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KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Toegankelijke woning =  

vlot kunnen manoeuvreren en verplaatsen in en 

rond de woning 

IN ALLE NODIGE RUIMTES 

TUSSEN AL DIE RUIMTES 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
ALGEMEEN PRINCIPE 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Inkomhal 

• Badkamer 

• Toilet 

• Leefruimte 

• Keuken 

• Slaapkamer 

• Berging/wasruimte 

• Garage 

 

 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN PER RUIMTE 

Geldig voor heel de woning: 

 

 Toegang tot een ruimte 

 

 Circulatieruimte 

 

 Algemene richtlijnen inrichting 

 eerst de woning bereiken 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Direct aan de straat of via een voortuintje? 

 
 
 
 

• Hoe ziet de stoep of het toegangspad eruit? 

• Wegdektoestand: kasseien, klinkers, grind, … 

• Hoe breed? 

• Zijn er hoogteverschillen? 

• Hoe breed is de voordeur? 

• Is er een gemeenschappelijke voordeur? 

• Eventueel geautomatiseerd? 

• Mag deze aangepast worden? 

 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
DE WONING BEREIKEN: MOGELIJKE PROBLEMEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Bij hoogteverschillen: 

• Indien mogelijk (voldoende ruimte): 

• Leg een hellend, effen pad aan  

• Maak gebruik van oprijgoten of een oprijplaat 

• Plaats een helling, parallel met de gevel van de woning 

• Voorzie bovenaan de helling voldoende ruimte om met de rolwagen te draaien 
en de deur te openen 
 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
DE WONING BEREIKEN: MOGELIJKE OPLOSSINGEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Als de toegang niet aanpasbaar is 

• Alternatieve toegang mogelijk? 

• Via garage – tuin – achterdeur 

• Zo ja: bespreek alternatieven 

• Via de garage: 
• Is de woning verbonden met de garage? 

• Vlakke toegang? 

• Automatiseren van de garagepoort? 

• Niveauverschil tussen de garage en de aanpalende ruimten? 

• Via de tuin? 
• Is er een toegankelijk pad? 

• Kan het pad aangepast worden? 

• Zijn er niveauverschillen? 

• Via de achterdeur: 
• Is de deur bereikbaar? 

• Zijn er hoogteverschillen?  

• Is de deur breed genoeg? 

• Moet de deur geautomatiseerd worden? 

• Is er voldoende circulatieruimte in de kamer waar je binnenkomt? 

• Zo nee: bespreek het probleem 

• PLAN B: Bevraag de mogelijkheid/bereidheid te verhuizen! 
 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
DE WONING BEREIKEN: MOGELIJKE OPLOSSINGEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Het bestaande pad egaliseren en verbreden 

• minimaal 90 cm breed, bij voorkeur 120 cm 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
DE WONING BEREIKEN: MOGELIJKE OPLOSSINGEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Inkom 

• Badkamer 

• Toilet 

• Leefruimte 

• Keuken 

• Slaapkamer 

• Berging/wasruimte 

• Garage 

Geldig voor heel de woning: 

 

 Toegang tot een ruimte 

 

 Circulatieruimte 

 

 Algemene richtlijnen inrichting 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN PER RUIMTE 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Toegang tot een ruimte 

• Circulatieruimte   

• Algemene richtlijnen inrichting ruimtes 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
GELDIG VOOR HEEL DE WONING 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Om activiteiten uit te voeren in een ruimte, moet men in die 
ruimte geraken. Per ruimte moet dus de toegang bekeken worden. 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOEGANG TOT EEN RUIMTE 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Zijn er drempels? 

• Is een trap? 

• Hoe hoog? 

• Hoeveel treden? 

• Hoe breed? 

• Zijn er bochten in de trap? 

 

• Zie presentatie verticale circulatie 
(dag 2) 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOEGANG TOT RUIMTE: MOGELIJKE PROBLEMEN 

Bron: Grip vzw 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Deuren 

• Hoe breed is de deur? 

• Hoe draait de deur open? 

• naar buiten/naar binnen 

• Hoe moet de deur geopend worden? 

