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KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: STANDAARD 

Standaardgrootte 

oppervlakte voor een gezin van 4 personen (norm VMSW): 7,02 m² 

Standaardinrichting 

bad (hoogte van de badrand 50 à 60 cm) 

douche:   instaphoogte: ca 20 cm 

  oppervlakte ca 80 cm x 80 cm 

  zittend gebruik niet mogelijk 

  glazen wanden of deur 

wastafel: hoogte: 90 à 110 cm 

 hoogte spiegel: 130 à 140 cm boven de vloer  

toilet: zithoogte ca 42 cm 

 

 

 

 

Zelfstandig , met hulpmiddelen of met hulp van derden? 
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• Antisliptegels op de vloer 

• Antisliplaag op bestaande vloer 

• Onderhoudsvriendelijk 

• Afvalemmer 

• voldoende groot 

• op logische plaats 

• Verlichting en elektriciteit 

• gemakkelijk bereikbaar: bedieningsband tussen 90 en 120 cm boven 

vloerniveau 

• eenvoudig te vinden 

• Aandacht voor de plaats van de kraan 

• Toiletgerief binnen handbereik 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: AANBEVELINGEN 
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AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: BEREIKBAAR, TOEGANKELIJK, BRUIKBAAR 

Is de bestaande badkamer bereikbaar? 

• Zonder verticale circulatie? 

• Liggen de ruimtes ver uit elkaar? 

• Liggen de ruimtes op meerdere niveaus? 

 

Is de bestaande badkamer toegankelijk?   

• Is de toegang vlak? 

• Is de toegang breed genoeg? 

 

Is de bestaande badkamer bruikbaar?  

• is een bestaande ruimte aanpassen zinvol? 

• Bevindt de badkamer zich op een eenvoudig bereikbaar niveau? 

• Kunnen alle noodzakelijke leefruimten toegankelijk gemaakt en ingericht 
worden op het eenvoudigst bereikbare niveau? 
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Ja? 

Pas de bestaande badkamer aan! 

 

Neen? 

Bekijk mogelijke alternatieven: 

• Bestemmingswijziging in een bestaande bereikbare en toegankelijke 
ruimte 

• Aanbouw van een nieuwe badkamer 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: BEREIKBAAR, TOEGANKELIJK, BRUIKBAAR 
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AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: BEREIKBAAR, TOEGANKELIJK, BRUIKBAAR 

Kan een aangepaste badkamer bijgebouwd worden? 

• Is er voldoende ruimte beschikbaar? 

• Is het financieel haalbaar? 

•Wordt een aanbouw vergund?  
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Indien geen alternatieven mogelijk zijn: 

Bekijk of verticale circulatie een adequate oplossing is 

 

Neen: 

Overweeg verhuizen naar een beter aangepaste of aanpasbare 
woning 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: BEREIKBAAR, TOEGANKELIJK, BRUIKBAAR 
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• De wastafel gebruiken 

• Zich wassen in bad 

• Zich wassen in de douche 

• Het toilet gebruiken 

• Zich verplaatsen in de badkamer 

Grootte aangepaste badkamer: 

Norm VMSW 7,02 + 20% = 10,20 m² 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BESTAANDE BADKAMER: ACTIVITEITEN 
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Noodzakelijke ruimte 

• ifv verplaatsen met een manuele rolwagen 

Norm VMSW = 10,20 m² 

• ifv verplaatsen met een elektrische rolwagen 

Norm VMSW = 10,88 m² 

 

Noodzakelijke werken 

• Afbraak bestaand bad/douche 

• Plaatsen inloopdouche 

• Aanpassen/plaatsen aangepast toilet 

• Plaatsen onderrijdbare/onderzitbare wastafel 

• Toegangsdeur aanpassen (verbreden/schuifdeur plaatsen) 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: AANPASSEN 
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ZICH WASSEN 

INRICHTING VAN DE BADKAMER 
 

• http://www.youtube.com/watch?v=vl-uGKjD_vo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vl-uGKjD_vo
http://www.youtube.com/watch?v=vl-uGKjD_vo
http://www.youtube.com/watch?v=vl-uGKjD_vo


 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• De wastafel gebruiken 

• Zich wassen in bad 

• Zich wassen in de douche 

 

 

 Zelfstandige persoonlijke verzorging wordt als hoogste prioriteit 
ervaren!  

