING  

Vraag         Antwoord 

1. Zijn de winkels voor dagelijkse boodschappen te voet te bereiken?  Ja 

(circa 500 meter, ongeveer 10 minuten lopen) 

 

2. Is er een halte voor openbaar vervoer in de buurt?     Ja 

(circa 500 meter) 

 

3. Is er een geldautomaat of bank te voet te bereiken?    Ja 

(Circa 800 meter, 15 minuten lopen) 

 

4. Is er een apotheek in de buurt?      Ja 

(Circa 800 meter, 15 minuten lopen) 

 

5. Is er in de buurt voldoende straatverlichting?*     Ja  

 

6. Wordt de buurt als veilig ervaren?*      Ja  

7. Zijn er voldoende fietspaden en voetpaden aanwezig?*    Ja  

Opmerking: 

Geen opmerkingen. 

* Dit antwoord is gebaseerd op de mening van de deelnemer in het project  



3.1. BOUWKUNDIGE MAATREGELEN 

3.1.1. ALGEMEEN 

TOEGANKELIJKHEID 

Drempels en hoogteverschillen 

Toegankelijkheid tot een woning is altijd belangrijk, maar wanneer we ouder worden en langer thuis (moeten) 

blijven wonen wordt een toegankelijke woning alleen maar belangrijker. Drempels en hoogteverschillen hoger 

dan 1 cm vormen al snel een obstakel, zeker wanneer bewegen lastiger wordt of er gebruik wordt gemaakt van 

een rollator of rolstoel. Daarnaast kunnen we vaak minder goed zien als we ouder worden en daardoor gaat 

het inschatten van hoogtes een stuk lastiger. Dit vergroot de kans op struikelen. Het is altijd handig om de 

woning zo te hebben ingericht dat nu al mensen in een rolstoel op bezoek kunnen komen. Ook wanneer u zelf 

later mogelijk moeilijker ter been wordt is het ideaal als de woning daar op is aangepast. Er zijn verschillende 

opties om deze obstakels te verminderen of te verwijderen: 

Optie 1: Drempels weghalen en/of verlagen, eventueel drempelvervanger aanbrengen; 

Optie 2: Drempelhulpen (aluminium/kunststof/rubber) of oprijplaten (oprit) aanbrengen of aanpassen  

  (nivellering/helling) straatwerk; 

Optie 3: Beugels plaatsen bij drempels of hoogteverschillen voor extra hou vast; 

Voorbeelden: 

          
drempelvervanger          drempelhulp / drempeloploop     drempelhulp rubber          oprijplaat / oprit      

 
helling door middel van aanpassing bestrating 

 

  



Huidige situatie in uw woning 

Entree woning voor 

Aan de buitenzijde van de voordeur is het hoogteverschil circa 14 cm. Door het 

aanbrengen van een oprijplaat is dit hoogteverschil met een eventuele rollator of 

rolstoel te overbruggen. Aan de binnenzijde is het hoogteverschil circa 4 cm. Door 

het aanbrengen van een drempelhulp is dit hoogteverschil te overbruggen. 

 

Entree woning achter 

Aan de buitenzijde van de achterdeur is het hoogteverschil circa 10 cm. Door het 

aanbrengen van een oprijplaat is dit hoogteverschil met een eventuele rollator of 

rolstoel te overbruggen. Aan de binnenzijde is het hoogteverschil circa 3 cm. Door 

het aanbrengen van een drempelhulp is dit hoogteverschil te overbruggen. 

Houdt tevens rekening met de losliggende matten, dit kan voor extra 

struikelgevaar zorgen. 

 

Overige drempels begane grondvloer 

Op de begane grondvloer zijn er drempels met een hoogte van circa 1,5 cm 

aanwezig tussen de overige vertrekken.  

Door het aanbrengen van drempelhulpen (kleine hellingen) zijn deze vertrekken 

goed toegankelijk. 

 

Drempels 1
ste

 verdieping 

Op de 1
ste

 verdieping zijn er drempels aanwezig tussen overloop-woonkamer en 

overloop-toilet. Door het verwijderen van de drempel naar de woonkamer is deze 

goed toegankelijk. Wellicht is een drempelvervanger nodig ter afwerking van de 

overgang tussen de vertrekken. Door het aanbrengen van een drempelhulp (kleine 

hellingen) van circa 1cm hoog bij de toiletdeur is deze goed toegankelijk. 

Badkamer (2
de

 verdieping) 

Bij het kozijn is er geen hoogteverschil aan de badkamerzijde. Het hoogteverschil 

aan de andere zijde (overloop) is circa 9 cm. Door het aanbrengen van een 

moduleerbare oprijplaat is dit hoogteverschil te overbruggen. Hierbij zal de deur 

wel moeten worden aangepast. 

 

Overige drempels 2
de

 verdieping 

Op de 2
de

 verdieping zijn er drempels aanwezig tussen de overige vertrekken.  

Door het verwijderen van de drempels zijn deze vertrekken goed toegankelijk. 

Wellicht is een drempelvervanger nodig ter afwerking van de overgang tussen de 

vertrekken. 

  



Suggesties voor uw woning 

Het is aan te bevelen wanneer er in de persoonlijke kring iemand of wellicht uzelf slecht ter been bent of 

wordt, bij de voordeur en eventueel de achterdeur aan de buitenzijde oprijplaten met profilering aan te 

brengen en aan de binnenzijde drempelhulpen. Daarnaast is het aan te bevelen om de drempels bij de 

binnendeuren te verwijderen en indien nodig een drempelvervanger aan te brengen of drempelhulpen te 

vervangen. Hierdoor zal er op de begane grond qua drempels geen belemmering meer zijn. Wanneer u 

eventueel in de toekomst de tuininrichting gaat veranderen is het aan te raden om met eventuele hellingen 

rekening te houden of deze juist al aan te brengen. 

Wanneer lopen bij uzelf wat lastiger wordt is het aan te raden om bij de deur van de badkamer een beugel voor 

extra houvast aan te brengen en de drempels bij de woon- en slaapkamers te verwijderen en een 

drempelvervanger aan te brengen. Wanneer lopen nog lastiger wordt of u gebruik moet maken van een 

rollator is de toegang tot de badkamer het lastigst Het verbouwen van de badkamer inclusief toegang is dan 

wellicht een optie. Uiteraard zullen er dan wel twee trapliften geplaatst moeten worden. Een andere optie is 

het creëren van een slaap-doucheruimte en toilet op de begane grondvloer, eventueel met keuken. Aangezien 

u hier de ruimte voor heeft. Wel blijven een aantal verdiepingen onbenut. Er zijn wel concepten waar de 

bovenverdiepingen dan gedeeltelijk wordt verkocht of verhuurd, bijvoorbeeld een familielid met gezin. Echter 

wordt er in verband met de kosten over het algemeen gekozen om het huis te verkopen en gelijkvloers te gaan 

wonen. Maar er zijn voldoende opties met uw woning. 

Bewegingsruimte 

Zorg bij het opstellen van uw meubels voor voldoende bewegingsruimte, vooral als u gebruik moet maken van 

een rollator of rolstoel. Plaats uw meubels eventueel zodanig dat ze u steun bieden bij het lopen, als dat nodig 

is. Daarnaast is het van belang om gemakkelijk door het huis te kunnen bewegen en dat de gangen en deuren 

voldoende ruimte bieden. Het is van belang voornamelijk bij rollator en rolstoel gebruik dat de voordeur 

minimaal 90 graden naar binnen kan draaien (helemaal open). Wanneer u wellicht in de toekomst gebruik 

moet maken van een rollator of rolstoel zijn de volgende vrije doorgangen qua breedte aan te raden: 

- Een vrije breedte van gangen is minimaal 90 cm; 

- Een vrije breedte van deuren is 85 cm. 