• klink/automatisch/schuifdeur 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOEGANG TOT RUIMTE: MOGELIJKE PROBLEMEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOEGANG TOT RUIMTE: MOGELIJKE OPLOSSINGEN 

Soorten deuren 

 

 

 

Roterende deuren Standaarddeuren Kantelschuifdeuren 

Schuifdeuren Klapdeuren 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Deuropening is te smal: 

• Neem de deur uit de sponning 

• gewonnen ruimte: de dikte van het deurblad 

• voordeel: gemakkelijk en kosteloos 

• nadeel: verlies van warmte en privacy 

 

 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOEGANG TOT RUIMTE: MOGELIJKE OPLOSSINGEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Standaarddeuren 

• Deuropening is te smal:  

• Scharnieraanpassing 

● gewonnen ruimte: bredere opening van deur (+ dikte deurblad) 

● voordeel: gemakkelijke en goedkope oplossing 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOEGANG TOT RUIMTE: MOGELIJKE OPLOSSINGEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Standaarddeuren 

• Deur draait verkeerd: 

• Verander de draairichting van de deur 

• voordeel: gemakkelijk en goedkoop 

• Let op: soms onmogelijk 

• plaatsgebrek in de aanpalende ruimte 

• het deurblad vormt een obstakel in de andere kamer  

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOEGANG TOT RUIMTE: MOGELIJKE OPLOSSINGEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Brede standaarddeuren 

• Extra breed deurblad 93 cm (wanneer er manoeuvreerruimte moet 
zijn voor elektronische rolstoel) 
 
 
 
 

• Opstelruimte van 50 cm 
aan slotzijde van de deur 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOEGANG TOT RUIMTE: MOGELIJKE OPLOSSINGEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Dubbeldraaiende deuren (klapdeuren) 

• Voordelen 

• bediening met duwbeweging 

• minder manoeuvreren 

• Nadelen  

• vrije gebruiksruimte aan beide zijden, minder isolatie (geur, warmte, ...) 

• Let op: stootplaat plaatsen onderaan de deur 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOEGANG TOT RUIMTE: MOGELIJKE OPLOSSINGEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Kantelschuifdeur (bi-vouwdeuren) 

• Voordelen 

• lichte bediening 

• minder manoeuvreren om deur te openen 

• Nadeel 

• hogere kostprijs 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOEGANG TOT RUIMTE: MOGELIJKE OPLOSSINGEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOEGANG TOT RUIMTE: MOGELIJKE OPLOSSINGEN 

• Roterende  deur 

• Voordelen: 

• steeds te bedienen met een duwbeweging 

• neemt in beide ruimtes weinig plaats in  

• vergt geen grote ingreep 

• Geen opstelruimte nodig 

 

• Nadeel: 

• hogere kostprijs            



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Schuifdeuren 

• Voordeel  

• alternatief voor bredere deuren bij voldoende opstelruimte 

• Nadelen 

• benemen muurruimte 

• (werken met valse wand) 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOEGANG TOT RUIMTE: MOGELIJKE OPLOSSINGEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Aanvullende aanpassingen 

• De deur openen 

• Deurkruk 

• Gemakkelijk te grijpen handgrepen 

• Verticale deurkrukken in opbouw hebben de voorkeur 

• Automatisatie/ domotica  

• Kan zowel bij bestaande deur als bij een nieuwe deur 

• Voor schuifdeuren en draaideuren 

• Bediening met afstandsbediening, inbouw of opbouwschakelaar 

(drukknop, codeklavier, magneetsleutel, bewegingsdetector, ...)  

• Afstandbediening kan gekoppeld worden aan omgevingsbedieningssysteem 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOEGANG TOT RUIMTE: MOGELIJKE OPLOSSINGEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Aanvullende aanpassingen 

• Uitsparing voor plafondrailsysteem (tilsysteem) 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOEGANG TOT RUIMTE: MOGELIJKE OPLOSSINGEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Geen drempels hoger dan 2 cm 

• Deurbreedte: minimaal 90 cm 

• Opstelruimte aan de slotzijde van de deur, minimaal 50 cm 

• Deur draait best in de minst drukke ruimte 

• Niveauverschillen vermijden (zie verticale circulatie) 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOEGANG TOT RUIMTE: AANBEVOLEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Toegang tot een ruimte 

• Circulatieruimte   

• Algemene richtlijnen inrichting ruimtes 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
GELDIG VOOR HEEL DE WONING 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Wat betekent circulatieruimte in functie van aangepast bouwen en 
verbouwen? 

