
  

 

 

U wilt toch ook zo lang mogelijk comfortabel en 

veilig in uw eigen huis blijven wonen?  

 

Meer dan 85% van de ouderen wil dat. Zo lang mogelijk zelfstandig in het eigen huis 

blijven wonen! Daar waar zij feilloos de weg weten en zoveel herinneringen hebben 

liggen. Dat is zeker mogelijk met de huidige inzichten en technieken. 

 

Daarom lopen wij samen door uw huis en brengen iedere maand opnieuw een 

andere (leef)ruimte onder de aandacht. Beneden hebben we inmiddels alles belicht 

en vorige maand namen we de trap naar boven. We zijn nu aanbeland in de 

slaapkamer. De plek waar we iedere nacht opnieuw heel wat uren doorbrengen. Hier 

komen comfort en veiligheid perfect samen. U moet zich namelijk prettig voelen in de 

slaapkamer, voldoende (bewegings)ruimte hebben en in een goed bed slapen. Maar 

kunt u ’s nachts de slaap niet vatten, gaat u even een slokje water drinken of wilt u 

naar het toilet dan moet dat veilig gebeuren… en liefst zonder dat uw partner wakker 

wordt. Vandaar enkele praktische tips en concrete handvatten.     

 

 

• Voldoende ruimte     

Er komt wellicht een moment dat zorg aan bed wenselijk dan wel geboden is. 

Zeker dan is voldoende ruimte van groot belang. Als regel wordt veelal 

gehanteerd: een vrije doorgang van minimaal 0,90 m – zodat er een rolstoel 

weggezet kan worden – en een vrije draaicirkel van 1,5 m. Mocht u boven, 

naast de slaapkamer toch ruimte genoeg hebben en/of beschikken over loze 

ruimte? Overweeg dan eens dit bij de slaapkamer te betrekken. Soms is met 

het weghalen van een muurtje zelfs al voldoende extra ruimte te creëren. 

Mocht verdere uitbreiding van de slaapkamer niet mogelijk zijn, denk dan eens 

na over de aanschaf van een bed op wielen. Door verschuiven van het bed 

draagt u zelf zorg voor de gewenste ruimte die nodig is als bijvoorbeeld 

iemand van de thuiszorg langskomt.    

• Geen drempels of plintjes  

We hebben het al vaker benoemd, maar probeer drempels of plintjes zoveel 

mogelijk te vermijden in de verschillende (leef)ruimtes dus ook in de 

slaapkamer. Ze werken alleen maar struikelen en vallen in de hand. Wilt u 

toch graag een zichtbare afscheiding maak dan drempels in ieder geval nooit 

hoger dan 2 cm of kies voor een strip van kunststof dan wel metaal.    

      



• Hoog-laag bed      

Krijgt u of uw partner steeds meer moeite met in en uit bed stappen, overweeg 

dan de aanschaf van een zogeheten hoog-laag bed. Veelal is één druk op de 

knop al voldoende om het bed op de juiste hoogte te krijgen. U hoeft zichzelf 

dan dus niet langer omhoog te drukken. Een dergelijk hoog-laag bed is 

helemaal een uitkomst als zorg aan bed verleend moet worden. Dit 

seniorenbed beschikt uiteraard over de ideale slaaphoogte. Is de aanschaf 

van een hoog-laag bed op dit moment een te grote aanslag op de 

portemonnee dan kunt u er ook voor kiezen beugels aan de zijkant van het 

bed te monteren. Die zorgen eveneens voor meer steun bij het in en uit bed 

stappen. Er is zelfs de optie van een ‘pakpaal’, die voor hetzelfde effect zorgt; 

extra steun bij het in en uit bed stappen.   

 

 
• Stroeve vloer  

Een te gladde slaapkamervloer kan problemen opleveren. Weet dat een 

stroeve(re) vloer de kans op uitglijden en vallen verkleint. Een prima optie is 

kortpolig tapijt. Dat is ruw, goed te onderhouden en het voorkomt uitglijden.    