Dit voornamelijk omdat rolstoelen een breedte hebben van circa 75 cm. De bewegingsruimte heeft ook veel te 

maken met hoogteverschillen of drempels in de woning, maar dit is eerder in dit rapport besproken. 

Huidige situatie in uw woning. 

De voor- en achterdeur hebben een vrije doorgang van circa 90 cm breed en kunnen volledig open. De hal is 

breed genoeg om mensen te verwelkomen en voor het gebruik van een rollator. De vrije doorgang bij de 

overige binnendeuren op de begane grond is circa 80 cm breed. Er is op de begane grond voldoende 

bewegingsruimte. In deze woning is het op de begane grond goed mogelijk om met een rollator zich door en 

naar de belangrijke vertrekken te bewegen. De vrije doorgang naar de woonkamer is circa 80 cm breed en de 

overige deuren zijn circa 75 cm breed. Er is voldoende bewegingsruimte. In het woongedeelte is het goed 

mogelijk om met een rollator zich door en naar de belangrijke vertrekken te bewegen. 

Suggesties voor uw woning  

Qua bewegingsruimte zijn er geen specifieke suggesties. Er is voldoende bewegingsruimte op de verdiepingen 

en rondom de meubelen. Bij het gebruik van een rollator is er goed te bewegen en te keren op de begane 

grond als ook in de woonkamer en keuken. Bij het gebruik van een rolstoel kunnen de deurkozijnen wat aan de 

smalle kant zijn en wellicht dat deze dan verbreed moeten worden. Wij raden dit aan te passen wanneer dit 

ook daadwerkelijk een probleem lijkt te zijn.  



Trappen 

Veel ongelukken gebeuren op de trap. Zorg daarom voor stroeve treden en goede verlichting. Ook een tweede 

trapleuning heeft voordelen. Houdt hierbij rekening met voldoende afstand tussen de trapleuning en de muur 

en dat de leuning op een hoogte van circa 90 cm is aangebracht (afhankelijk van de lengte van bewoners). Het 

heeft de voorkeur dat de leuning gelijk met de trap begint en eindigt. Onderstaande tips zijn over het algemeen 

nu al handig en toekomstgericht: 

Tip 1: Breng antislip-strips aan of stroeve bekleding, zodat u meer grip heeft tijdens het traplopen; 

Tip 2: Zorg voor een goed verlichte trap; 

Tip 3: Breng een tweede trapleuning en/of beugel op de muur of trappaal (spil) voor extra houvast; 

Tip 4: Houdt de trap leeg van spullen, zodat er geen extra struikelgevaar is;  

Wanneer traplopen moeilijk wordt of niet meer mogelijk is zijn er nog een aantal opties: 

Optie 1: Het installeren van een traplift indien mogelijk. Gehanteerde  

  breedte bij een trap is 90 cm, maar minimaal 60 cm  

  (situatieafhankelijk), ruimte onderaan en bovenaan de  trap; 

Optie 2: Het realiseren van een slaap- en/of douchegelegenheid op de  

  begane grond, zodat u niet meer naar boven hoeft; 

Optie 3: Verhuizen naar een gelijkvloerse woning. 

Opmerking: Het installeren van een traplift of realiseren van een slaapkamer en/of douchegelegenheid op de 

begane grond kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Het is verstandig alvorens deze ingrepen uit te 

voeren goed te kijken naar de noodzaak en eventuele mogelijkheden. 

Huidige situatie in uw woning 

Trap begane grond ς 1
ste

 verdieping 

Type: spiltrap; 

Uw trap is voorzien van stroeve bekleding; 

Er is minimaal één leuning aanwezig over de gehele lengte van de trap en 

er is geen tweede trapleuning aan de spilzijde aanwezig. Door het 

aanbrengen van een extra trapspilbeugel of meerdere enkele beugels is 

het veiliger om de trap te belopen; 

De trap is redelijk goed verlicht; 

De trap is breder dan 60cm, waardoor het over het algemeen mogelijk is 

om een traplift te installeren. 

 

 

Trap 1
ste

 verdieping - 2
de

 verdieping 

Type: spiltrap; 

Uw trap is voorzien van stroeve bekleding; 

Er is minimaal één leuning aanwezig over de gehele lengte van de trap en 

er is geen tweede trapleuning aan de spilzijde aanwezig. Door het 

aanbrengen van een extra trapspilbeugel of meerdere enkele beugels is 

het veiliger om de trap te belopen; 

De trap is redelijk goed verlicht; 

De trap is breder dan 60cm, waardoor het over het algemeen mogelijk is om een traplift te installeren. 

  



Trap 2
de

 verdieping - zolder 

Type: spiltrap; 

Uw trap is voorzien van stroeve bekleding; 

Er is minimaal één leuning aanwezig over de gehele lengte van de trap en er is 

geen tweede trapleuning aan de spilzijde aanwezig. Door het aanbrengen van 

een extra trapspilbeugel of meerdere enkele beugels is het veiliger om de 

trap te belopen; 

De trap is redelijk goed verlicht; 

De trap is breder dan 60cm, waardoor het mogelijk is om een traplift te 

installeren, maar dit wordt meestal niet aangebracht op de trap naar de 

zolder, maar dit is afhankelijk van de situatie en wensen. 

Suggesties voor uw woning  

Het is aan te raden qua veiligheid om bij de trappen extra leuningen aan te brengen, bijvoorbeeld door het 

aanbrengen van een trapspilbeugel op de spil van de trap of door het aan brengen van meerdere kleine 

beugels. 

GEBRUIKSGEMAK / VEILIGHEID 

Matten / kleden 

Matten en kleden kunnen hinderlijk worden, zeker als u wat minder vast ter been 

wordt en vooral als deze kunnen schuiven of omkrullen. Binnen, direct achter de 

drempel, wordt een antislip mat aangeraden. En dan liefst een mat die verzonken in 

de vloer ligt en dus niet kan schuiven. Buiten is een mat met oplopende kanten wel 

zo veilig. Daarnaast is het aan te raden om matten en/of vloerkleden aan de 

onderkant te voorzien van een anti-sliplaag of deze te vervangen voor een mat en/of 

vloerkleed met al een anti-sliplaag. Daarnaast is het veilig om de randen (indien mogelijk) vast te maken aan de 

ondergrond, zodat deze niet kan omkrullen of haken achter de rand lastiger wordt. Er is ook de optie om 

overbodige matten en/of vloerkleden geheel te verwijderen 

Huidige situatie in uw woning 

U heeft bij de voordeur aan zowel de binnenzijde en buitenzijde een mat liggen. Beide matten zijn voorzien van 

antislip. De randen van de matten zijn laag, wat de kans op struikelgevaar verkleint.  

U heeft bij de achterdeur aan de binnen- en buitenzijde een mat liggen. De mat aan de binnenzijde is verdiept 

aangebracht, hierdoor is er weinig struikelgevaar. Beide matten zijn voorzien van antislip. De rand van de mat 

aan de buitenzijde is laag, wat de kans op struikelgevaar verkleint 

 

Suggesties voor uw woning 

De matten bij de voor- en achterdeur hebben een dunnere rand of liggen verdiept. Deze zullen nu en in de 

toekomst over het algemeen niet voor struikelgevaar zorgen. Wanneer dit wel blijkt kunt u deze verwijderen of 

een variant aanschaffen met een nog plattere rand. Controleer of deze zijn voorzien van antislipmateriaal. 

