
Infosessie aanpasbaar wonen en zorgwonen
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1. Zorgwonen

2. Je woning aanpassen

3. En financieel? Zijn er premies?

4. Wie kan helpen?



Je woning aanpassen?

• Enkele cijfergegevens…

– Onderzoek in Vlaanderen toonde volgende zaken aan:

− Honkvastheid: 74 % van de 60-plussers wil niet verhuizen, bij de 

80-plussers is dit 83 %

− Zelfredzaamheid: 70 % van de ouderen zijn zelfredzaam 

genoeg voor de dagelijkse activiteiten

Maar:

− 80 % van de woningen is niet aangepast voor een rollator of 

rolstoel

− 66 % van de ouderen moet een niveauverschil overbruggen om 

naar de slaapkamer te gaan

− Slechts 9 % van de ouderen hebben een slaapkamer en 

WC/badkamer op het gelijkvloers



Je woning aanpassen?

• En verder…

– Volgens de prognoses zijn er in Vlaanderen in 2030 

meer dan een half miljoen 80-plussers

– Elk jaar 68.000 bijkomende woningen nodig die zijn 

aangepast aan de noden van ouderen

 Vlaanderen zal creatief moeten zijn om deze 

vergrijzingsgolf te kunnen opvangen       

 De Vlaamse overheid investeert hier de laatste 

jaren een heleboel geld in



Creatief

• Vlaamse overheid investeert in 

assistentiewoningen, woonzorgcentra en 

bejaardenwoningen …

• Maar: we moeten we ook verder durven 

denken: zorgwonen en woningaanpassing 

kunnen creatieve oplossingen zijn



1. Wat is zorgwonen?

• Vroeger: vaak meerdere generaties in 1 woning  - geen 

probleem als grootouders sliepen in een slaapkamer van 

de woning

• Zorgbehoevenden laten inwonen is nog steeds mogelijk, 

maar dit leidt soms tot problemen: 

– Tegenwoordig zijn veel mensen meer gesteld op hun privacy en is 

er vaak behoefte aan min of meer onafhankelijk functionerende 

woningonderdelen

– Bij ‘inwonen’ mogelijk financieel nadeel: studietoelagen, 

uitkeringen, ziektevergoedingen …

– Creëren aparte woonentiteit (apart huisnummer) is 

stedenbouwkundig vaak niet mogelijk (= opsplitsen van een 

woning).



1. Wat is zorgwonen?
• Daarom werd zorgwonen opgenomen in de wetgeving.

• Zo kunnen 2 gezinnen met zorgrelatie worden 

ingeschreven op 1 adres

• ≠ creëren van 2 woongelegenheden (blijft 1 huisnummer, 

2de huisnummer in de vorm van een zorgcode)

• Mogelijkheden:

– Oudere of zorgbehoevende (bv. persoon met 
handicap) in je woning opvangen

– Intrekken bij (groot)ouders: 
− De (klein)kinderen kunnen de (groot)ouders helpen bij 

bepaalde klusjes zodat de (groot)ouders langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen

− Zo kunnen de (klein)kinderen nog enkele jaren sparen 
alvorens zich tot de dure private woningmarkt te wenden



1. Wat is zorgwonen?

Wat zegt de wet:

= het creëren van een ondergeschikte wooneenheid (max. 1/3 

totaal woonvolume) in een woning met als doel het huisvesten 

van max. 2 ouderen of hulpbehoevende personen.

– Huisvesting van 1 of 2 personen waarvan er minstens 1 65 

jaar of ouder of hulpbehoevend is.

– Hulpbehoevend:

− Personen met een handicap;

− Personen in aanmerking komend voor een vergoeding van de 

Vlaamse zorgverzekering;

− Personen met tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een 

basisondersteuningsbudget;

− Personen met nood aan ondersteuning bij het zelfstandig 

handhaven in hun thuismilieu.