 
De meeste vragen aan het VAPH gaan over dit domein. 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: ACTIVITEITEN 
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Onderrijdbaar In hoogte verstelbaar 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: DE WASTAFEL GEBRUIKEN 
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• Onderrijdbare wastafel 

• zittend gebruik 

• 70 cm vrije beenruimte 

• komt verder naar voor 

• afvoer achteraan de wastafel of via wandaansluiting 

 sifon hindert niet 

• Spiegel 100 cm boven vloerniveau 

• In hoogte verstelbare wastafel 

• zittend of staand gebruik 

• meerdere gebruikers 

• kinderen 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: DE WASTAFEL GEBRUIKEN 
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• De wastafel gebruiken 

• Zich wassen in bad 

• Zich wassen in de douche 

 

 

 Zelfstandige persoonlijke verzorging wordt als hoogste prioriteit 
ervaren!  

 
De meeste vragen aan het VAPH gaan over dit domein. 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: ACTIVITEITEN 
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BAD 

• VOORDELEN 

• ontspant 

• meestal aanwezig 

• vaak persoonlijke voorkeur 

• NADELEN 

• weinig toegankelijk 

• persoon moeilijk bereikbaar 

• neemt veel ruimte in  

 

 

INLOOPDOUCHE 

• VOORDELEN 

• optimale toegang 

• efficiënter 

• neemt minder ruimte in beslag 

• NADELEN 

• moet meestal nog geplaatst 
worden 

• niet altijd mogelijk 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: KEUZEPROCES BAD/DOUCHE 
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• De wastafel gebruiken 

• Zich wassen in bad 

• Zich wassen in de douche 

 

 

 Zelfstandige persoonlijke verzorging wordt als hoogste prioriteit 
ervaren!  

 
De meeste vragen aan het VAPH gaan over dit domein. 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: ACTIVITEITEN 
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• Bad aanpassen 

• bad onderrijdbaar maken 

• Aangepaste baden 

• meestal zeer dure oplossing 

• Hoog-laagbadzit 

• kan zinvol zijn: 

• bij pijnproblemen 

• in een huurwoning 

• wanneer de plaatsing van een inloopdouche niet mogelijk is 
steeds uitproberen! 

• Badzit – badstoel met positioneringsvoorzieningen 

• helpt transfers vermijden 

 

• Zie presentatie dagelijkse verzorging en presentatie personen tillen en verplaatsen 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: ZICH WASSEN IN BAD 
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• De wastafel gebruiken 

• Zich wassen in bad 

• Zich wassen in de douche 

 

 

 Zelfstandige persoonlijke verzorging wordt als hoogste prioriteit 
ervaren!  

 
De meeste vragen aan het VAPH gaan over dit domein. 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: ACTIVITEITEN 
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• Aandachtspunten 

• geen hoogteverschillen 

• antislipvloer 

• afmetingen: minimum 90 x 120 cm 

• mogelijkheid voor een draaicirkel van 150 cm 

• voorzien van een droge opstelruimte 

• voorzien van een douchezitje: bij voorkeur op zithoogte van de 

persoon 

• met bijhorende steunen 

• stevige beugel zodat de persoon zich kan vasthouden 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: ZICH WASSEN IN DE DOUCHE 
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• Toegankelijke douche 

• eenvoudigste oplossing: inloopdouche 

• Drempel ≤ 2 cm, er kan gemakkelijk in de douche gereden worden 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: ZICH WASSEN IN DE DOUCHE 
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• Douchedeuren 

