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Infoblad
Senioren woonadvies
Aanbevelingen voor een comfortabele en veilige woning

U wilt natuurlijk zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen. Aan de hand van de aanbevelingen 

hieronder kunt u bepalen hoe u dat aanpakt. Met een veilige en comfortabele woning wordt niet 

alleen inbraak- en brandveiligheid van het huis bedoeld, maar ook uw eigen persoonlijke veiligheid is 

meegenomen. Per vertrek staat een aantal punten opgesomd die wellicht een idee voor u zijn om uw 

wooncomfort te verhogen. Deze tips kunnen variëren van kleine aanpassingen die u zelf zou kunnen 

doen tot omvangrijkere projecten.

IN EEN APPARTEMENTENCOMPLEX

Verlichting collectieve deuren

Alle collectieve deuren moeten worden voorzien van een 

algemene verlichting ten behoeve van de soci- ale- en 

gebruiksveiligheid.

Verlichting algemene ruimten

Het is wenselijk om in de algemene ruimten zoveel 

mogelijk ‘egale verlichtingsvlakken’ te creëren 

om zo donkere hoeken te vermijden en grote 

contrastverschillen te voorkomen. Een verlichtingsniveau 

van 50 tot 70 lux is aan de bevelen. Uw lampenwinkel 

kan u hierbij helpen. Belangrijk is de verlichting bij de 

afvalver- zamelplaats of de toegang naar de inpandige- 

of buitenberging.

Intercom/videofoon

Verhoogt de controle op het entreegebied vanuit de 

woning. Ook houdt u door de intercom of videofoon 

ongenode bezoekers buiten de deur van het 

appartementencomplex en wordt de veiligheid dus 

verhoogd. Dit is een vrij kostbare ingreep die door de 

vereniging van eigenaren zal moeten worden bekostigd.

Bereikbaarheid postkast

De hoogte van de postkast moet tussen de 70 cm en 130 

cm liggen. Dit om zonder veel inspanningen de post uit 

de brievenkast te kunnen halen.

Bereikbaarheid bellentableau

De hoogte van het bellentableau moet tussen de 90 cm 

en 120 cm liggen. Dit in verband met de bereik- baarheid 

en zichtbaarheid.

Aanwezigheid lift

Als er geen lift in het appartementencomplex aanwezig 

is, kunt u naar de mogelijkheden voor het plaatsen van 

een lift te informeren bij de vereniging van eigenaren. 

Een lift verbetert de bereikbaarheid van de wo- ning 

en zorgt ervoor dat er geen zware voorwerpen zoals 

boodschappen bij de trap opgedragen moeten worden.

RONDOM HET HUIS

Toegangspad

Het toegangspad naar een woning moet 90 cm breed 

zijn en vrij van obstakels. Voor de deur is een vrije 

ruimte van 120 x 150 cm zonder obstakels handig, met 

een extra ruimte van 50 cm naast de slotzijde van de 
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deur. Het toegangspad kan worden vlak gemaakt door 

ophoging. Stroeve tegels kunnen dan opnieuw worden 

bestraat, gladde tegels kunt u vervangen door (stroevere) 

betontegels.

Verlichting bij buitendeuren

Bij de toegangsdeuren van een woning moet een lichtpunt 

worden aangebracht met een verlichtingsni- veau van 50 

tot 70 lux op 100 cm boven vloerniveau (zowel overdag als 

’s nachts). Deze verlichting mag niet verblindend werken. 

Uw lampenwinkel kan u hierbij helpen. Aanbevolen wordt 

om zoveel mogelijk ‘egale verlichtingsvlakken’ te creëren 

om schaduwvlakken te voorkomen.

Seniorenslot voordeur

Een seniorenslot heeft het sleutelgat boven de handgreep 

waardoor het beter zichtbaar is. Het is tevens voorzien 

van een trechtervormig sleutelkanaal, waardoor het 

eenvoudiger in gebruik is.