1. Wat is zorgwonen?
• Zorgwonen kan in 2 richtingen: zorgverstrekker 

trekt in bij zorgbehoevende (of omgekeerd)

• Eigendom op hoofd- en ondergeschikte 

wooneenheid ligt wel bij zelfde titularis(sen)

• De ondergeschikte wooneenheid vormt 1 fysiek 

geheel met de hoofdwooneenheid



1. Wat is zorgwonen?
• Administratief:

– In sommige gevallen enkel meldingsplichtig (bv. indien 

geen grote werkzaamheden en binnen bestaand 

bouwvolume) 

– In andere gevallen: ook stedenbouwkundige aanvraag 

(bv. indien grote werkzaamheden en/of uitbreiding 

bestaand volume) 



1. Wat is zorgwonen?
• Beëindiging van de zorgsituatie dient ook altijd gemeld te 

worden!! Zorgwoning verandert dan terug in 

ééngezinswoning.

• Een bestaande zorgwoning kan na het beëindigen van de 

zorgsituatie niet worden aangewend voor de huisvesting 

van meerdere gezinnen of alleenstaanden! Hiervoor is 

altijd een stedenbouwkundige vergunning 

(omgevingsvergunning) met volledig dossier nodig.



2. Je woning aanpassen?

• Wat verstaan we onder woningaanpassing?

Het creëren van een veilige en comfortabele 

woning waarin we zo lang mogelijk zelfstandig 

kunnen blijven wonen

• Hoe? Vaak met kleine tot middelgrote ingrepen

• We gaan dit kamer per kamer bekijken



Woning: buitenruimte
Bereikbaarheid van de woning = eerste stap



Woning: buitenruimte
Toegang tot de woning

Uitgangspunt: de voordeur van de woning moet op 
een veilige manier bereikt kunnen worden.
– Voldoende circulatie- (en parkeer)ruimte

– Toegangspad: vlak, stroeve materialen (slipvrij), goed 
onderhouden (geen mos, planten) + goed verlicht;

– Geen obstakels (planten, bloempotten…)

– Drempelloos (max. niveauverschil 2 cm aan de 
inkomdeur)

– Brievenbus is goed bereikbaar en de gleuf ongeveer 1m 
boven de grond.



Woning: buitenruimte
Toegang tot de woning

voor na



Woning: buitenruimte

Bv. hellend vlak: wordt gebruikt om 

drempels van meer dan 2 cm te 

overbruggen. Het mag niet te steil zijn 

en bestaat uit stevig materiaal dat 

antislip en weersbestendig is.
Bv. stevige trapleuning



Woning: buitenruimte

Toegang tot de woning



Toegang tot de woning
Inkomruimte

• Inkomdeur: geen draaiknop – eventueel seniorenslot

• Voldoende brede voordeur

• Opgepast voor losliggende matten:

antislip of verzonken in de vloer

• Goed verlichte inkomdeur en deurbel

• Kijkgat in de deur of een raam 

naast de deur

• Geen obstakels in de hal



Toegang tot de woning
Inkomruimte

• Automatisering

• Parlofoon 

• Eventueel met video



Toegang tot de woning

Deurmat met onderzijde 
van antislip



Trap

Goede trapleuning Traptreden: antislip/stroef



Trap

Traplift



Keuken
Keuken aanpassen aan rolstoelgebruik of zittend 

werken
voor na

Tip: Laden zijn praktischer dan kasten!



Berging

Wasmachine en 

droogkast op een 

verhoogje



Badkamer

voor

na



Badkamer

inloopdouche zonder opstap

stroeve vloerafwerking - antislip

ook voor douchebak of badbodem



Badkamer
douchezitje

Douche-
stoel



Badkamer

in en uit het bad 
stappen met 
handgrepen en een 
stevig opstapje



Badkamer
handgrepen of beugels
in de douche en bij/in het 
bad

verstelbare handgrepen 
met bevestiging van 
zuignappen



Toilet

verhoogde toiletzitting

Handgrepen



Leefruimte

• Kies voor praktische zetels 

die zo weinig mogelijk 

inspanning vergen om te 

gaan zitten en weer op te 

staan. Maak desnoods 

gebruik van zetelverhogers

of een opstahulp.

