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Woon zo lang mogelijk  
zelfstandig in je eigen woning

met 
stappenplan



WAAR HAAL JE INFORMATIE?

Niet enkel je gezinssituatie maar ook je fysieke gezondheid of de ouderdom 
zullen je woonnoden gedurende je hele leven beïnvloeden. Als je tijdig de nodige 
aandacht besteed aan de inrichting van je huis kan dit je flink op weg helpen. 
Zo kan je zo lang mogelijk comfortabel & veilig in je vertrouwde leefomgeving 
blijven wonen. Wees vooruitziend en wacht niet tot plots een dringende nood 
zich opdringt. Voer daarom, als (ver)bouwer, het thema ‘levenslang wonen’ inje 
ontwerp door. Een bijkomend voordeel van dit comfortabel & veilig wonen zal 
niet enkel jij mogen ondervinden maar ook je bezoekers en mogelijke hulpverle-
ners aan huis!

Heb je aanpassingen nodig? Je kan deze op 3 niveaus doorvoeren:

GRATIS KLEINE AANPASSING KLEINE BETALENDE AANPASSING COMPLEXE AANPASSING

antislip verhoogd toilet/toiletstoel inloopdouche

manoeuvreerruimte hulpmiddellen gebruiken traplift

kabels wegwerken bed verhogen deuren verbreden

reorganisatie keuken rolluiken automatiseren hellend vlak  
toegangsdeur

Het stedelijk woonloket zal je in deze eerste stap gratis informeren en je verder 
oriënteren naar informatie, advies en begeleiding. Bovendien geven we ook 
administratieve ondersteuning bij premie aanvragen als je voldoet aan de voor-
opgestelde voorwaarden (zie p. 6).

Maak een afspraak bij het woonloket en neem de volgende documenten mee bij 
je bezoek aan ons loket:

• mogelijke offertes/prijsbestekken
• officiële belastingsbrief inkomstenjaar 2 jaar geleden

WOONLOKET STAD HASSELT
011 23 90 06
wonen@hasselt.be
Afspraak maken via: https://afspraak.hasselt.be/services.



WIE GEEFT JE TECHNISCH ADVIES?

Er zijn een heel aantal spelers op de markt die je kunnen begeleiden bij het  
technische aspect van woningaanpassing. De mogelijkheden kunnen je snel 
boven het hoofd groeien en de begeleiding werkt helemaal op jouw maat, zowel 
voor je huis als je eigen noden.

De technisch adviseur is opgeleid om zowel zorg als technische info te onder-
zoeken. Meestal gaat het hier om een ergotherapeut. Bepaalde adviseurs gaan 
zelfs een stapje verder om je tijdens de woningaanpassing zelf verder te  
begeleiden. Vraag daarom zeker na wat ze specifiek voor je kunnen betekenen 
binnen je situatie.

Enkel instanties voor je opgesomd hieronder die je kunnen helpen.

ZIEKENFONDSEN  - GRATIS VOOR LEDEN
Contactgegevens:

ZELFSTANDIGE ERGOTHERAPEUTEN  - BETALEND
www.ergotherapie.be

SPECIALISTEN WONINGAANPASSING  - BETALEND

Blijf Actief

blijfactief.be 
0800 95 700 
info@blijfactief.be

FERM

0800 112 05

Inter vzw

011 26 50 30 
hasselt@inter.vlaanderen



WONING AANPASSEN

Er hoeven niet steeds intensieve en dure ingrepen uitgevoerd te 
worden. Met wat denkwerk kunnen er ook alternatieven komen als deze 
technisch mogelijk zijn.

De website www.dezilverensleutel.be kan je per kamer laten zien welke 
de mogelijke aanpassingen kunnen zijn.



SUBSIDIE AANVRAGEN
Heb je je woning gerenoveerd tot een toegankelijke woning met bijvoorbeeld een 
aangepaste badkamer?  Kijk dan even of je in aanmerking komt voor een Vlaamse 
aanpassingspremie (+65) of een Vlaamse renovatiepremie (-65). Deze premies 
kan je enkel aanvragen als je aan de vooropgestelde voorwaarden voldoet zoals 
die van woning, inkomen en facturen. Het woonloket zal deze voorwaarden in 
stap 1 (informatievergaring) reeds voor je onderzoeken. Bij je bezoek breng je de 
offertes, facturen en een belastingbrie (inkomstenjaar 2 jaar geleden). Wil je al 
meer weten over de voorwaarden? Surf naar wonenvlaanderen.be/verbouwen. 
Let op! De elementen waarmee rekening gehouden wordt, zijn nogal specifiek per dossier.  
Het woonloket geeft steeds advies en ondersteuning op maat en vult samen met jou het  
premieformulier in. 

* https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-aanpassingspremie-om-de-woning-aan-te-passen-aan-een-oudere-bewoner



*Hoe meer vinkjes je kunt plaatsen, hoe beter je woning is aangepast!

ALGEMEEN
 De deuren zijn minstens 90cm breed. 

 De gangen zonder deuren zijn minstens 90 cm breed  
 of de gangen met deuren zijn breder dan 220cm.

 Rolluiken en garagepoorten zijn geautomatiseerd.

 Er is voldoende ruimte om te manoeuvreren.

INKOM / ENTREE
 De toegang tot je woning is drempelloos.

 Het toegangspad en de voordeur is goed verlicht.

 Er is een spionnetje of videofoon aan de voordeur. 

LEEFRUIMTE
 Er is voldoende ruimte om te bewegen met hulpmiddelen.

 De tapijten zijn slipvrij.

 Er is een rechtstreekse, drempelloze, toegang naar de keuken vanuit de  
 eetkamer. 

KEUKEN
 De toestellen en keukeninboedel zijn veilig bereikbaar.

 De keukenvloer is slipvrij.

 De koelkast, het kookfornuis en de spoelbak zijn dicht bij elkaar. 

CHECKLIST*



BADKAMER
 De badkamer bevindt zich op het gelijkvloers.

 Je badkamer is uitgerust met een aangepaste douche (niet in bad!)

 De badkamerdeur draait naar buiten open.

SLAAPKAMER
 De slaapkamer ligt naast de badkamer en/of het toilet.

 De slaapkamer bevindt zich op het gelijkvloers.

 Het bed is niet te hoog of te laag.

TRAPPENHAL
 De trap heeft geen hindernissen, zoals losliggende traplopers.

 Er is een lichtknop zowel boven als beneden aan de trap.

 De trap heeft geen scherpe uitstekende treden.

TRAPPENHAL
 Het tuinpad is goed verlicht en effen aangelegd.

 De tuin is gemakkelijk te onderhouden.

Denk daarom het  best aan het wonen: 

• Met een douche;
• Zonder niveauverschillen zoals drempels en verhogingen;
• Met maximale doorgang en manoeuvreerruimte;
• Met een doordachte indeling van badkamer en keuken 

die doorheen het leven aanpasbaar kan zijn.



WOONLOKET STAD HASSELT

011 23 90 06
wonen@hasselt.be
www.hasselt.be/wonen

WOONLABO

011 77 56 80
info@udwoonlabo.be
www.udwoonlabo.be