• Ruimte om zich in de woning van het ene vertrek naar het andere te 
verplaatsen 

• Toegang tot elk vertrek op zich  

• De ruimte binnen elk vertrek om (vlot) te kunnen functioneren 

• Zich verplaatsen 

• Transfers uitvoeren 

• Toestellen bereiken 

• … 

• Opmerking: circulatieruimte buiten, rondom de woning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• tieruimte wordt gedefinieerd als elke ruimte waarlangs men zich op een normale 
manier van het ene naar het andere lokaal kan begeven, zoals gangen, trappen, 
liften, loopbruggen, galerijen, enz. 

Bron:Verklarende woordenlijst van de kennisgeving van de start van de werkzaamheden 
 
 

 

 

 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
CIRCULATIERUIMTE: DEFINITIE 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Er is geen ruimte genoeg 

• Om te manoeuvreren met een rolstoel 

• draaicirkel manuele rolstoel: 150 cm 

• draaicirkel elektrische rolstoel: 170 cm 

• Om hulpmiddelen te gebruiken 

• rollator, krukken, key-walker, ...  

• Om assistentie te verlenen 

• Er moeten hoogteverschillen overbrugd worden 

• Hoe hoog? 

• drempels? 

• Is er een trap? 

• rechte trap, bochten, draaitrap? 

• De afstand tussen de ruimtes is te ver 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
CIRCULATIERUIMTE: MOGELIJKE PROBLEMEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Te smal gangpad 

• Meubilair herschikken 

• Ruimte vergroten 

 

• Onlogische opbouw van ruimtes 

• Eventueel ruimtes herinrichten 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
CIRCULATIERUIMTE: MOGELIJKE PROBLEMEN/OPLOSSINGEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Werk met logische opbouw van woonruimten 

• Organiseer woonruimten op het meest toegankelijke niveau 

• Beperk de afstand tussen de woonvertrekken 

• Toilet vlot bereikbaar 

• Logische doorgangen 

• Plaats de doorgang tussen de woonruimten in een rechte lijn over 
elkaar i.p.v. diagonaal 

• Bouw drempelloos 

• Ingang sluit naadloos aan op voetpad, oprit, terras, tuin, ... 

• Woonvertrekken op hetzelfde niveau 

• Benut maximaal de bouwoppervlakte gelijkvloers 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
CIRCULATIERUIMTE AANPASSEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Haaks verloop van doorgangsruimten: 

    A+B = 210 cm  

    A ≥ 90 cm 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: ontwerpgids Meegroeiwonen Enter 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
CIRCULATIERUIMTE: AANBEVELINGEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Toegang tot een ruimte 

• Circulatieruimte 

• Algemene richtlijnen inrichting ruimtes 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
GELDIG VOOR HEEL DE WONING 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Vloeren 

• Stroef, vlak en egaal vanwege de rolstoelvastheid 

• Indien vast tapijt: laagpolig  

• Alternatief parket: tegels van verglaasde of gelakte kurk 

• Oppervlakte van tegels mag niet glad zijn (volkeramische tegels) 

• Vloeren in natte ruimten: bij voorkeur voorzien van antislipmateriaal 

 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
ALGEMENE RICHTLIJNEN INRICHTING 

Bron:oBron: ontwerpgids Meegroeiwonen Enter 
ntwerpgids  Br 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Ramen 

• Vensterbank niet hoger dan 70 cm en op verdieping niet hoger dan 60 
cm (om vanuit rolstoel gemakkelijk door raam te kunnen kijken) 

• Handgrepen best aan onderkant van raam, ca. 90 cm boven de vloer 

• Handgrepen uit de hoek 
(bereikbaarheid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
ALGEMENE RICHTLIJNEN INRICHTING 

