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Betreft: Voorlopig programma van eisen voorziening  

  

 

 

Aan dhr./ mevr.  

 

  

Deze informatie ontvangt u ter aanvulling en ter ondersteuning van uw aanvraag bij de 

gemeente. 

 

De onderstaande gegevens hebben betrekking op de huidige woning.   

Er wordt beschreven wat de problemen zijn en welke maatregelen getroffen kunnen 

worden als mogelijke oplossing. 

We hebben een aantal opties bekeken/besproken. 

1. Traplift en bovenverdieping aanpassen, d.w.z. de natte cel. 

2. Plateaulift en bovenverdieping aanpassen, d.w.z. de natte cel, hal boven en 

beneden.  

3. Unit aan de woonkamer vast. 

4. Aanbouw aan de zijkant van het huis.  

 

Toe- en doorgankelijkheid 

Ervaren problemen 

- Paden naar de vooringang zijn niet genivelleerd. 

- Er is een drempel naar de voordeur. 

- Vraag is of de voordeur breed genoeg is voor t.z.t. een elektrische rolstoel. 

 

Mogelijke oplossingen 

- Pad naar de vooringang nivelleren. 

- Drempel nivelleren 

- Eventueel voordeur verbreden. 

 

Hal beneden/boven 
Ervaren  p rob lem en  

- De manoeuvreerruimte naar de trap toe is te krap, waardoor transfers bemoeilijkt gaan 

worden, evenals het aanrijden met een rolstoel.  

Uw kenmerk:  

Ons kenmerk:  

Afdeling:  

Doorkiesnummer:  

E-Mail:  

  

  

Utrecht, Datum 
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Mogelijke op lossingen  

Er zou een bouwkundige aan te pas moeten komen om een geschikte oplossing te 

vinden. Het verbreden van de hal beneden is mijn inziens geen optie. Op de 

bovenverdieping vergt dit een volledige nieuwe indeling van de huidige ruimten.  

 

Trap  
Ervaren  p rob lem en  

We hebben bekeken of het mogelijk is om een traplift of een plateaulift te plaatsen. Een 

traplift geeft problemen wat betreft de transfermogelijkheden beneden en boven. Er is 

niet genoeg ruimte om vanuit een rolstoel/trippelstoel/ elektrische rolstoel de overstap te 

maken, niet wanneer u nog een stamoment heeft, maar ook niet wanneer u zittend de 

transfers (lage transfer) zou gaan maken.  

Een plateaulift is bouwkundig niet te realiseren. De ruimte beneden is te klein om een 

plateaulift te plaatsen en op de bovenverdieping zou de gehele indeling van de ruimten 

anders moeten.  

Daarnaast moet een plateaulift aan machine-eisen voldoen wat betekent dat u gelijktijdig 

twee knoppen ingedrukt moet houden.  

 
Mogelijke op lossingen  

- Traplift en plateaulift niet mogelijk.  

 

Mot ivat ie 

Het aanpassen van de trap is een hele ingreep. Zowel voor een traplift als voor een 

plateaulift is veel ruimte beneden en boven nodig. Die is er nu niet. Zie problemen hal. 

 

Woonkamer 
Ervaren  p rob lem en  

Er  is b ekeken o f  u  even t ueel een  slaap ru im t e sam en m et  uw  vrouw  in  d e w oonkam er  kan  

creëren . Hier  is ech t er  d e w oonkam er  t e klein  voor . 

 

Mogelijke op lossingen  

U zou graag een slaapruimte aan de zijkant van het huis willen gaan creëren, niet aan de 

achterkant van het huis. U wilt graag nog gebruik kunnen blijven maken van de tuin. Een 

aanbouw met zowel slaapruimte en natte cel aan de achterkant zou ervoor zorgen dat u 

geen lichtinval meer heeft.  

 

Mot ivat ie 

Het dagelijks leven van dhr en het gezinsleven speelt zich af in de woonkamer. Het is 

niet mogelijk om in de huidige woonkamer een slaapkamer voor dhr en mevr te creeren. 

Dit zou de kwaliteit van leven ten nadele beinvloeden. 

 

Keuken 

N.v.t 

 

Toilet 
Ervaren  p rob lem en  

De ru im t e in  het  hu id ige t o ilet  is t e klein  om  een t ransf er  t e kunnen m aken.  