• Goede ventilatie  

U staat er misschien helemaal niet zo bij stil, maar goede ventilatie in de 

slaapkamer is essentieel. Gebeurt dit niet dan liggen zuurstofgebrek en 

hoofdpijn op de loer. U zult minder goed slapen waardoor u ook niet 

voldoende bent uitgerust en als gevolg daarvan minder functioneert. Wij raden 

u aan het raam permanent op een kierstand te zetten. Slaapt u aan een 

drukke weg dan zijn geluidsabsorberende ventilatieroosters een uitkomst.      

 

 
 

 



• Telefoon binnen handbereik  

Zorg altijd dat de telefoon binnen handbereik is, ook in de slaapkamer. Mocht 

hulp geboden zijn dan hoeft u niet eerst naar beneden te lopen voordat u kunt 

bellen. Want stelt u zich eens voor dat dat niet gaat en u ligt daar in bed.    

• Goede verlichting 

We hameren er iedere keer weer opnieuw op en niet zonder reden. Het 

belang van goede verlichting mag nooit onderschat worden. Het is sowieso 

een feit dat de meeste valpartijen in huis plaatsvinden tussen 22.00 en 08.00 

uur. Dat de trap hierbij op nummer één staat, zal u vast niet verbazen. U moet 

’s nachts naar het toilet, bent nog een beetje slaapdronken (misschien ook 

door gebruik van medicijnen), wil uw partner niet wekken dus gaat zonder het 

licht aan te doen op de tast via de trap naar het toilet beneden. Het is bijna 

vragen om ongelukken. Door zorg te dragen voor een toilet boven, brengt u 

het risico al flink terug*. Goede verlichting doet de rest. Natuurlijk kunt u 

gewoon het licht in de slaapkamer aandoen en vervolgens ook nog op de 

overloop en badkamer – waar het toilet zich bevindt – maar het gevaar dat uw 

partner dan ook klaarwakker is en rechtop in bed zit, is groot. Bovendien is dit 

ook helemaal niet nodig. Zo is er namelijk speciale loopverlichting voor onder 

het bed verkrijgbaar. Een bewegingssensor die al reageert op het moment dat 

u uw voeten buiten bed steekt. Automatisch gaat een zacht lampje aan; 

zichtbaar genoeg voor u zonder dat anderen gewekt worden. 

 

 
 

• Slaapkamer op de begane grond 

Toen we de trap belichtten, werd het belang van bewegen al benadrukt. 

Traplopen is een prima vorm van bewegen. U doet er dan ook goed aan dit zo 

lang mogelijk vol te houden; al dan niet met hulpmiddelen. Mocht dit echt niet 

meer gaan en is een traplift ook geen optie dan zal gekeken moeten worden 

naar de mogelijkheden om slaapkamer (en ook badkamer) beneden te 

vestigen. Is daar geen ruimte dan kan wellicht een schuur/garage daarvoor 

ingericht worden of in het uiterste geval gekozen worden voor een aanbouw.     

            

 



Stuk voor stuk oplossingen waar u natuurlijk echt niet mee hoeft te wachten tot u 

oud(er) bent. ‘Wonen met Gemak’ is namelijk geenszins een onderwerp alleen voor 

senioren. Wie slim is, past de woning nu al aan… zodat u nú ook al profijt heeft van 

extra comfort en veiligheid! Uiteraard beschikken wij over de contacten met bedrijven 

die u hierin verder kunnen brengen. Wij helpen u graag aan de adressen en brengen 

u desgewenst in contact met deze ondernemers. 

 

 

*Wanneer de badkamer wordt besproken, komen we uitvoerig terug op het belang van een extra toilet 

op de bovenverdieping.       

 

 

Wonen met Gemak – U wilt toch ook zo lang mogelijk comfortabel en veilig in 

uw eigen huis blijven wonen?  

 

Klik hier voor meer informatie of het aanvragen van een woonscan. 

 

 

http://www.swodrimmelen.nl/aanvraagWonenmetGemak