Uit Site planning and design for the elderly, D.C. Carstens, 1993 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Raam als toegang 

• Schuiframen met ingewerkte rail in de vloer 

(bij voorkeur aluminium ramen voor de duurzaamheid) 

 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
ALGEMENE RICHTLIJNEN INRICHTING 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Aanpassingen van ramen en toebehoren 

• Probleem met openen en sluiten 

• Elektrificatie van de ramen 

• Probleem met zonnewering/verduistering 

• Elektrificatie van de rolluiken 

• Elektrificatie van de gordijnen 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
ALGEMENE RICHTLIJNEN INRICHTING 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Lichtschakelaars 

• In de bedieningsband: tussen 0.85 m en 1.20 m hoogte 

• Minimum 0.50 m uit inwendige hoeken 

• Aan slotzijde van de deur 

• Naast elke toegang tot een andere ruimte  

• Stopcontacten 

• Bij frequent gebruik: in bedieningsboord tussen 0.85 m en 1.20 m 

• Minimum 0.50 m uit inwendige hoeken 

• Vaste stekkerpunten: plaatsingshoogte minimum 0.40 m 

• Algemeen: per muurlengte van 3 m: één dubbel stopcontact 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
ALGEMENE RICHTLIJNEN INRICHTING 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Thermostaat 

• In bedieningsboord: tussen 0.85 m en 1.20 m 

• Minimum 0.50 m uit inwendige hoeken 

• Radiatorknoppen 

• Minimum 0.40 m hoogte t.o.v. vloerniveau 

• Lager dan 1.20 m hoogte t.o.v. vloerniveau 

• Minimum 0.50 m uit hoeken 

• Problemen bij de bediening van verwarming, verlichting, 
apparaten, ... kunnen indien noodzakelijk opgelost worden via 
omgevingsbediening of domotica  

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
ALGEMENE RICHTLIJNEN INRICHTING 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

INKOMHAL 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN INKOMHAL 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Inkomhal 

• de deur bereiken 

• de deur ontgrendelen 

• de deur opendoen 

• de woning betreden 

• jas aan- of uittrekken 

• transfer uitvoeren 

• scooter, elektrische rolwagen, ... achterlaten 

• ... 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
INKOM: ACTIVITEITEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• De deur ontgrendelen lukt niet 

• Plaats een automatische ontgrendeling 

• De deur openen lukt niet 

• Automatiseer de deur 

• De woning betreden: de deur is te smal 

• Plaats een bredere voordeur 

• De woning betreden: te hoge drempel 

• Voorzie een drempelbrug 

• Nivelleer het hoogteverschil 

• Jas aan- of uittrekken en wegbergen 

• Plaats kapstok op de juiste hoogte  

• Transfer uitvoeren, scooter of rolwagen achterlaten 

• Herschik de ruimte, of pas aan 

• Indien onmogelijk: zie alternatieve toegang! 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
INKOM: PROBLEMEN/OPLOSSINGEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Als de toegang niet aanpasbaar is 

• Alternatieve toegang mogelijk? 

• Via garage – tuin – achterdeur 

• Zo ja: bespreek alternatieven 

• Via de garage: 
• Is de woning verbonden met de garage? 

• Vlakke toegang? 

• Automatiseren van de garagepoort? 

• Niveauverschil tussen de garage en de aanpalende ruimten? 

• Via de tuin? 
• Is er een toegankelijk pad? 

• Kan het pad aangepast worden? 

• Zijn er niveauverschillen? 

• Via de achterdeur: 
• Is de deur bereikbaar? 

• Zijn er hoogteverschillen?  

• Is de deur breed genoeg? 

• Moet de deur geautomatiseerd worden? 

• Is er voldoende circulatieruimte in de kamer waar je binnenkomt? 

• Zo nee: bespreek het probleem 

• PLAN B: Bevraag de mogelijkheid/bereidheid te verhuizen! 
 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
DE WONING BEREIKEN: MOGELIJKE OPLOSSINGEN 