Garagedeur

Een automatisch te openen garagedeur verhoogt het 

gebruiksgemak van een garage. In veel gevallen is de 

benodigde elektronica aan te sluiten op te sluiten op de 

bestaande garagedeur.

IN HET HUIS - BIJ DE VOORDEUR

Breedte toegangsdeur

Om een woning of woongebouw zonder belemmering te 

kunnen betreden is een toegangsdeur aanbevo- len met 

een opening van minimaal 85 cm.

Hoogte drempel

Voor mensen die slechte ter been zijn is de maximale 

veilige drempelhoogte 4 cm. Als de drempel aange- past 

wordt, moet worden gestreefd naar een niveauverschil 

met de vloer aan weerszijden van de drempel van 2 cm.

Doorkijkmogelijkheid voordeur

Vanuit de woning moet zichtbaar zijn wie er bij de entree 

staat. Dit kan gerealiseerd worden door een glas- opening 

naast, of een (digitale) spion in de voordeur aan te 

brengen. Daarnaast kan de deurbel voorzien worden van 

een camera. Het betreft hier sociale veiligheid.

Veiligheidsbeugel voordeur

Een greep kan goed worden vastgepakt en geeft steun bij 

het openen van de deur.

Postopvangmogelijkheid

Zonder veel inspanning de post oprapen is mogelijk met 

een postopvangmogelijkheid.

Traptreden

Ter voorkomen van vallen en uitglijden dienen de 

traptreden vlak en antislip te worden gemaakt door mid- 

del van vloerbedekking en/of een ruwe coating. Belangrijk 

is dat de trap ook bij nat weer goed begaanbaar is.

Extra trapleuning

Ter verhoging van de veiligheid bij het traplopen dient de 

trap te worden voorzien van een leuning aan beide zijden. 

Deze leuning moet warm aanvoelend zijn (bijvoorbeeld 

hout), een stroef oppervlak hebben, moet een diameter 

tussen de 3 cm en de 5 cm hebben zodat de hand 

goed om de leuning past, minimaal 5 cm van de muur 

afzitten en tussen de 85 cm en 95 cm boven de traptrede 

bevestigd zijn. Het zal eventueel noodzakelijk zijn de 

bestaande leuning op een andere hoogte aan te brengen.

Traplift

Bij (toekomstige) problemen met traplopen kan een 

verdieping bereikbaar blijven met behulp van een traplift. 

Het realiseren van een traplift is in de meeste gevallen 

mogelijk en vaak goedkoper dan het plaatsen van een 

badkamer en slaapkamer op de begane grond.

Alle collectieve deuren moeten worden voorzien van een 

algemene verlichting ten behoeve van de sociale- en 

gebruiksveiligheid.

DEUREN EN RAMEN

Hang en sluitwerk binnendeuren

Ter verhoging van de toegankelijkheid van de ruimten 

in een woning dient het hang- en sluitwerk van bin- 

nendeuren te worden gecontroleerd op deugdelijkheid en 

gangbaarheid.

Bereikbaarheid ruimten

Dit punt geldt voor alle ruimten. Een ruimte moet 

toegankelijk en bereikbaar zijn zonder dat er obstakels in 

de weg staan.

Verwijderen drempels binnendeuren

Drempels van binnendeuren vergroten het risico van 

vallen en vormen een obstakel bij gebruik van loop- 

hulpmiddelen.

Teruggebogen deurklinken

Om uitglijden en vallen te voorkomen bij het openen van 
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deuren en ramen dienen deze te worden voor- zien van 

teruggebogen klinken.

Glazen wanden en deuren

Ter voorkoming van ongelukken dienen glazen wanden en 

deuren te worden voorzien van stickers of plas- tic stroken 

zodat deze goed zichtbaar zijn.