Brievenbus 

Wanneer u ouder wordt kost het meer moeite om de post van de grond te pakken. 

Een opvangzak direct onder de brievenklep of een aparte brievenbus aan de gevel 

zorgt er voor dat u niet hoeft te bukken. 

Huidige situatie in uw woning en suggestie 

U moet niet bukken voor het oppakken van de post. Geen verdere suggesties.  



Ramen openen/ ventileren  

Met name in oudere woningen worden de ruimtes geventileerd door middel van 

bovenraampjes (panelen), maar het openen en sluiten gaat vaak minder handig. 

Vaak is er moeilijk bij te komen en dit zal bij het ouder worden alleen maar lastiger 

worden. Er zijn dan verschillende opties: 

- het aanbrengen van automatische raamopeners. Dat kan met een 

motortje en een afstandsbediening. Let er wel op dat het om een 

goedgekeurd systeem gaat, bijvoorbeeld Politie Keurmerk Veilig Wonen; 

- Het aanbrengen van verlengde raamopeners; 

- Ventilatieroosters zijn over het algemeen al voorzien van bedieningsstangen, breng deze eventueel 

aan; 

- Bovenramen (panelen) vervangen door vastglas met ventilatierooster en bedieningsstang. 

 

Huidige situatie in uw woning 

U heeft in uw woning geen bovenraampjes (panelen) op lastig bedienbare plekken voor het ventileren van 

vertrekken. 

U heeft in uw woning geen ventilatieroosters voor het ventileren van vertrekken.  

 

Suggesties voor uw woning 

Over het algemeen waren alle ramen eenvoudig te bedienen (draai-kiepstand). Het dakvenster kan in de 

toekomst wat lastiger te bedienen zijn. Voor de meeste dakvensters zijn er ook bedieningstangen verkrijgbaar. 

Het aanschaffen van een bedieningsstang kan voor nu en voor in de toekomst al voor extra gebruiksgemak 

zorgen. 

Het is echter ook mogelijk om bij de genoemde vertrekken beglazing met een ventilatierooster te plaatsen, 

voornamelijk wanneer u de beglazing/kozijnen gaat vervangen of deze aan vervanging toe zijn. Zodoende is het 

ook mogelijk om continue verse lucht aan te voeren zonder dat u de kans op inbraak vergroot. Met de 

bedieningsstangen kunt u de ventilatiestroom eenvoudig regelen. Er zijn ook ventilatierooster die automatisch 

open of dicht gaan afhankelijk van de luchtvochtigheid, koolstofdioxide. Er zijn ook roosters mogelijk met 

afstandsbediening. Houdt hier tevens rekening mee met bijvoorbeeld zonwering aan de buitenzijde. 

 

  



3.1.2. KEUKEN 

Keukenkraan 

Een hendelmengkraan is gemakkelijker te bedienen dan een draaikraan, zeker als u wat minder kracht in uw 

handen krijgt. Daarnaast is het handig om een kraan te hebben met een hoge uitloop. Zo kunnen de potten en 

pannen er probleemloos onder. Ook kan het handig zijn om een kraan met temperatuurbegrenzer te hebben. U 

stelt de temperatuur in en voorkomt zo brandwonden door te heet water. 

Huidige situatie in uw woning 

U heeft als keukenkraan een éénhendelmengkraan. Deze is tevens voorzien van een 

kraan met hoge uitloop. 

Kookplaat 

Een stuk veiliger dan kookplaten op gas zijn vlakke inductiekookplaten en keramische kookplaten, vooral met 

tijdschakelaar. De meeste veilige is de inductiekookplaat. Vlakke kookplaten zijn tevens makkelijker schoon te 

maken. Als u op gas kookt, kan een vuurvaste plank het mogelijke hoogteverschil tussen kookplaat en aanrecht 

‘opvullen’. U hoeft de pannen dan niet meer te tillen, want u kunt ze gemakkelijk van de kookplaat naar het 

aanrecht schuiven. 

Huidige situatie in uw woning 

In de keuken is geen vlakke kookplaat aanwezig.  

Opbergruimte keuken 

Wanneer we ouder worden neemt over het algemeen de spierkracht, reikwijdte, beweegbaarheid en 

lichaamslengte af. Het is dan ook aan te bevelen om de hoogste plank niet hoger te hebben dan 1,7m en de 

laagste plank minimaal op 0,4m boven de vloer te hebben. Bukken wordt over het algemeen lastiger wanneer 

we ouder worden en wanneer een opstapje nodig is om bij de hoger gelegen spullen te komen is de kans op 

het verliezen van evenwicht aanwezig. Er zijn verschillende opties om het opbergen en pakken van spullen te 

vergemakkelijken: 

Optie 1: Verplaats alle spullen die u regelmatig gebruikt naar plekken waar u   

  gemakkelijk bij kunt zonder dat u te veel hoeft te bukken of een opstapje nodig  

  heeft; 

Optie 2: Vervang uw onderkasten door keukenlades. Het liefst zodanig dat de  

  keukenlades helemaal kunnen worden uitgeschoven, waardoor u gemakkelijker  

  uw spullen kunt opbergen of pakken; 

Optie 3: Laat bovenkasten, indien mogelijk, opnieuw bevestigingen aan de muur, maar  

  op een hoogte waar u beter bij kunt; 

Optie 4: Verwijder de bovenkasten en creëer, indien mogelijk, meer opslagruimte op een hoogte of plaats waar 

  u beter bij kunt, bijvoorbeeld door het aanschaffen van een apothekerskast; 

Opmerking: Wanneer u rolstoel afhankelijk zou worden of als lang blijven staan lastig wordt is een aangepaste 

keuken handiger. Hier gaan we niet vanuit in dit rapport. Het komt dan meer aan op maatwerk, zoals een 

verstelbare en/of onderrijdbare werkblad etc. Hierbij zal er tevens anders moeten worden nagedacht over het 

opbergen van keukenspullen. 

Huidige situatie in uw woning 

De opbergruimte in de keuken is goed. De onderkasten zijn voorzien van keukenlades en 

voor de onderste spullen moet er hierdoor minder gebukt worden. . Er zijn weinig veel 

gebruikte spullen opgeborgen op hoger gelegen plekken. 



Suggesties voor uw keuken 

Het is handig wanneer het optillen van pannen lastig begint te worden om een vuurvaste plank te plaatsen die 

qua hoogte ongeveer gelijk is met de gaspitten. Wanneer het kooktoestel aan vervanging toe is, is het wellicht 

verstandig om over inductie of keramische kookplaten na te denken. Qua veiligheid heeft inductie de voorkeur. 

Houdt hierbij rekening met de eventuele te vervangen pannen en een hittebestendig werkblad. Voor het 

opbergen van spullen zijn er geen verdere suggesties. 

 

3.1.3. TOILET 

Gebruiksgemak toilet 

Wanneer er in het toilet een fontein aanwezig is, dan is een hendelkraan makkelijker in gebruik. Denk tevens 

na over de plaatsing van toiletrolhouders of toiletborstel en wel zo dat deze makkelijk te gebruiken zijn. 

Wanneer u slecht ter been bent/wordt is het handig om een wandbeugel in het toilet te hebben, plaatsing 

afhankelijk van de situatie. De wc is over het algemeen door rolstoelgebruikers te gebruiken wanneer het toilet 

afmetingen heeft van minstens 0,90 x 1,20 meter. De toegangsdeur in de lange wand zit en de deurklink(kruk) 

aan de kant van de stortbak van het toilet zit. Indien uw toilet hier aan voldoet is het voor een rolstoel 

gebruiker redelijk toegankelijk. 

