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Advies woningaanpassing

De eigen woning is meestal een veilige plek waar men zich goed voelt. Maar thuis blijven wonen, is niet
voor iedereen even gemakkelijk. Gelukkig kunnen woningen aangepast worden aan de noden van ouderen
of personen met een handicap.

Voor wie?
Voor personen met een bepaalde aandoening (reuma, hart- en vaatziekte, dementie ...)
Voor personen met een handicap (motorisch, visueel, auditief ...)
Voor personen die een dagje ouder worden

Waarom?
Thuis wonen kan moeilijk, pijnlijk of zelfs gevaarlijk zijn. Woningen zijn immers zelden ontworpen om in te
spelen op de specifieke behoeften van ouderen of personen met een handicap. Een aangepaste woning
kan het ongevallenrisico beperken, de zelfstandigheid in het dagdagelijkse leven bevorderen en een groter

veiligheidsgevoel creëren.

Hoe?
Wil je een advies over hulpmiddelen en/of woningaanpassing, neem dan contact op met ons en dan regelen
we een afspraak bij je thuis: 078 15 60 30.

Wat?

Analyse
Tijdens het huisbezoek worden de woning en de onmiddellijke omgeving geanalyseerd om meer te weten te
komen over:
De gezondheidsproblemen en de domeinen waarin je zelfstandigheid verliest.
De hoofdkenmerken van de woning.
De moeilijkheden bij het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten.
De verschillende aspecten van valpreventie.

Advies
Op basis van deze analyse worden aanbevelingen en adviezen verstrekt over:
De wenselijke aanpassingen in de woning
bv. meubels verplaatsen, steungrepen installeren
De voorstelling en levering van technische en functionele hulpmiddelen
bv. wandelstok, opstapje
Het inzetten van menselijke hulp voor bepaalde activiteiten
bv. huishoudhulp
De doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten
bv. personenalarm [1], warme maaltijden [2]

Prijs
Deze dienst is gratis.

Meer info?
Brochure met tips: Je huis, een veilige thuis! [3] (pdf-versie [4])
078 15 60 30
thuiszorgcentrum@fsmb.be [5]

ZIE OOK
Medishop - Materiaal lenen, huren en kopen [6]
Je huis, een veilige thuis! [3]
Gids Thuiszorgcentrum [7]

Links:
[1] https://www.fsmb.be/personenalarm
[2] https://www.fsmb.be/warme-maaltijden
[3] https://www.fsmb.be/doc-issuu/jehuiseenveiligethuis
[4]
https://www.fsmb.be/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=/sites/secure.fmsb.be/files/JeHuisE
enVeiligeThuis.pdf&nid=1255
[5] mailto:thuiszorgcentrum@fsmb.be
[6] https://www.fsmb.be/medishop-uitlenen-van-materiaal-0
[7] https://www.fsmb.be/docs/742

