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Adviseren over levensloopbestendig wonen
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Het overheidsbeleid is erop gericht dat burgers met gezondheidsproblemen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen thuissituatie blijven wonen. Dit beleid sluit nauw aan bij wat burgers doorgaans zelf
ook willen.1 De komende jaren zullen veel verzorgingshuizen en beschermde woonvormen worden
gesloten.2 Volgens ouderenorganisatie ANBO kan dit beleid uitsluitend worden gerealiseerd wanneer
er voldoende woningen zijn, die in fysiek opzicht zijn of kunnen worden aangepast voor mensen met
een beperking.3 Op basis van onderzoek bij een groot aantal Nederlandse gemeenten schat de ANBO in
dat er op dit moment echter een tekort van circa 60.000 woningen is voor mensen met een functionele
(lichamelijke of geestelijke) beperking. Door de toenemende vergrijzing zal dit tekort, bij ongewijzigd
beleid, over tien jaar zijn verdrievoudigd.3 Het realiseren van voldoende levensloopbestendige
woningen (woningen die geschikt zijn of relatief eenvoudig geschikt te maken zijn voor bewoning tot
op hoge leeftijd, ook in geval van gezondheidsproblemen en beperkingen) is dan ook een gedeelde
uitdaging voor burgers, ondernemers, woningcorporaties en gemeenten.4
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Er ligt een uitstekende kans voor ergotherapeuten de samenwerking op lokaal en nationaal niveau aan te gaan en samen de
professionals voor ‘langer zelfstandig thuis wonen’ te worden.
Meerwaarde van ergotherapie
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te bevorderen dat mensen zelfstandig kunnen (blijven) wonen?
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thema/levensloopgeschikt.