Uw toilet heeft ongeveer de minimale afmetingen zoals in bovenstaande tekst 

genoemd (1,0 x 1,15 m); 

De toegangsdeur naar het toilet zit niet in de lange wand en is circa 72 cm breed; 

De deurklink zit niet aan de kant van de stortbak; 

Het is mogelijk om wand- en/of toiletbeugels aan te brengen; 

U heeft in het toilet een fontein. deze is niet voorzien van een hendelkraan, maar is 

wel zonder l te veel krachtinspanning te bedienen; 

Uw toilet is niet goed te bezoeken voor mensen die gebruik maken van een rollator of rolstoel. Voornamelijk 

doordat het toilet op de 1
ste

 verdieping is net als de woonkamer en de keuken. 

Toiletpot 

De meest comfortabele hoogte voor de wc-bril ligt tussen 46 en 52 cm (verhoogd) 

afhankelijk van uw lengte. Wie langere tijd op het toilet moet zitten, kan baat 

hebben bij een zachte, verhoogde toiletzitting met of zonder deksel. Door deze losse 

zitting wordt de zithoogte met circa 10 cm vergroot. Dit vergemakkelijkt het gaan 

zitten en opstaan. Er zijn verschillende soorten toiletzittingen. Het is ook mogelijk 

om het toilet te vervangen voor een verhoogde toiletpot. Als uw arm- of 

handfunctie vermindert, is een douche-föhninstallatie op uw closet een idee.  

Huidige situatie in uw woning 

Het toilet op de begane grond heeft niet een hoogte tussen de 46 en 52 cm vanaf de vloer. 

Suggesties voor uw toilet 

Vooralsnog geen suggesties voor het verbeteren van het toilet. Wanneer u merkt dat staan of zitten lastiger 

wordt is het aan te raden om een wandbeugel of toiletbeugel aan te brengen. Eventueel in combinatie met een 

verhoogde toiletzitting of verhoogd toiletpot. Dit hangt tevens af van eventuele medebewoners. Wanneer u de 

kraan van het toilet veel gebruikt is het aan te raden deze op termijn te vervangen voor een hendelkraan i.v.m. 

bedieningsgemak.  



3.1.4. BADKAMER 

Gebruiksgemak badkamer algemeen 

De badkamer is bij voorkeur minstens 2,15 x 2,15 m of 1,90 x 2,50 m of 1,7 x 2,7 m. 

Dat maakt de badkamer over het algemeen geschikt voor rolstoelgebruik en 

hulpverlening door een familielid of de thuiszorg. Let wel, de hier genoemde 

afmetingen houden geen rekening met de indeling van de badkamer en met 

plaatsing van een wasmachine, hoeveelheid wasbakken, een aparte douche en bad 

etc. Maar met de bovengenoemde afmetingen is de badkamer vaak wel zo te aan te 

passen/verbouwen dat deze wel goed is te gebruiken wanneer u slecht ter been wordt. Bijvoorbeeld door een 

bad te vervangen voor een douchegedeelte of extra wastafel te verwijderen. Zorg dat muren voldoende stevig 

zijn voor het bevestigen van beugels en doucheglijstang. Extra optie is om te kiezen voor een kleurstelling met 

voldoende contrast tussen muur en meubels. Laat de badkamerdeur bij voorkeur naar buiten draaien. Mocht 

het nodig zijn, dan kan iemand u zo gemakkelijker te hulp schieten. 

Huidige situatie in uw woning 

De badkamer bevindt zich op de 2
de

 verdieping; 

De badkamer is groter dan de minimale afmetingen zoals in bovenstaande tekst genoemd (circa 2,2 x 4,0 m); 

Er zijn voldoende aanpassingsmogelijkheden in de badkamer om deze wanneer u slecht ter been wordt te 

kunnen blijven gebruiken. De badkamerdeur draait naar buiten toe; 

 Gladde oppervlakten met staan en/of zitten 

Badkamertegels worden soms spekglad als ze nat worden. Dat is gevaarlijk voor 

jong en oud. Een antislip vloer voorkomt uitglijden. Er is volop keus in stroeve 

tegels. Ook kunt u bestaande tegels een antislip behandeling geven. Dat is in een 

dag geregeld, zonder hak- en breekwerk. Voor uw douchebak of bad zijn er losse 

antislip matten en/of stickers. Op de badkamervloer is een dunne, vastliggende mat 

een optie, natuurlijk voorzien van antislip aan de onderkant 

Huidige situatie in uw woning 

Uw badkamervloer en het douchegedeelte is voorzien van stroeve tegels, waardoor het slipgevaar verminderd; 

U heeft een bad in de badkamer en deze is voorzien van antislip;  

U heeft geen badkamerkleed in de badkamer. 

Instap douche en/of bad 

Wanneer u om in en uit de douche en/of bad te komen over een verhoging moet stappen brengt dit risico’s 

met zich mee, vooral als de badkamervloer, bad en/of douche nat zijn en niet zijn voorzien van antislip. Er zijn 

verschillende aanpassingen mogelijk om deze risico’s te verminderen: 

Optie 1: U kunt uw douchecabine/bak en/of badkuip (laten) verwijderen en in plaats daarvan een drempelloze  

  douchegedeelte realiseren. Houdt hierbij rekening met de afwatering. Tevens moet hierdoor vaak wat  

  tegelwerk worden hersteld en/of worden aangebracht. Kies bij de vloer dan gelijk voor antisliptegels.  

  Het douchegedeelte wordt vaak gescheiden door middel van een douchegordijn of scherm; 

Optie 2: U kunt steunbeugels aanbrengen waaraan u zich kunt vasthouden als u in-  

  of uitstapt. Er zijn tevens badbeugels met optionele opstap. Steunbeugels  

  in de douche bieden ook houvast bij het douchen. Hier later meer over;  

Optie 3: U kunt gebruik maken van een badlift om in- of uit bad te komen; 

Opmerking: Het heeft de voorkeur om minimaal een goed te betreden douchegedeelte te hebben met 

voldoende ruimte voor eventuele hulpverlening.  



Huidige situatie in uw woning 

U heeft een bad, maar heeft hiernaast een aparte douchegedeelte; 

Uw douche bevindt zich in een douchegedeelte praktisch gelijkvloers met rest van de badkamer; 

U kunt makkelijk in de douche stappen; 

Het is mogelijk om steunbeugels aan te brengen waardoor het in- of uitstappen makkelijker wordt; 

 

Douchekop 

Een douchekop die in hoogte te verstellen is biedt veel comfort voor jong en oud. Zo 

is de douchestraal op de hoogte te stellen die u het prettigst vindt. Vooral wanneer 

het wellicht nodig is om zittend te douchen, is het fijn wanneer de douchekop lager 

is in te stellen. Door een doucheglijstang is het mogelijk om de douchekop op 

verschillende hoogtes in te stellen. Bij aanschaf van een doucheglijstang is er vaak 

een nieuwe douchekop nodig. Er bestaan ook doucheglijstangen waar handgrepen in 

verwerkt zijn of extra stevige doucheglijstangen. Dit biedt extra houvast tijdens het 

douchen. 

Huidige situatie in uw woning 

De douchekop in uw badkamer is in hoogte te verstellen. 

Douchekraan 

Een thermostatische douchemengkraan is veilig(er). Met een aparte knop stelt u de maximum 

watertemperatuur vooraf in op bijvoorbeeld 38 graden Celsius. Daarnaast is de bediening van een 

thermostatische douchemengkraan over het algemeen lichter dan wanneer dit door middel van draaiknoppen 

gaat. Het is tevens aan te bevelen de kraan niet recht onder de douchekop te plaatsen, maar zo’n 30 cm 

ernaast. Zo kunt u of iemand anders de kraan bedienen zonder nat te worden. Dit wordt vaak niet gedaan, 

omdat dit over het algemeen als niet mooi wordt beschouwd. Eventueel een optie is om te kiezen voor een 

ergonomische kraan met ‘handige’ knoppen, dit is aan te bevelen met als doel langer te blijven wonen in de 

huidige woning. 