Bediening ramen

Ramen kunnen het beste zonder extreme inspanning 

worden bediend op een hoogte tussen de 95 cm en 135 

cm, minimaal 50 cm uit een inwendige hoek.

DE KEUKEN

Goede verlichting keukenblad

Door op het keukenblad en boven de kookplaat een (in)

direct licht te plaatsen, is er beter zicht op het werkvlak en 

wordt hiermee de veiligheid vergroot.

Keukenblok

Een aanpasbaar keukenblok maakt de keuken beter 

bruikbaar voor kleine mensen, lange mensen of mensen 

die slecht ter been zijn. Bij een aanpasbaar keukenblok 

is het aanrechtblad in hoogte verstelbaar, zijn de 

onderkasten te verwijderen waardoor het aanrecht 

onderzitbaar wordt gemaakt, en zijn de bovenkastjes in 

hoogte verstelbaar.

Kranen

Een eengreepskraan is gebruiksvriendelijker en makkelijker 

bedienbaar. En daardoor weer veiliger.

Koelkast

Om de koelkast zonder bukken te bereiken kan deze op 

een verhoging worden geplaatst.

Aflegmogelijkheden naast kookplaat

Om veilig gebruik te maken van een kooktoestel moet 

er aan weerszijden minimaal 30 cm vrije aflegruimte 

aanwezig zijn. De kookvlakken mogen samenvallen met de 

hoogte van het aanrechtblad.

HET TOILET

Toilet

Neem een toiletpot nooit te hoog en houdt bij aanschaf 

rekening met de kleinste huisgenoot. Een verhoogde 

toiletpot maakt het zitten en opstaan eenvoudiger. De 

toiletpot kan op een aantal manieren verhoog worden: 

met een losse toiletverhoger, door een verhoogde 

toiletpot of door een hoog-laag (in hoogte verstelbaar) 

toilet aan te brengen. Een verhoogd toilet is echter niet 

bevorderlijk voor de stoelgang.

Waterreservoir

De bediening van een waterreservoir moet zonder 

extreme inspanning kunnen worden bediend en zich op 

een hoogte tussen de 95 cm en 135 cm bevinden.

DE BADKAMER

Steunbeugel

Als beugels nodig zijn, moeten deze op meerdere plaatsen 

in de woning aangebracht worden, waarbij houvast en 

steun om ergens kracht bij de zetten noodzakelijk is. 

Bijvoorbeeld bij het openen van (zware) deuren, toilet en 

badruimte.

Bad

Om uitglijden te voorkomen kunt u een antislipmat in 

het bad leggen. Het is ook mogelijk het bad te (laten) 

behandelen met een speciale vloeistof.

Douchebak

Om uitglijden te voorkomen kunt u een antislipmat op de 

vloer van het douchegedeelte leggen. Het is ook mogelijk 

de douchebak te (laten) behandelen met een speciale 

vloeistof.

Thermostaatkraan

Een kraan met thermostaat is veilig en comfortabel, omdat 

u zelf de gewenste watertemperatuur instelt. Na enkele 

seconden wordt het water van de gewenste temperatuur 

geleverd. U krijgt dus niet eerst een te koude of te hete 

straal water.

Plaats van de mengkraan

Om de mengkraan te bedienen zonder onder de 

waterstraal te hoeven staan moet de glijstang en de 

kraan niet onder elkaar gemonteerd worden. Hierbij dient 

ook rekening gehouden te worden met het eventueel 

aanbrengen van een (opklapbare) douchestoel.

Douche glijstang

Praktisch in gebruik is de handdouche die in hoogte 

verstelbaar is met een schuifstuk zonder draaiknop. Hang 

de glijstang tussen de 120 cm en 210 cm boven de vloer 

en niet recht boven de mengkraan.