• beperken de circulatieruimte 

• keuze voor douchegordijn of volledig wegklapbare deuren 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: ZICH WASSEN IN DE DOUCHE 
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• Beugels aan de wand bieden extra steun bij het betreden of 
verlaten van de douche 

• Een beugel met een hoek van 90° kan tegelijkertijd als 
douchestang en als handgreep fungeren 

• Houd bij het plaatsen van beugels rekening met de 
functionaliteit van de persoon 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: ZICH WASSEN IN DE DOUCHE 
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• Kraanwerk 

• plaats 

• buiten de waterstraal, maar binnen het bereik van de gebruiker 

• type 

• thermostatische kraan 

• eengreepsmengkraan met temperatuur- en/of debietbegrenzer 

• eventuele toevoeging van handsproeier 

• bediening 

• hendel in plaats van draaiknoppen 

• eenvoudig bedienbaar 

• douchestang 

• op hoogte regelbaar 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: ZICH WASSEN IN DE DOUCHE 

Bron: Westkans vzw 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Vast douchezitje 

• Met of zonder rugleuning – armleuningen 

• Zijn de zitting en eventuele armleggers opklapbaar? 

• Biedt de rugleuning goede ondersteuning? 

• Bevindt het zitje zich op de juiste hoogte? 

• Mogelijke zitdiepte en zitbreedte? 

• Welke is de functionele zijde van de persoon? 

• Eisen voor de wandmontage? 

• Kan het zitje, indien nodig, voorzien worden van een hulppoot?  

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: ZICH WASSEN IN DE DOUCHE 
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• Liggend douchen 

• doucheraam: boven het bad 

• neemt geen extra ruimte in beslag 

• kan gebruikt worden als verzorgingstafel 

 

• douchewagen: verrijdbaar 

• maakt het voor de verzorger mogelijk om de persoon van verschillende 
zijden te benaderen  

• werkhoogte is verstelbaar 

• kan tevens gebruikt worden als verzorgingstafel 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
BADKAMER: ZICH WASSEN IN DE DOUCHE 
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• Inkomhal 

• 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 
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• Een rolstoeltoegankelijk toilet kan in de badkamer geïntegreerd 
worden 

• Voordelen 

• voldoende circulatieruimte 

• mogelijkheid aantal transfers te verminderen bij gebruik tiltoestel of 
douche/toiletrolwagen 

• centralisatie van de verzorging in één ruimte 
 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOILET IN DE BADKAMER 
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• De inloopdouche is berijdbare oppervlakte, bruikbaar als 
opstelruimte 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOILET IN DE BADKAMER 

Bron: Toegankelijkheidsbureau vzw 
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• Een rolstoeltoegankelijk toilet kan zich in een aparte ruimte 
bevinden 

• Voordelen 

• meer privacy 

• bruikbaar terwijl een ander gezinslid de badkamer gebruikt 

• Nadelen 

• grotere ruimte nodig!  

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
APART TOILET 
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• Toilet afzonderlijk: nodige ruimte  

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
APART TOILET 

Bron: Handboek Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 
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• Inrichting van de toiletruimte 

 

• Kledij aan- en uitdoen: zie presentatie dagelijkse verzorging 

 

• Transfer op en af het toilet 

 

• Zitten op het toilet: zie presentatie dagelijkse verzorging 

 

• Zich reinigen na toiletgebruik: zie ook presentatie dagelijkse 
verzorging 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOILET: ACTIVITEITEN 
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• Voldoende ruim om het gebruik van hulpmiddelen toe te laten 

• vrije ruimte voor toiletpot: 120 cm 

• vrije transferruimte naast de toiletpot: 90 cm 

• vrije doorgangsruimte tussen toiletpot en handwasbak: 90 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Handboek Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
INRICHTING VAN DE TOILETRUIMTE: TOILETPOT 
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Beugels worden op ongeveer 30 à 40 cm bezijden de as van het 
toilet geplaatst 