Huidige situatie in uw woning 

U heeft een thermostatische mengkraan voor zowel de douche als voor het bad; 

De kraan hangt wel recht onder de douchekop. 

Houvast / beugels / douchestang etc  

Er zijn veel verschillende soorten beugels en kunnen zowel verticaal als horizontaal 

worden gebruikt, afhankelijk van het doel. Beugels kunnen handig zijn bij het 

verplaatsen door een ruimte, zorgen voor houvast bij een bezigheid zoals douchen, 

het omhoog komen uit bad, in- of uitstappen bij een verhoging etc. Daarnaast zijn 

er sommige beugels die met zuignappen bevestigd kunnen worden. Het is altijd 

belangrijk dat waar de beugel aan bevestigd word, voldoende stevig is of wordt 

gemaakt. Aan een extra stevige doucheglijstang kunt u zich tijdens het douchen 

vasthouden. Extra beugels zijn dan niet nodig. Die stang moet wel op een stevige 

muur zijn bevestigd. Aan sommige van dit soort beugels kunnen douchezitjes 

worden gehangen. 

Huidige situatie in uw woning 

Momenteel zijn er geen beugels aangebracht in de badkamer, maar er is houvast bij 

de wastafelmeubel en de badrand (wel laag). Tevens zijn er voldoende 

mogelijkheden voor het plaatsen van beugels. 



Douchezitje 

Staand douchen kan vermoeiend zijn. Een douchezitje biedt dan een uitkomst. Het 

zitje kan worden opgeklapt, als het niet wordt gebruikt. Zorg dat u het bevestigt aan 

een voldoende stevige wand. Wanneer een douchezitje aan de wand wordt 

geplaatst is dit vaak het handigst haaks op de wand waar de thermostaat en/of 

douchekop hangt. Zo is de thermostaat nog te bedienen wanneer u zit. Een losse 

waterbestendige douchestoel is ook een mogelijkheid. Let op dat deze stoel 

antislippoten heeft. Zitjes zijn er met en zonder rugleuning, pootjes en 

armleuningen. Er zijn ook douchezitjes die aan wandbeugels gehangen kunnen 

worden. Zonder zitje kunnen deze beugels voor extra houvast worden gebruikt. 

Huidige situatie in uw woning 

In uw badkamer is het mogelijk om een douchezitje te plaatsen. Het is tevens mogelijk om een douchezitje aan 

de wand te bevestigen en dit is haaks op de douchekraan aan te brengen. 

Wastafel 

Een wastafel zonder kastjes eronder maakt zittend wassen gemakkelijk. Ook zijn er 

speciale, moderne wastafels voor rolstoelgebruikers. Hier is het gebruik van een 

hendelmengkraan tevens aan te raden in verband met bedieningsgemak. Wanneer 

staan lastig wordt is het verstandig om te zorgen voor extra houvast mogelijkheden. 

Huidige situatie in uw woning 

Er is geen ruimte onder de wastafel(s); 

De wastafel(s) zijn al voorzien van een éénhendelmengkraan; 

De kraan is zonder teveel krachtinspanning te bedienen; 

De wastafelmeubel is waarschijnlijk stevig genoeg om zich er aan vast te houden 

(niet om te hangen). Wel is het lastig om hier eventueel wand- of wastafelbeugels 

te bevestigen; 

 

Extra toilet 

Veelal bevinden de (hoofd)slaapkamer en de badkamer zich op de 1
ste

 verdieping. Het is dan prettig, vooral 

wanneer u slecht ter been bent, niet de trap af te moeten voor een toiletbezoek. Ook hier is het van belang dat 

het toilet op de juiste hoogte is aangebracht of eventueel een verhoging wordt aangebracht. Zie voor extra 

informatie hoofdstuk 3.1.3. Houdt hierbij tevens rekening met de overige ruimte die overblijft van bijvoorbeeld 

de badkamer. Er zijn ook toiletten met een vermaler op de markt waardoor kleinere afvoeren nodig zijn en 

vaak op de aanwezige afvoer kan worden aangesloten. De toiletten met vermaler hebben echter wel een 

elektra aansluiting nodig en kunnen door het vermalen meer lawaai maken. 

Huidige situatie in uw woning 

Op de 2
de

 verdieping heeft u een extra toilet in de badkamer; 

Het extra toilet op de 2
de

 verdieping heeft niet een hoogte tussen de 46 en 52 cm 

vanaf de vloer; 

Het is wel mogelijk om wand- en/of toiletbeugels aan te brengen;  

 

  



Suggesties voor uw badkamer  

Wanneer het lopen lastiger wordt en er nog geen rollator nodig is, kan u door het aanbrengen van beugels 

(douche/bad/toilet) en een douchezitje de badkamer nog goed gebruiken. Bij de entree van de badkamer kan 

door het aanbrengen van een beugel voor extra houvast worden gezorgd. 

Wanneer u hulpbehoevend wordt is de badkamer vooral door de hoge instap bij de deur minder goed te 

gebruiken en zal er over de obstakels en indeling van de badkamer moeten worden nagedacht, maar dit is erg 

afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een moduleerbare oprijplaat en/of het 

verwijderen van het spatscherm en daardoor vergroten van de bewegingsruimte bij de douche. U zou ook het 

bad kunnen verwijderen en een groter douchegedeelte kunnen creëren en de entree van de douche naar de 

zijkant kunnen verplaatsen. Hierbij zal er wel herstelwerk moeten plaatsvinden aan bijvoorbeeld het tegelwerk. 

De badkamer heeft qua afmetingen en door de huidige inrichting meer dan voldoende mogelijkheden om 

langer zelfstandig thuis te blijven wonen.  

Wanneer u op termijn al van plan bent de badkamer te verbouwen is het verstandig om dit toekomstgericht te 

doen. Een ruime gelijkvloerse douchegedeelte met de mogelijkheid tot het plaatsen van beugels en 

douchezitjes maakt het over het algemeen mogelijk dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Denk 

hierbij tevens na over antislipmaterialen, de kranen, de indeling en een verhoogde toiletpot of een verhoogde 

toiletzitting.  

  



3.1.5. SLAAPKAMER 

 

Bewegingsruimte 

Net als bij de woonkamer is het in de slaapkamer ook van belang dat er voldoende bewegingsruimte is, 

voornamelijk wanneer u gebruik moet maken van hulpverlening, een rollator en/of rolstoel. Het is vaak 

mogelijk door de slaapkamer anders in te richten voor meer bewegingsruimte te zorgen, wanneer dit niet 

mogelijk is het vergroten van de slaapkamer wellicht een mogelijkheid door bijvoorbeeld oppervlakten van 

kamers te veranderen, de mogelijkheid hiervan hangt erg af van de huidige aanwezige 

wanden en of dit eventueel draagmuren zijn. Daarnaast is het wellicht een optie om 

een slaapkamer op de begane grond te realiseren dit hangt tevens af van waar de 

badkamer zich bevindt. Als het mogelijk is en er wordt voor gekozen om een 

slaapkamer te realiseren op de begane grond wordt dit vaak in combinatie met een 

douchegelegenheid gedaan.  