Zittend douchen

Om zittend te kunnen douchen kan gebruik worden 

gemaakt van een losse zitmogelijkheid, maar ook van 



4 van 5 V
er

en
ig

in
g

 E
ig

en
 H

u
is

  |
  S

e
n

io
re

n
 W

o
o

n
ad

vi
e

s 
|  

2
6

 s
e

p
te

m
b

e
r 

2
0

2
2

een opklapbare douchestoel, die in combinatie met een 

handgreep kan worden gemonteerd.

Warmwaterleidingen

Om contact met warmwaterleidingen te voorkomen 

dienen deze te worden omkleed met isolatiemateriaal.

ALGEMEEN

Bediening ventilatie

Ventilatieroosters kunnen het beste zonder extreme 

inspanning worden bediend op een hoogte van maxi- 

maal 170 cm, minimaal 50 cm uit een inwendige hoek. (De 

hoogte van het rooster zelf zit minimaal op 2180 cm, dit in 

verband met tocht)

Bediening bovenlicht

Een bovenlicht kan het beste zonder extreme inspanning 

worden bediend op een hoogte van maximaal 170 cm, 

minimaal 50 cm uit een inwendige hoek.

Thermostaatkraan radiatoren

Ter bevordering van het comfort in ruimten waar veel 

geleegd wordt en waar de temperatuur bij voorkeur 

wat hoger is, kunnen in de woning thermo0staatkranen 

worden gemonteerd. Deze maken het mogelijk in elke 

ruimte afzonderlijk de temperatuur te regelen waarbij de 

warmste ruimte maatgevend voor de temperatuur.

Lichtschakelaar

De beste plek voor een lichtschakelaar is op een hoogte 

tussen de 90 cm en 120 cm en minimaal 50 cm uit een 

inwendige hoek. Als de bedieningshoogte tussen de 70 cm 

en 170 cm ligt is het niet nodig de genoemde elementen 

aan te passen.

Verlichting met bewegingsdetectie

Ter verhoging van de toegankelijkheid van bijvoorbeeld 

een garage of een berging is het wenselijk dat deze 

ruimte automatisch bij binnenkomst wordt verlicht. Deze 

optie is ook zeer praktisch in een slaapkamer, waarbij 

de bewegingsdetector onder het bed geplaatst worden. 

Zodat niet in het donker naar een lichtschakelaar hoeft 

worden gezocht.

Wandcontactdozen

Een wandcontactdoos (stopcontact) moet voor optimaal 

bereik op een hoogte zitten tussen de 50 cm en 120 

cm, minimaal 35 cm uit een inwendige hoek. Als de 

bedieningshoogte tussen de 50 cm en 170 cm ligt, is 

aanpassing niet nodig.

Wisselschakelaar

Om te voorkomen dat er in het donker naar een 

lichtschakelaar moet worden gezicht, is het noodzakelijk 

een wisselschakelaar toe te passen bij ruimten met 

twee of meer toegangsdeuren, of een beneden- en 

bovenverdieping.

Bekabeling

Ter voorkoming van struikelen over kabels kunnen deze 

op eenvoudige wijze worden vastgezet. Dit kan worden 

gecombineerd met het bijplaatsen van wandcontactdozen.

Telefoon

Ter verhoging van de veiligheid binnen de woning moeten 

er meerdere telefoonaansluitingen aanwezig zijn. De 

afstand tot het bereiken van een telefoon wordt hiermee 

beperkt. Een basisstation met meerdere handsets behoort 

tot de mogelijkheden. Dit is niet van toepassing als er 

mobiele telefoon aanwezig is. Die kan je overal mee 

naartoe nemen 

Aansluiting centrale antenne

Bij langdurige ziekte of bij bedlegerigheid is de 

aanwezigheid van een extra CAI aansluiting een verhoging 

van het wooncomfort. Eventueel kan een laptop met een 

goede wifi verbinding hier de vervanger voor zijn. Dan is 

er de mogelijk of televisie en dergelijke via de laptop te 

bekijken 

Was- en droogmogelijkheid op dezelfde verdieping

Om verplaatsen van wasgoed tussen was- en 

droogmogelijkheid te voorkomen dient de wasmachine 

op de dezelfde etage te staan als waar de was gedroogd 

wordt. Bij gebruik van een droogautomaat dient deze nabij 

de wasmachine geplaatst te worden of andersom.

