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Gegevens van de cliënt
Naam: Familie H.
Straat en huisnummer: Dorpsstraat 6
PC en woonplaats: 5911 DD Horst aan de Maas
Telefoonnummer: 088-11111111
E-mailadres: Fam.H@hotmail.com
Gegevens contactpersoon (indien gewenst)
Naam: Niet van toepassing
Relatie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Soort woning (huur/eigendom)
Ruime vrijstaande eengezinswoning in eigendom op groot perceel. Bouwjaar 1901,
aanbouw in 1964 en 2010. 310 m2 inhoud.
Indeling begane grond: Hal, werkkamer, woonkamer, keuken, bijkeuken, toilet, extra
ruimte achter keuken, serre.
Trap naar boven.
Bovenverdieping: 4 slaapkamers, badkamer en apart toilet.

Staat van de woning
Redelijk, stukwerk aan buitenzijde is aan renovatie toe. Woning is niet geïsoleerd. Er
is geen spouwmuur.

Buurt
Woning ligt buiten de bebouwde kom. Er liggen 3 woningen naast elkaar, met
daarnaast weilanden.
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Uw verwachtingen van dit gesprek zijn:
Advies over het levensloopbestendig maken van de woning.

De uitkomsten van de test levensloopbestendig wonen die u eerder invulde zijn:
Geen test levensloopbestendig wonen ingevuld.

Vraag verheldering:
De aanleiding voor u om dit gesprek aan te gaan was:
Voorgenomen renovatie van de woning aan de buitenzijde en gelijker tijd maatregelen
willen nemen om de woning levensloopbestendig te maken.

Uw gezinssituatie is:
Echtpaar, 51 en 50 jaar met 3 inwonende kinderen van 20, 18 en 16 jaar. Daarnaast is
er een hond.

U heeft onderstaande chronische aandoening(en):
Vrouw is recent gevallen en heeft als gevolg daarvan een beperking in haar knie. Deze
kan ze niet goed buigen. Traplopen is mogelijk met bijzetten. Lopen zonder
loophulpmiddelen.

Belemmerende factoren die bij een verbouwing een rol kunnen spelen zijn:
-
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Uw budget voor de verbouwing is :
30.000,- Euro

Voorafgaand aan het adviesgesprek had u onderstaande doelen wat betreft het
levensloopbestendig maken van uw woning:
 Vergroten van comfort door: automatiseren van de woning, verlichting, garagepoort,
toegangspoort
 Vergroten van veiligheid door: camera’s, slimme deurbel, verlichting buiten
 Behouden of vergroten van zelfstandigheid door: zitvoorziening in de douche op
bovenverdieping
 Vergroten van duurzaamheid door: gevelisolatie
Na de voorlichting over levensloopbestendig wonen door de adviseur zijn de doelen als volgt
bijgesteld:
 Vergroten van comfort door: automatiseren van de woning, verlichting, garagepoort,
toegangspoort
 Vergroten van veiligheid door: camera’s, slimme deurbel, verlichting buiten,
rookmelders, koolmonoxidemelders
 Behouden of vergroten van zelfstandigheid door de douche te realiseren op begane
grond gecombineerd met het huidige toilet
 Vergroten van duurzaamheid door: gevelisolatie, HR ++ glas

In onderstaande tabel staan de mogelijke (toekomstige) knelpunten in de woning
In de kolom Moscow is te lezen hoe belangrijk het bereiken van dit doel is:
M (Must have): deze aanpassing is op dit moment noodzakelijk en moet gerealiseerd worden
S (Should have): deze aanpassing is zeer gewenst, maar zonder is de woning wel bruikbaar
C (Could have): deze aanpassing wordt alleen gerealiseerd als het budget en de tijd
toereikend zijn.
W (Would have): deze aanpassing wordt in deze verbouwing niet gerealiseerd maar is wel
interessant voor een vervolgproject.
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Woonruimte

Omschrijving

Bereikbaarheid van
de woning

Bereikbaarheid van openbaar
vervoer
Parkeren nabij de woning
Veiligheid rondom de woning
Verlichting rondom de woning

Toegankelijkheid

Binnengaan aan voorzijde
(dorpel/slot/handgreep)
Binnen gaan aan achterzijde
(dorpel/slot/handgreep)
Veiligheidsvoorzieningen bij
voordeur (bv. Veiligheidssloten/
deurspion/camera)
Aanwezigheid rookmelders
Aanwezigheid
koolmonoxidemelder
Aanwezigheid Wifi

Verwacht
knelpunt

MoSCoW
score

x

S

x

M

Begroeiing in nabijheid van de
woning
Pad aan voorzijde
(breedte/helling/oppervlakte)
Trapje
Verlichting bij voordeur

Algemeen

Huidig
knelpunt

x

S

x

M

x

M

x

M

x

M

Aanwezigheid vaste telefoonlijn
(i.v.m alarmeringssysteem)
Aanwezigheid ventilatie

Hal of gang

Deuren gebruiken
(deur openen/post oprapen)
Deuropening passeren
(drempel/breedte)
Zich verplaatsen in de ruimte
Deur openen voor bezoekers
Meterkast gebruiken
Verlichting bedienen
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Woonruimte

Omschrijving

Toiletruimte

Deur gebruiken
Deuropening passeren
(drempel/breedte)
Zich verplaatsen in de ruimte