 

Verlichting  

Als u in de nachtelijke uren het toilet moet bezoeken, gaat vaak het licht niet aan. Dit 

kan zijn omdat het licht vanuit bed niet makkelijk te bedienen is, u een eventuele 

partner niet wilt wekken en u de weg weet. Toch zijn er handige hulpmiddelen. Een 

lampje onder uw bed met een sensor die op beweging reageert. Zo gauw u uw benen 

onder de bedrand steekt, zorgt het lampje voor strijklicht over de vloer. Wanneer de 

afstand tussen het toilet en uw slaapkamer niet al te groot is, kan een klein 

nachtlampje in het stopcontact, op weg naar het toilet, uitkomst bieden. Daarnaast 

zijn er tegenwoordig strips met led verlichting verkrijgbaar. Het realiseren van een 

lichtgang van bed naar toilet is met een strip vlak boven de plint heel handig. Deze strips hebben daarnaast 

vaak veel opties qua lichtsterktes (dimmer), bedieningsmogelijkheden en eventuele kleuren. Deze strips 

kunnen bijvoorbeeld net als eerder genoemd bij het bed worden gebruikt met bijvoorbeeld een 

bewegingssensor. 

 

Suggesties voor uw woning 

Het is wellicht nu al verstandig om gericht op het langer thuis wonen over de indeling/ inrichting van de 

slaapkamer(s) na te denken. Op het moment van de opname was het om het bed vrij krap en lastig om omheen 

te lopen. Qua verlichting is het aan te raden om over subtielere verlichtingsmogelijkheden na te denken, 

voornamelijk voor eventuele nachtelijk toiletbezoek. Dit kan nu het comfort en veiligheid verhogen, maar is 

vooral toekomstgericht aan te bevelen. 

Aangezien de badkamer en een extra toilet zich op dezelfde verdieping als de slaapkamers (2
de

 verdieping) 

bevinden heeft het niet de voorkeur om een slaapgelegenheid op de begane grond te realiseren. Echter is dit 

wel mogelijk in de achterkamer/garage op de begane grond. Hier is tevens een keukentje aanwezig. Wel zal er 

dan tevens een toilet gerealiseerd moeten worden op de begane grond. Een traplift naar de 1
ste

 verdieping 

i.v.m. toegang tot de woonkamer, keuken et cetera is aan te raden. Er blijven dan ook 2 verdiepingen 

grotendeels onbenut. Dit is natuurlijk erg afhankelijk van de situatie op dat moment. 

  



3.2. DOMOTICA MET OF ZONDER ZORG OP AFSTAND 

Huisautomatisering met Domotica en de mogelijkheden voor eenvoudige beeldcommunicatie maakt het langer 

zelfstandig wonen comfortabeler en veiliger. Bovendien levert het een bijdrage aan het voorkomen van 

eenzaamheid. Diverse toepassingen zijn hiervoor inmiddels in de markt. Het is zeer aan te bevelen om juist in 

de periode waarin u alles nog zelf kunt, te leren omgaan met een tablet. 

Door middel van een tablet kunt u onder andere met uw eigen kinderen, 

buren en kennissen een community (digitaal sociaal netwerk) vormen 

zodat er ook in deze fase al binnen de eigen kring een signaal op afstand 

kan worden gegeven, bijvoorbeeld wanneer er een probleemsituatie 

ontstaat. 

In de zorgsector worden de komende jaren ernstige tekorten voorzien in financiële middelen en personeel. Eén 

van de oplossingen om de tekorten te drukken is het leveren van zorg op afstand. Dit gebeurt op basis van 

beeldcommunicatie via een tablet en met behulp van Domotica toepassingen. Domotica biedt vele 

mogelijkheden en dit is ook vanuit het perspectief van het bieden van goede en veilige zorg aantrekkelijk. 

Domotica maakt een zekere mate van preventie van en snellere zorg in noodsituaties mogelijk, wat niet alleen 

goed is voor de cliënt, maar ook voor de gemoedsrust van zorgverleners en familie. In dit hoofdstuk gaan wij in 

op de belangrijke en meest voorkomende Domotica toepassingen die in de woning mogelijk zijn.  

 

3.2.1. BEELDCOMMUNICATIE VIA TABLET 

Beeldcommunicatie via de tablet is een belangrijke toepassing voor de toekomst. De ontwikkelingen gaan snel 

en er komen steeds meer Apps (programma’s voor de tablet) die beeldcommunicatie eenvoudig maken. Een 

dergelijke App is voor ouderen zeer eenvoudig in gebruik. Via deze weg kunt u op de tablet een eigen 

community samenstellen, waarmee u eenvoudig contact kunt zoeken. Uw kinderen, vrienden/kennissen 

kunnen op afstand zien of het goed met u gaat, zorgen dat u in dagritme blijft en eventueel met uw agenda 

meekijken. Een kort dagelijks telefoontje van iemand uit uw eigen kring op een vast moment op de dag om na 

te gaan of u de nacht goed heeft doorgebracht, het zelfstandig douchen goed is gegaan et cetera draagt bij aan 

uw gevoel van veiligheid. Maar ook uw kleinkinderen kunnen eenvoudig een tekening laten ziet. Ervaring leert 

dat ouderen op deze wijze opeens contact leggen met oude relaties op grotere afstand. Bewezen is dat 

eenzaamheid door gebruik van beeldcommunicatie afneemt. Daarnaast kunt u samen met anderen in uw 

community een spelletje doen, de boodschappen bestellen en eenvoudig een afspraak maken met huisarts of 

fysiotherapeut enzovoort.  

Als u vervolgens in een fase komt waar zorg nodig blijkt, kan beeldzorg geleverd worden. Doorgaans wordt bij 

beeldzorg op geplande momenten een afspraak met u gemaakt voor een zorgmoment op de tablet. Beeldzorg 

is vaak een aanvulling op de bestaande zorg en in een aantal situaties vervangt het zelfs de zorgmomenten op 

locatie. Het gaat om zorg waarvoor de verzorgende of verpleegkundige uit uw wijk niet letterlijk bij u in huis 

aanwezig hoeft te zijn. Enkele voorbeelden zijn: 

¶ Een controle ‘s ochtends om na te gaan of u de nacht goed doorgekomen bent. Dit kan bijvoorbeeld 

het geval zijn als u diabetes heeft en daarbij soms moeilijk wakker wordt; 

¶ Een gesprek over de vragen en problemen waar u door uw ziekte tegenaan loopt; 

¶ Meekijken met een handeling waarover u zich nog wat onzeker voelt, bijvoorbeeld het meten van uw 

bloedsuiker. 

¶ Herinneren aan het innemen van uw medicijnen en controleren of het de juiste medicatie is; 

¶ Even contact om te kijken of u klaar bent om naar bed te gaan en bijvoorbeeld niet in uw stoel in slaap 

bent gevallen. 



De aandachtspunten bij het toepassen van Domotica 

Computers, valbeveiliging, tablets en overige apparatuur werkt bij veel 

huishoudens door middel van Wifi. Met Wifi kunt u draadloos verbinding 

maken met het internet. Over het algemeen is het makkelijk om met het 

gebruik van Wifi via een tablet een internetverbinding te maken. Echter is de 

kans op storing of een minder goede verbinding groter dan op het moment 

dat u werkt met een vaste internetverbinding. Wij raden u aan om zoveel 

mogelijk te werken met vaste internetaansluitingen.  