• Zorg voor voldoende 

verlichting



De slaapkamer
• Goede verlichting, eventueel bedienbaar vanuit 

bed (trekkoord of nachtlampje)

• Bed op een hoogte: gemakkelijk opstaan

• Draagbaar telefoontoestel of gsm in geval van 

nood

• Eventueel steun installeren: een metalen driehoek 

die men kan vastgrijpen. 

• Bij de ziekenfondsen kan men ook verzorgingsbedden 

(elektrische hoog- laagbedden huren).

 Indien mogelijk: slaapkamer naar gelijkvloers verhuizen



Algemeen

geen losliggende vloerkleedjes

geen snoeren los op de grond

Bij gebruik van een rollator of rolstoel:
- voldoende  draairuimte 
- brede deuren 
- geen drempels



www.dezilverensleutel.be





www.valpreventie.be
‘Het autootje van uw kleinzoon kan

gevaarlijker zijn dan het verkeer’

Filmpjes die aantonen hoe je

vallen kan vermijden



3. En financieel? Premies?
• Bij aanpassingen in je woning (in functie van je leeftijd) 

kan je eventueel via 2 kanalen financiële 

tegemoetkomingen ontvangen:

1. Vlaamse Overheid: Vlaamse aanpassingspremie en 

mogelijk ook Vlaamse renovatiepremie

2. Vlaams Agentschap voor personen met een handicap



Vlaamse aanpassingspremie
• Voor het toegankelijker maken van de woning en/of 

het installeren van technische hulpmiddelen

– Bv. hellingen wegwerken, verbreden van deuren, badkamer 

gelijkvloers of bad ombouwen tot inloopdouche), traplift, 

aanbrengen van handgrepen …

• Voorwaarden:

– Leeftijd: 65+ (jezelf, partner of inwonende 65-plusser)

– Gezamenlijk belastbaar inkomen: max 30.640 euro (+ 1.600 

euro per persoon ten laste) (inkomen 3 jaar terug – 2015!)

– Woning: hoofdverblijfplaats zijn + Vlaams Gewest liggen

– Opm. ook mogelijk voor huurwoningen, maar toestemming 

van verhuurder noodzakelijk



Vlaamse aanpassingspremie
• Premie:

– Min. 1.200 euro aan facturen (incl. btw) (werk en/of 
materialen)

– 50% van de facturen (incl. btw) worden terugbetaald

– Bedrag: min. 600 euro en max. 1.250 euro (ook al is 
totaalbedrag hoger dan 2.500 euro)

– Achteraf aanvragen, maar de facturen mogen op de 
aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar



Vlaamse renovatiepremie

• De renovatiepremie is interessant voor wie zijn woning echt 
uitgebreider renoveert en niet enkel toegankelijker maakt

• 4 categorieën:

– Structurele elementen (fundering, muren)

– Dak

– Buitenschrijnwerk (ramen, deuren)

– Technische installaties (sanitair, elektriciteit, verwarming)

• Voorwaarden:
– Geen leeftijdsbeperking

– Gezamenlijk belastbaar inkomen (inkomen 2 jaar terug -
2016): 

− Alleenstaande: max. 42.890 euro 

− Alleenstaande met 1 persoon ten laste of 
gehuwden/samenwonenden: max. 61.270 euro (+ 3.440 euro per 
bijkomende persoon ten laste) 

– Woning: min. 30 jaar oud + hoofdverblijfplaats zijn (of SVK) 
+ in Vlaams Gewest gelegen



Vlaamse renovatiepremie
• Premie:

– Per categorie: min. 2.500 euro aan facturen (incl. BTW) (werk 
en/of materialen)

– 20 tot 30 % van de facturen (incl. BTW) worden terugbetaald 
afhankelijk van inkomen 

– Alle categorieën samen: max. bedrag van 10.000 euro 
terugbetaald

– Achteraf aanvragen, de facturen mogen op de 
aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar

– Max. 2x aanvragen – max. 2 categorieën per aanvraag, dus 
in 2 keer aanvragen

– Minstens 1 jaar en maximaal 2 jaar tijd tussen beide 
aanvragen

– Maar 1x per 10 jaar per woning aanvragen



Enkele voorbeelden!