• vaste toiletbeugels 

 

 

• Opklapbare beugels 

de nodige vrije ruimte voor of naast het toilet blijft behouden 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
INRICHTING VAN DE TOILETRUIMTE: BEUGELS 
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• Plaats van de beugels is afhankelijk van de gebruiker 

• lichaamsbouw 

• mogelijkheden en beperkingen 

• persoonlijke voorkeur 

• transfermethode 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
INRICHTING VAN DE TOILETRUIMTE: BEUGELS 
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• Inrichting van de toiletruimte 

 

• Kledij aan- en uitdoen: zie presentatie dagelijkse verzorging 

 

• Transfer op en af het toilet 

 

• Zitten op het toilet: zie presentatie dagelijkse verzorging 

 

• Zich reinigen na toiletgebruik: zie ook presentatie dagelijkse 
verzorging 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOILET: ACTIVITEITEN 
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• Beugels 

• Toiletdiepte 

• Toilethoogte 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TRANSFER OP EN AF HET TOILET 
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• Persoon met steunfunctie die zich optrekt met behulp van de 
beugels 

• beugels moeten 20 cm voorbij de punt van het toilet reiken 

• beugels moeten relatief hoog geplaatst worden 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TRANSFER OP EN AF HET TOILET: BEUGELS 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Persoon zonder steunfunctie die een transfer maakt van de 
rolstoel naar het toilet 

• de rolstoel wordt naast, tegenover of in een hoek van 45° tov het 

toilet geplaatst  

 

 

 

• naargelang de manier waarop de transfer wordt uitgevoerd, worden 

beugels geplaatst, en wordt gekozen voor vaste of opklapbare 

beugels  

• uit noodzaak kunnen verschillende transfermethodes afgewisseld 

worden 

• bijvoorbeeld zijdelings overschuiven met een schuifplank omwille van 
schouderproblemen 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TRANSFER OP EN AF HET TOILET: BEUGELS 

Bron: www.handicappedequipment.org 
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• Persoon zonder steunfunctie die zich opduwt met steunname 
aan de beugels 

• beugels worden eerder laag geplaatst omdat de persoon tot stand 

komt door zijn armen te strekken 

• beugels moeten niet voorbij de punt van het toilet reiken omdat de 
persoon zijn handen naast zijn zitvlak plaatst 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TRANSFER OP EN AF HET TOILET: BEUGELS 
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• Rolstoelgebruiker die zijdelingse transfer maakt 

• verlengd toilet 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TRANSFER OP EN AF HET TOILET: TOILETDIEPTE 

Bron: www.handicappedequipment.org 
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• De hoogte van het toilet aanpassen voor 

• personen die moeite hebben met gaan zitten en opstaan van het 

toilet (personen met rugklachten, rolstoelgebruikers, beperkingen 

t.h.v. de onderste ledematen, …) 

• kleine personen: een te hoog toilet veroorzaakt een onnatuurlijke 

houding (dit hindert de stoelgang) 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TRANSFER OP EN AF HET TOILET: TOILETHOOGTE 
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• De hoogte van de toiletpot 

• Afhankelijk van de gebruiker 

• De gebruiker moet voldoende steun kunnen nemen op de vloer 

• Voor een rolstoelgebruiker is het wenselijk dat de toilethoogte gelijk is 
aan de rolstoelhoogte (overschuiven) 

• een standaardtoilet is 40 cm hoog en te laag voor een rolstoelgebruiker 

• Best geplaatst op zithoogte van de gebruiker 

• d.w.z. zowel de heup als de knie 90° gebogen 

• of geplaatst op een hoogte van 46 cm 

• de zithoogte komt dan met wc-bril meegerekend op 48 cm 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TRANSFER OP EN AF HET TOILET: TOILETHOOGTE 
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• De keuze van de oplossing is afhankelijk van 