 

De gevolgen van een slechte internetverbinding kunnen soms verstrekkende gevolgen hebben. Met name in de 

preventie kan dit soms tot vervelende situatie leiden. Als u in noodsituaties geen toegang heeft tot internet is 

het soms lastig om te communiceren met familie, kennissen of verpleegkundige. Let er daarom altijd op dat u 

zoveel mogelijk werkt met vaste internetaansluitingen. Wij adviseren u met het oog op langer zelfstandig 

wonen om nu alvast rekening te houden met de aanleg van vaste internetaansluiting op de apparatuur, daar 

waar mogelijk.  

 

Wat is een tablet? 

Een tablet is een kleine draagbare zakcomputer met een handig aanraakscherm bijvoorbeeld een iPad. U tikt 

aan wat u wilt en vervolgens komt dit in beeld. Omgaan met de iPad leert u over het algemeen gemakkelijk en 

snel. U heeft daarvoor vrijwel geen tabletervaring nodig. Bovendien krijgt u in veel gevallen een korte uitleg van 

de werking. Voor Domotica toepassing wordt doorgaans een iPad gebruikt. 

 

 

3.2.2. OVERIGE DIGITALE HULP OP AFSTAND EN DIENSTVERLENING 

Het is ook mogelijk andere taken en werkzaamheden door middel van een tablet te digitaliseren. In veel 

gevallen scheelt u dat een hoop organisatie, tijd en moeite. Verschillende partijen kunnen u software 

(programma’s) aanbieden waarmee u alles in één overzicht kunt regelen en organiseren. Een aantal 

voorbeelden van werkzaamheden die u digitaal via de tablet kunt organiseren zijn hieronder opgesomd: 

- Het bestellen van boodschappen; 

- Het instellen van de verlichting; 

- Het instellen van de verwarming; 

-  (beeld)bellen; 

- Openen van de voordeur; 

- Afspraak maken voor vervoer; 

- Afspraak maken met de kapper of pedicure; 

- Het bestellen van bloemen.  

  



3.2.3. VALBEVEILIGING (PERSONEN ALARMERINGSYSTEEM) 

Vallen kan voor senioren vervelende gevolgen hebben. Veel voorkomende gevolgen van vallen zijn botbreuken, 

angst om te lopen en gevoelens van hulpeloosheid. Als bewoner streeft u er naar om valincidenten tot een 

minimum te beperken. Met name in de nacht is extra aandacht nodig om dit te realiseren. 

Door gebruik te maken van een personen alarmeringssysteem (PAS) kan direct een naaste of mantelzorger met 

één druk op de knop gealarmeerd worden. In de meeste gevallen wordt er gebeld naar de naaste of de 

mantelzorger. Hierdoor kan direct actie ondernomen worden. U kunt een noodoproep knop zowel om de pols 

als om uw hals dragen. Op deze manier heeft u de alarmknop altijd in uw nabijheid. In de praktijk blijkt het dat 

mensen de ketting vaak afleggen en in situaties van nood niet altijd bij zich hebben. Voordeel van het horloge is 

dat je deze dag en nacht kan omhouden. De meeste personenalarmeringen zijn vochtresistent waardoor u het 

ook onder de douche bij u kunt dragen.  

*Er zijn tegenwoordig ook pols alarmeringen beschikbaar waarbij ook de hartslag gemeten wordt.  

 

Foto: personenalarmering. 

3.2.4. VIDEOFOON 

Ter bevordering van veiligheid en comfort kan een videofoon een goede oplossing zijn om in contact te komen 

met bezoekers bij de voordeur. Indien bezoek om bepaalde redenen niet wenselijk is, kunt u dit op discrete 

wijze weigeren. Een videofoon kan ook vaak gecombineerd worden met het openen/ontgrendelen van de deur. 

In veel gevallen kunt u dit door middel van een app/programma op de tablet gebruiken. De app/het 

programma communiceert dan draadloos via een Wi-Fi verbinding, waardoor (beeld-)communicatie door de 

gehele woning mogelijk is. De app voorziet hierbij in een actieve bewaking van de verbinding en zal zelfstandig 

de verbinding proberen te herstellen indien deze onverhoopt niet beschikbaar is. Als u de mogelijkheid heeft 

om bekabeld een internetaansluiting te realiseren, dan heeft dit altijd de voorkeur.  



3.3. PERSOONLIJKE VEILIGHEID EN INBRAAKPREVENTIE 

3.3.1. TOEGANGSCONTROLE 

U en uw huis worden beter beschermd tegen ongenode gasten wanneer omwonenden zicht hebben op deuren 

en ramen bijvoorbeeld door verlichting bij de voordeur en wanneer gemakkelijk te bereiken deuren en ramen 

zijn voorzien van een cilinderslot of veiligheidssluitingen. Daarnaast is het in verband met uw veiligheid van 

belang dat u zonder de voordeur te openen kunt zien wie er voor de deur staat, hierbij is goede verlichting van 

belang en heeft dit diverse voordelen: 

- U vindt gemakkelijker het sleutelgat als het donker is;  

- U kunt de drempel(s) beter zien als het donker is; 

- U kunt beter zien wie er voor de deur staat; 

- Een buitenlamp met bewegingssensor kan eventueel inbrekers afschrikken. 

Wanneer u niet kunt zien wie er voor de deur staat zonder de voordeur te openen zijn er diverse aanpassingen 

mogelijk en u kunt ook voor meerder opties tegelijk kiezen voor extra veiligheid. Bij alle opties is het handig om 

goede verlichting te hebben bij de voordeur; 

- Een deurspionnetje (eventueel digitaal) of raampje in de deur aanbrengen zodat u 

kunt zien wie er voor de deur staat; 

- Het aanbrengen van een deurkierstandhouder of deurketting zodat u de deur op 

een kier op slot kan zetten, zodoende dat u eerst door de kier kunt kijken wie er 

voor de deur staat. Daarnaast voorkomt dit de mogelijkheid dat de onbekende de 

deur kan open duwen; 

- Met een videofoon kunt u op een beeldscherm zien wie er bij u aanbelt en bij 

sommige modellen ook met die persoon praten zonder dat u de deur open hoeft 

te doen. 

Huidige situatie in uw woning 

Er is buitenverlichting aanwezig bij de voordeur van uw woning; 

Er is buitenverlichting aanwezig richting de achterdeur van uw woning; 

U kunt goed zien wie er voor de voordeur staat zonder de deur te openen. Dit is mogelijk 

door de beglazing in en naast de deur. 

 

Suggesties voor uw woning 

Qua toegangscontrole geen specifieke suggesties voor uw woning. 

  



3.3.2. ALARMERINGEN 

Rook-/gasmelder 

Een rook-/gasmelder is in geen enkele ruimte een overbodige luxe. In de keuken kan 

bij het bakken, braden en koken brand ontstaan, vooral als u even uit de keuken 

wegloopt, bijvoorbeeld omdat er wordt aangebeld. Een rook-gasmelder slaat dan 

snel alarm. Controleer wel regelmatig of de rook-/gasmelders het nog doen. Tevens 

zijn er ook rook-/gasmelders, waarbij het gas wordt afgesloten als het alarm af gaat. 

Huidige situatie in uw woning 
Er zijn in uw woning rook-/gasmelders aanwezig op de overlopen en u heeft een koolstofmonoxide melder op 

zolder. 

Suggestie voor uw woning 

Het is aan te bevelen om de rook-/gasmelders regelmatig te testen en wanneer nodig de batterijen te 

vervangen. 

3.3.3. OVERIG 

Comfortslot 

Comfortslot of seniorenslot. Het sleutelgat zit hier boven de deurklink, zodat u het 

slot goed kunt zien. Ook zijn er sloten met een tweezijdig bedienbare cilinder. Zo’n 

slot kan ook worden geopend als er aan de andere kant een sleutel in zit. Wel zo 

handig voor de eventuele hulpverlening. 

