
HET OPPLUSPAKKET
voor uw gemak

Naarmate u ouder wordt, maar ook als u door ziekte 
beperkt wordt in uw woning, kunnen kleine aanpassingen 

helpen om uw woning toegankelijker te maken voor u. 

Wonen Vierlingsbeek wil u hierbij helpen door u een pakket 
aan te bieden van aanpassingen waar u zelf een keuze uit 

kunt maken. 

Vervolg van de vorige pagina.

■ Eenhendelmengkraan voor wastafel (16 punten)
 De kraan op uw wastafel kan vervangen worden door een kraan met 

een hendel. Dit vergt minder kracht dan een kraan met draaiknoppen. 

■ Seniorenslot voordeur (31 punten)
 Een seniorenslot is een voordeurslot met het sleutelgat boven de 
 handgreep in plaats van eronder. Dit geeft u meer zicht op het slot om 
 u te helpen de deur te openen. Dit slot kan niet in elke voordeur. 
 Wonen Vierlingsbeek beoordeelt of dit mogelijk is.  

■ Deurspion (13 punten)
 Een deurspion kan u helpen om ongewenste bezoekers buiten uw 
 woning te houden. U ziet in één oogopslag wie er voor uw deur staat. 

De deurspion kan niet in elke deur worden geplaatst. 
 Wonen Vierlingsbeek beoordeelt of dit mogelijk is.

■ Overbruggingsdrempel (16 punten)
 Het verschil van uw drempel bij de voor- en/of achterdeur wordt 
 overbrugd door een drempelhulp. Dit kan makkelijk zijn voor een 
 rolstoel of een rollator. 

■ Extra trapleuning (15 punten)
 Op de muur tegenover de al aanwezige trapleuning wordt een extra 

trapleuning geplaatst die u extra houvast kan bieden als u wat slechter 
ter been bent. 
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■ Wandbeugel (10 punten)
 Op de muur plaatsen van een wandbeugel in de douche zodat u extra 

ondersteuning heeft bij het douchen.

■ Opklapbare toiletbeugel (19 punten)
 Naast het toilet wordt een opklapbare beugel geplaatst. Deze helpt u 

met het gaan zitten en opstaan van het toilet. 

■ Opklapbaar douchezitje (40 punten)
 Als u slecht ter been bent of moeite hebt met lang staan, kan een 
 opklapbaar douchezitje uitkomst bieden. De hoogte wordt in overleg 

met de monteur bepaald. Niet alle douchewanden zijn geschikt voor 
 het plaatsen van een opklapbaar zitje. 

■ Langere glijstang voor douchekop (90 cm) (11 punten)
 Een langere glijstang kan helpen indien u graag zittend wil douchen. 
 De douchekop kan dan lager dan gebruikelijk worden geplaatst. 

■ Verhoogde toiletpot (+6 cm) (50 punten)
 Een verhoogde toiletpot is 6 centimeter hoger dan een standaard 
 toiletpot. Voor mensen die moeite hebben met de lagere pot kan dit 

uitkomst bieden. Bij sommige woningen zal het niet mogelijk zijn om 
een verhoogde pot te plaatsen. Dit wordt door Wonen Vierlingsbeek 
beoordeeld. 

■ Eenhendelmengkraan voor de keuken (25 punten)
 U kunt uw keukenkraan laten vervangen door een kraan met een 
 hendel. Dit vergt minder kracht dan een kraan met draaiknoppen. 

Vervolg op de volgende pagina.

■ Voor wie is het Oppluspakket?

Het Oppluspakket is bedoeld om mensen langer thuis te laten wonen. Denk 
hierbij aan senioren maar ook aan mensen met een lichamelijke beperking. 
U hebt geen medische verklaring of indicatie nodig. Samen met u kijken we 
wat voor u noodzakelijk is om prettig en langer thuis te kunnen blijven 
wonen.  

■ Hoe werkt het?

Er zijn verschillende aanpassingen die wij in uw woning kunnen doen. Hierbij 
wordt soms wel gekeken of bepaalde zaken technisch mogelijk zijn in uw 
woning. In deze folder vindt u een lijst met opties waar u uit kunt kiezen. 
U kunt maximaal 100 punten besteden. U vinkt op het aparte aanmeld-
formulier de opties aan die u graag wilt en levert het formulier bij ons in. 
Wij zorgen dan dat in overleg met u de aanpassingen worden geplaatst. 