• Aanvragers: ouder echtpaar 65+, netto belastbaar 
inkomen onder de 30.640 euro

• Werkzaamheden:
– Traplift installeren, kostprijs: € 5.100 (incl. btw)

– Totaalrenovatie badkamer, kostprijs: € 8.000 (incl. btw)

• Terugbetaling:
– Vlaamse aanpassingspremie (per categorie min. 1.200 euro aan 

facturen)  50 % van de kostprijs = 2.550 euro (maar: gelimiteerd 
tot 1.250 euro)  dus 1.250 euro 

– Vlaamse Renovatiepremie categorie technische installaties (per 
categorie min. 2.500 euro aan facturen) : 30 % van de kostprijs = 
2.400 euro

• Totaal terugbetaald bedrag: 3.650 euro

• Nog zelf te betalen: 9.450 euro 



Enkele voorbeelden!

• Aanvragers: ouder echtpaar 65+, gezamenlijk 
belastbaar inkomen onder de 30.640 euro

• Werkzaamheden:
– inloopdouche, levering en plaatsing

– Kosten: 2.500 euro incl. BTW

• Terugbetaling: keuze tussen Vlaamse 
renovatiepremie en Vlaamse aanpassingspremie
– Vlaamse aanpassingspremie (per categorie min. 1.200 euro aan 

facturen) : 50 % van de kostprijs gelimiteerd tot 1.250 euro, dus 
1.250 euro

– Vlaamse renovatiepremie (per categorie min. 2.500 euro aan 
facturen) : 30% van de kostprijs, dus 750 euro

• Totaal terugbetaald bedrag: 1.250 euro

• Nog zelf te betalen: 1.250 euro



Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap (VAPH of Vlaams Fonds)
• Indien je reeds ingeschreven bent voor de leeftijd van 65 

kan je hier om financiële bijstand vragen m.b.t. 
hulpmiddelen of aanpassingswerkzaamheden
– een douchestoel

– aangepast meubilair

– bredere deuropeningen

– …

• Deze bijstandsaanvraag dient op voorhand te gebeuren 
met de daartoe bestemde formulieren, je ziekenfonds zal 
je hierbij helpen

• www.vaph.be -> hier vind je alle specifieke informatie en 
de bijhorende telefoonnummers

http://www.vaph.be/


4. Wie kan helpen?
• Gemeente: hulp bij het invullen en de aanvraag van 

premies – informatie indien je niet weet welke 

instantie te contacteren:

Peggy Van den Broeck (bouwdienst)

03 340 00 24

omgeving@rijkevorsel.be

• Bij de hand nemen als je je wil informeren:
– Aanslagbiljet belastingen van 3 jaar en 2 jaar geleden, dus 

inkomstenjaar 2015/2016 – aanslagjaar 2016/2017 (voor 

premieaanvragen in 2018)

– Oplijsting werken (offertes/facturen)

– Attest invaliditeit indien van toepassing

mailto:omgeving@rijkevorsel.be


Woonadvisering via Landelijke Thuiszorg

• Provincie Antwerpen heeft samenwerkingsovereenkomst 

met Landelijke Thuiszorg – woningaanpassing:

– Advies aan huis over aanpassingen en hulpmiddelen 

– Onderzoeken op welke premies je recht hebt + hulp bij indienen 

papieren 

– Zoeken naar aannemer of klusjesdienst om de werken uit te 

voeren + helpen met opvolging van de werkzaamheden 

• Kost: 87 euro per dossier - de provincie betaalt het 

resterende bedrag.

• Tussenkomst is voorbehouden voor ouderen en mensen 

met een handicap.

• Meer info via:

– www.landelijkethuiszorg.be

– Tel. 0800 112 05

http://www.landelijkethuiszorg.be/


Ziekenfondsen
• Huur of aankoop specifiek materiaal bv. loopkrukken, 

aangepaste zetel, badzitjes, toiletverhogers …

• Praktisch advies over inrichting van de woning 

(ergotherapeutisch advies)

• Personenalarmsystemen

• Organisatie van een dienst voor thuishulp en –zorg



Nog vragen?

tom.ghoos@iok.be

mailto:steven.vleugels@iok.be