Huidige situatie in uw woning 

Uw woning is niet voorzien van comfortsloten. 

Suggestie voor uw woning 

Wanneer u in de toekomst uw sloten moet vervangen of dit van plan bent te doen, dan is het wellicht handig 

om hier comfortsloten voor terug te plaatsen. Momenteel zijn de sloten vooral door de verlichting nog 

makkelijk te gebruiken. 

  



4.1. INFORMATIE EN VOORBEELDLOCATIES 

Er is op internet heel veel informatie over langer zelfstandig wonen en/of domotica (huisautomatisering) te 

vinden. Tevens zijn er voorbeeldlocaties in de regio waar u de mogelijkheden qua aanpassingen voor het langer 

zelfstandig wonen en domotica kunt bekijken en ervaren. Op de locaties worden diverse oplossingen 

gedemonstreerd. Ook zijn er in verschillende gemeenten zorgwinkels waar u diverse hulpmiddelen kunt lenen, 

huren of kopen. Onderstaand vindt u voor diverse onderdelen internetsites en mogelijkheden om u op weg te 

helpen naar een comfortabele, veilige en prettige woning /  leefomgeving. 

LOCATIES BELEVING DOMOTICA/HUISAUTOMATISERING EN MOGELIJKHEDEN 

Het Slimste Huis in Alkmaar  

Het Slimste Huis Alkmaar is een plek om kennis te maken met de woonmogelijkheden van nu. Domotica is 

daarbij een sleutelwoord: het opent deuren naar een leefomgeving die prettig en comfortabel aanvoelt, het 

gevoel van veiligheid verhoogt en de bewoner in staat stelt de regie zo lang mogelijk in eigen hand te houden. 

Ook verlaagt het mogelijk de ondersteuning ten aanzien van de zorg. Het verschil als het gaat om 

zelfstandigheid in de eigen leefomgeving.       http://www.slimstehuisalkmaar.nl/  

IŜǘ .ŜƭŜǾƛƴƎǎŎŜƴǘǊǳƳ ά[ŜƪƪŜǊ .ƭƛƧǾŜƴ ²ƻƴŜƴέ ƛƴ IƻƻǊƴ 

Het belevingscentrum is ingericht als een woning waarin allerlei slimme en praktische oplossingen zijn 

toegepast die het wonen en leven niet alleen veraangenamen maar ook gemakkelijker en veiliger maken. Ook 

kunt u in het belevingscentrum kennismaken met oplossingen om de energiekosten van de woning te verlagen. 

https://lekkerblijvenwonen.nl/belevingscentrum/  

Expeditie SlimThuis  op locatie 

De Expeditie-SlimThuis reist met SlimoTheek door stad en land en organiseert laagdrempelige kennis en 

informatie-bijeenkomsten met praktische voorbeelden van slimme hulpmiddelen, apparaten, toepassingen en 

applicaties.       http://www.expeditie-slimthuis.nl/  

 

INTERNETSITES EN CONTROLE: ZELFSTANDIG BLIJVEN WONEN EN SLIMMERE ZORG 

Op de onderstaande internetsites vindt u diverse informatie over aanpassingsmogelijkheden, tips, innovatie en 

ontwikkelingen op het gebied van langer zelfstandig wonen. Tevens is het op een aantal van deze sites mogelijk 

een test/controle te doen voor uw woning en of deze al gereed is voor de toekomst of waar nog mogelijkheden 

liggen. 

Slimmere Zorg: Regio Alkmaar, start-up netwerk voor innovatie op het gebied van langer zelfstandig thuis 

blijven wonen.       http://slimmerezorg.com/  

Huistest: Test, tips, adviezen en producten om de woning comfortabeler, veiliger en prettiger te maken ten 

behoeve van het langer zelfstandig thuis wonen.        https://huistest.nl/  

Lekker Blijven Wonen: Regio Hoorn. Test, tips en adviezen om de woning comfortabeler, veiliger en prettiger 

te maken ten behoeve van het langer zelfstandig thuis wonen.       https://lekkerblijvenwonen.nl/  

Zorgmag: Informatieve site over de laatste ontwikkelingen op technologisch gebied. Domotica, e-health, 

zorgrobots et cetera.       https://zorgmag.nl/   

http://www.slimstehuisalkmaar.nl/
https://lekkerblijvenwonen.nl/belevingscentrum/
http://www.expeditie-slimthuis.nl/
http://slimmerezorg.com/
https://huistest.nl/
https://lekkerblijvenwonen.nl/
https://zorgmag.nl/


PRODUCTEN/ TECHNOLOGIËN OM LANGER ZELFSTANDIG THUIS TE BLIJVEN WONEN 

Op de onderstaande internetsites vindt u diverse informatie over aanpassingsmogelijkheden, hulpmiddelen, 

tips, innovatie en ontwikkelingen op het gebied van langer zelfstandig wonen. Er zijn tevens veel zorgwinkels 

(fysiek en digitaal) en hier zijn veel diverse hulpmiddelen te vinden. Hier kunnen hulpmiddelen over het 

algemeen, geleend, gehuurd en/of gekocht worden. Inmiddels is bij de zorgwinkels/internetsites ook een 

uitgebreider aanbod als het gaat om technologie om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Vaak is dit 

tevens via zorgaanbieders te regelen. 

Thuisleefgids: Een consumentenplatform met informatie over producten en diensten die bijdragen aan langer 

en zelfstandig thuis wonen. Vanuit dit overzicht kunt u producten en diensten met elkaar vergelijken en tevens 

ervaringen van gebruikers en experts inzien. Dit is onderverdeeld in categorieën: gezondheid, wonen, voeding, 

mobiliteit, veiligheid, communicatie en diensten. In de categorieën is tevens huisautomatisering / domotica 

meegenomen.     http://thuisleefgids.nl/  

Voorbeelden zorgwinkels / internetsites: Medipoint, omring, thuiszorgwinkel, vegro, et cetera. 

 

 

TABLETCURSUSSEN EN OVERIGE CURSUSSEN 

Veel onderdelen qua domotica, bijvoorbeeld beeldcommunicatie worden aangestuurd via een tablet. Het is 

dan uiteraard wel handig als u weet hoe u de tablet kan gebruiken. Er worden door en bij diverse wijkcentra, 

bibliotheken of zorginstellingen cursussen gegeven in het gebruik van een tablet. Vaak zijn er ook tablets te 

leen. Via de gemeente of bibliotheek kunt u navraag doen voor meer informatie over eventuele 

tabletcursussen. Daarnaast worden er vaak andere cursussen en activiteiten georganiseerd. Via onderstaande 

link zijn ook diverse locaties te vinden waar er cursussen in de regio worden gegeven: 

https://www.seniorweb.nl/ 

 

OVERIGE MOGELIJKHEDEN 

Verder zijn er veel aanbieders van producten om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Thuiszorgwinkels, 

zorgorganisaties, maar ook de doe-het-zelf bouwmarkten en bijvoorbeeld elektronicawinkels. Ook hebben de 

installatiebedrijven veel oplossingen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit varieert van beugels, 

drempeloplossingen, douchezitjes et cetera, maar ook de simpelere huisautomatisering zoals de 

robotstofzuiger sensorlichtsystemen of klik-aan-klik-uit systemen.  

Het is bij aanpassingen of verbouwingen aan en om de woning aan te raden om over dergelijke mogelijkheden 

na te denken en wellicht toe te passen, zodat dit nu voor extra comfort, woon-en leefplezier kan zorgen, maar 

dit tevens in de toekomst zo is en blijft. 

 

http://thuisleefgids.nl/
https://www.seniorweb.nl/