Huidig
knelpunt

Verwacht
knelpunt

MoSCoW
score

x

M

x

M

x

M

x

S

x

M

x

S

Verlichting bedienen

Keuken

Toilet gebruiken (opstaan en gaan
zitten/reinigen/doorspoelen)
Wastafel gebruiken
(staan/kraangebruik/spiegel)
Veiligheid
(Valgevaar/alarmering)
Hulp bieden/ontvangen
(voldoende ruimte)
Deur gebruiken
Deuropening passeren
(drempel/breedte)
Zich verplaatsen in de ruimte
Verlichting bedienen
Kasten en laden gebruiken
Aan het aanrecht werken
Kookplaat gebruiken

Woonkamer

Veiligheid
Brandalarm/verbranding)
Deur gebruiken
Deuropening passeren
(drempel/breedte)
Zich verplaatsen in de ruimte
Verlichting bedienen
Stopcontact gebruiken
Gordijnen openen en sluiten
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Woonruimte

Omschrijving

Trap

Verlichting bedienen
Verlichting ’s nachts
Traplopen

Badkamer

Huidig
knelpunt

Verwacht
knelpunt

MoSCoW
score

x

S

x

S

x

M

x

S

x

M

x

M

x

S

x

C

x

C

Veiligheid
(Valgevaar/alarmering)
Deur gebruiken
Deuropening passeren
(drempel/breedte)
Zich verplaatsen in de ruimte
Verlichting bedienen

Slaapkamer

Toilet gebruiken (opstaan en gaan
zitten/reinigen/doorspoelen)
Wastafel gebruiken
(staan/kraangebruik/spiegel)
Bad gebruiken (in-, en uitstappen/
opstaan uit zit/kraangebruik)
Douche gebruiken (instap/staand
douchen/kraangebruik)
Hulp bieden / ontvangen
(voldoende ruimte)
Veiligheid
(Valgevaar/alarmering)
Deur gebruiken
Deuropening passeren
(drempel/breedte)
Zich verplaatsen in de ruimte
Verlichting bedienen
Ramen openen en sluiten
Gordijnen openen en sluiten
Kasten gebruiken
Bed gebruiken (in en uit stappen/
liggen/verliggen)
Hulp bieden/ontvangen
(voldoende ruimte)

7

Woonruimte

Omschrijving

Garage of berging

Deur gebruiken
Garagepoort gebruiken

Huidig
knelpunt

x

Verwacht
knelpunt

MoSCoW
score

M

Deuropening passeren
(drempel/breedte)
Zich verplaatsen in de ruimte
Verlichting bedienen
Ramen openen en sluiten
Stopcontacten gebruiken
Vervoermiddelen stallen

Tuin

Zich verplaatsen in de tuin
Tuinonderhoud
Verlichting

Overig

Veiligheid
(Valgevaar/alarmering)
Wasmachine/droger gebruiken
Schoonmaken
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Duurzaamheid

Omschrijving

Energie besparen

Isolatie
Glas

Huidige
Gewenste
MoSCoW
situatie
situatie
score
Niet
gevelisolatie
M
geïsoleerd
Niet
HR ++ glas
M
geïsoleerd

Verwarmen
Koelen
Verlichting

Energie opwekken

Zonnepanelen
Zonneboiler
Warmtepomp
Pellet kachel
Biomassaketel
Windenergie
Anders: ……

Technologie acceptatie
U maakt al gemiddeld gebruik van (nieuwe) technologie in uw woning. Uw bent heel enthousiast
over de mogelijkheden van nieuwe technologie. Uw naasten stimuleren het gebruik van nieuwe
technologie wel. Met name oudste zoon is erg geïnteresseerd en betrokken.
Op basis van bovenstaande gegevens adviseren we om uw woning wel uit te rusten met nieuwe
technologie.

9

Ons advies met betrekking tot het levensloopbestendig maken van uw woning is:




















Bereikbaarheid van de woning
Slimme verlichting op oprit die automatisch aangaat als het schemert en tijdschakelaar,
zodat deze automatisch aangaan als het donker wordt en uitgaan als u gaat slapen.
Deurluifel met verlichting op bewegingssensor, zodat u droog de voordeur kunt open maken
en het opstapje bij de voordeur niet glad wordt.
Hal of gang
Slimme deurbel, zodat u kunt zien wie er voor de voordeur staat en kunt communiceren met
de bezoeker.
Verlichting in hal op bewegingsmelder.
Toiletruimte
Verlichting op bewegingsmelder.
Keuken
Google Home.
Slimme rookmelder die gekoppeld kan worden aan mobiele telefoon en Google home. Zodat
een melding in de hele woning te horen is.
Woonkamer
Google Home.
Slimme verlichting die automatische aangaat als het schemert.
Als laatste bewoner gaat slapen gaat verlichting en TV uit en thermostaat op slaapstand.
Trap
Tweede leuning.
Verlichting op bewegingsmelder in hal, overloop en boven de trap.
Slimme rookmelder.
Badkamer
Realiseren op begane grond (integreren met ruimte bij huidig toilet (voormalige
wasruimte/bijkeuken).
Zitvoorziening in de inloopdouche.
Toilet.
Verlichting op bewegingsmelder zowel in ruimte als bij toilet, ’s nachts groen licht i.v.m. niet
verstoren van het slaapritme.
Slaapkamers
Ruimte begane grond naast toilet/douche reeds inrichten als slaapkamer.
Google home.
Verlichting op afstand te bedienen.
Garage of berging
Garagepoort te bedienen met app op telefoon en via knop in garage.
Poort sluit standaard automatisch maar kan via knop open blijven staan.
Verlichting op bewegingsmelder.
Tuin
Slimme verlichting die automatisch aangaat als het schemert.
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Bijkeuken
Verlichting op bewegingsmelder.
Koolmonoxide en brandmelder.



Energie besparen
Gevelisolatie.
Glasisolatie.
Energie opwekken
Op termijn zonnepanelen.
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