• de mogelijkheden van de gebruiker 

• de manier waarop de transfer wordt uitgevoerd 

• de andere gebruikers van het toilet 

• Soms moet er afgewogen worden tussen het gemakkelijker 
opstaan en gaan zitten en een moeilijkere stoelgang 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TRANSFER OP EN AF HET TOILET: TOILETHOOGTE 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Toilethoogte aanpassen 

• toiletverhogers 

• toiletkader 

• in hoogte verstelbare toiletzitting 

• sokkel 

• aangepast toilet 

• verhoogd toilet 

• hangtoilet 

• in hoogte verstelbaar toilet 

 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TRANSFER OP EN AF HET TOILET: TOILETHOOGTE 
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• De sokkel wordt onder een bestaand toilet geplaatst 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TRANSFER OP EN AF HET TOILET: SOKKEL 
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• Verhoogd toilet 

• een standaardtoilet heeft een hoogte van 42 cm, inclusief toiletbril 

• toiletpotten zijn in verschillende hoogtes verkrijgbaar 

+ 10 pot: de toiletpot is 50 cm hoog 

+ 6 pot: de toiletpot is 46 cm hoog 

+ 3 pot:  de toiletpot is 43 cm hoog 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TRANSFER OP EN AF HET TOILET: AANGEPAST TOILET 
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• Hangtoilet 

• kan bij de installatie op juiste hoogte geplaatst worden 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TRANSFER OP EN AF HET TOILET: AANGEPAST TOILET 
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Voordelen 

• toilet in oorspronkelijke toestand 

• stabiel 

• geen problemen bij onderhoud 
van toilet 

Nadelen 

• niet eenvoudig te plaatsen 

• niet meeneembaar 

• hoogte niet voor iedereen te 
gebruiken 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TRANSFER OP EN AF HET TOILET: SOKKEL EN AANGEPAST TOILET 
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• Voor rolstoelgebruikers die verschillende transferhoogten nodig 
hebben om gemakkelijk op en af het toilet te kunnen 

• Wanneer andere personen van het gezin gebruik moeten kunnen 
maken van een toilet op standaardhoogte 

• Om te installeren moet de gehele toileteenheid vervangen 
worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer info: presentatie dagelijkse verzorging 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TRANSFER OP EN AF HET TOILET: IN HOOGTE VERSTELBAAR 
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• Inrichting van de toiletruimte 

 

• Kledij aan- en uitdoen: zie presentatie dagelijkse verzorging 

 

• Transfer op en af het toilet 

 

• Zitten op het toilet: zie presentatie dagelijkse verzorging 

 

• Zich reinigen na toiletgebruik: zie ook presentatie dagelijkse 
verzorging 

 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
TOILET: ACTIVITEITEN 
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• Bereikbaarheid van de stuit 

• beperkte hand-arm- schouderfunctie 

• Bereikbaarheid van de bediening van het doorspoelsysteem  

• de voorkeur gaat uit naar een inrichting waarbij alles met sensoren 
wordt geregeld 

• Hulpmiddelen ter vervanging van toiletpapier 

• douche-droogsysteem  

• een toiletzitting (wc-bril) met intieme douche en droger 

 Opgelet: een douchesysteem dat aangesloten 
wordt op het openbare waternet dient te 

voldoen aan eisen van Belgaqua. 

• toiletstoel met intieme douche en droger 

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
ZICH REINIGEN NA TOILETGEBRUIK 
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• Om de stoma te verzorgen en te spoelen 

• stomatoilettafel sluit optimaal aan bij het lichaam 

• stomazakje kan makkelijk in de spoelbak hangen 

• voorzien van een uittrekbare handdouche 

• de spiegel is schuin geplaatst 

• een schaarspiegel biedt een beter zicht op de 
stoma  

• bij individueel gebruik kan hoogte aangepast 

worden aan de gebruiker  

 

AANGEPAST BOUWEN EN VERBOUWEN  
STOMATOILET 