Het  t o ilet  m oet  gesch ikt  zijn  voor  een  d ouche-t o ilet st oel. Het   hu id ige t o ilet , zow el b oven als 

b ened en is h ier  n iet  gesch ikt  voor . Daarnaast  is d e aanr ijd ru im t e naar  het  t o ilet  t oe op  d e 

b ad kam er  n iet  ef f iciën t  inged eeld . 
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Mogelijke op lossingen  

- Toilet op de benedenverdieping laten bestaan als gastentoilet.  

- In een aanbouw een aangepast toilet voor u maken, waarbij rekening wordt gehouden 

met het geschikt zijn voor douche-toiletstoel en het toilet moet voorzien zijn van een 

doucheföhn installatie. 

 

Mot ivat ie 

Dhr heeft nu handfunctieproblemen, zowel kracht als fijne motoriek aan de rechterhand. 

Dit is zijn dominante hand. Wanneer dit verslechterd, zal dhr moeite gaan krijgen met de 

zelfstandige toiletgang. Zijn partner werkt nog en zal dit ook blijven doen.  

Het geschikt maken van het toilet voor een douche-toiletstoel is noodzakelijk om het 

aantal transfers te vergemakkelijken en te verminderen.   

 

Natte cel 
Ervaren  p rob lem en  

Er bevindt zich nu een bad, toilet en wastafel in de huidige natte cel. Dhr/mevr. zal in de 

nabije toekomst niet meer het bad kunnen instappen, Daarnaast is er een drempel 

voordat je de natte cel binnenkomt. Ook deze zal problemen gaan opleveren om hier met 

een douchetoiletstoel overheen te kunnen rijden.  

Het toilet is niet geschikt om met een douchetoiletstoel overheen te kunnen rijden.  

 
Mogelijke op lossingen  

- Natte cel op de benedenverdieping realiseren voor zittend douchegebruik met 

genivelleerde douche met antislip of afschot zonder opstaande waterkering (geen 

noppentegels) 

- Douchekop op glijstang met extra lange stang.  

- Wastafel onderrijdbaar met hoog naar achteren weggewerkte, geïsoleerde 

leidingen.  

- Wastafelspiegel met kantelgarnituur.  

- Natte cel moet een directe relatie hebben met slaapkamer.  

Mot ivat ie 

Het is van belang dat de natte cel een directe relatie heeft met de slaapkamer, omdat dit 

de ADL kan vergemakkelijken, zeker wanneer u gebruik gaat maken van een tillift.  

Daarnaast is een genivelleerde douche het meest adequaat wat betreft het 

manoeuvreren met een douchetoiletstoel. 

 

Slaapkamers 
Ervaren  p rob lem en  

De slaapkamer bevindt zich nu op de bovenverdieping. Er zal voor de lange termijn een 

slaapruimte voor u en voor uw vrouw moeten worden gerealiseerd. 

  
Mogelijke op lossingen  

- Tweepersoonsslaapkamer realiseren op de benedenverdieping. 

- Rolstoeldoorgang aan bedzijde waar belanghebbende uit bed komt 150 cm. 

Rolstoeldoorgang andere zijde en achter bed 90 cm.  

 

Berging/garage 

 

Eisen: 

De toegang van de berging moet rolstoeldoorgankelijk zijn. Daarnaast moet er voldoende 

manoeuvreerruimte zijn voor een elektrische rolstoel.  

 

Algemene eisen: 
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- Buitendeur zal t.z.t. elektrisch bedienbaar moeten zijn. 

- De binnendeuren moeten een min. Doorgang van 90 cm hebben.  

- Bedieningspunten moeten bij voorkeur niet in hoeken geplaatst worden.  

 

 

Aanvullingen naar aanleiding van uw eventuele wensen 

U wilt graag een PGB aanvragen om een aanbouw met tweepersoonsslaapkamer en 

aangepaste natte cel te realiseren. U wilt graag aan de zijkant van het huis gaan 

aanbouwen en niet aan de achterzijde.  

U wilt niet gaan verhuizen. U heeft een koopwoning en u heeft uw sociale netwerk, werk 

in de buurt van uw huis. Verhuizen is voor u en voor uw gezin geen optie.  

 

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Naam Therapeut  

 

 

 

 

 

Ergotherapeut:   

Revalidatiearts:    

Aanvrager:   

 