Tegelvloeren

Om uitglijden en struikelen te voorkomen dienen 

tegelvloeren vlak en antislip te zijn. Bij badkamers kan dit 

door de tegelvloer te vernieuwen, op afschot te leggen en 

opstaande randen te verwijderen. Voor het antislip maken 

van bestaande tegenvloeren is het mogelijk deze te (laten) 

behandelen met een speciale vloeistof.

Vloerbedekking op ondervloer

Ter voorkoming van het gemakkelijk uitglijden over 

vloerkleden of kleedjes dienen deze te worden voorzien 

van een antislip laag aan de onderzijde.
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HEB JE VRAGEN? OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN JE GRAAG.

Onze ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek eigenhuis.nl/contact of bel 033 450 77 50.

Dit is een uitgave van Vereniging Eigen Huis  •  Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort

september 2022

Politiekeurmerk en inbraakveiligheid

Het is mogelijk dat de politie uw woning onderzoekt en 

aanbevelingen doet met betrekking tot het be- veiligen 

van uw woning, de woonomgeving en indien van 

toepassing de algemene ruimten van een flatgebouw. 

Voor meer informatie over het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen kunt u kijken op de website van het PKVW  www.

politiekeurmerk.nl 

Alarminstallatie

Het gevoel van veiligheid, wat betreft brand en inbraak 

wordt verhoogd indien een signaleringssysteem aanwezig 

is. Er zijn ook systemen die sociaal of medisch alarm 

kunnen slaan, waardoor het langer moge- lijk is om thuis 

te blijven wonen.

Rookmelders

Ter verhoging van de veiligheid is er een verplichting 

dat er in de woning rookmelders in de verkeersruimten, 

zoals de hal en de overloop, worden aangebracht voor 

een vroegtijdige constatering van rookontwikkeling en 

brand. Beter is het om op andere plekken waar wordt 

geslapen of veel elektronische apparatuur aanwezig is ook 

rookmelders te plaatsen.

Rookmelders mogen niet op plaatsen worden aangebracht 

waar:

-  Sterke luchtstroming plaatsvindt, zoals in de directe 

nabijheid van een rooster voor ventilatie of een 

klepraampje.

-   Het veel warmer is dan in de rest van de ruimte, zoals  

 vlak boven een radiator of bij een lamp.

-  Waterdampen of dampen van bakken en braden 

kunnen hangen, zoals bij de deur van de badkamer of 

vlak bij de kookplaat. Daar kan je beter hittemelders 

ophangen die alarmeren als het temperatuur verschil 

in die ruimte in een korte tijd steeds hoger wordt.

Mogelijkheid slaapkamer op de begane grond

Om langer in de woning te blijven wonen kan een 

slaapkamer op de begane grond noodzakelijk zijn. In 

geval van bedlegerigheid kan dit een extra wens zijn. De 

mogelijkheid van een slaapkamer op de begane grond is 

sterk afhankelijk van het ontwerp van de woning. Het gaat 

om een interne aanpassing van de woning.

Mogelijkheid bad- en slaapkamer op de begane grond

Om langer in de bestaande woning te blijven wonen kan 

een badkamer op de begane grond noodzakelijk zijn. De 

mogelijkheid hiervoor is sterk afhankelijk van het ontwerp 

van de woning. Het gaat hier om een aan- of uitbouw van 

de woning.

MEER INFORMATIE? 

eigenhuis.nl/wonen/langer-zelfstandig-wonen

http://www.politiekeurmerk.nl  
http://www.politiekeurmerk.nl  
https://www.eigenhuis.nl/wonen/langer-zelfstandig-wonen/

