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Veel dingen die voor ons zo vanzelfsprekend
lijken, vormen voor mensen met een beper-
king evenals voor oudere mensen onover-
komelijke hindernissen.
Barrières kunnen echter door de juiste maat-
regelen verminderd of zelfs helemaal opgehe-
ven worden.

Bij de planning en vormgeving van barrière-
vrije ruimtes moet met veel verschillende
aspecten rekening gehouden worden.

Om de instap in dit onderwerp gemakkelijker
te maken, stelt HEWI u als architect, planner,
handelaar en verwerker deze planningshulp
ter beschikking. Bovendien staat het service-
center Barrièrevrij bij alle vragen rondom
Barrièrevrij Wonen voor u klaar.
Hier heeft het merk HEWI zijn competentie in
drie servicebouwstenen gebundeld:

- Advies
- Planning
- Scholing
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Architectuur

Installatiematen

Geen verwijzing naar

Wat regelen de DIN-normen | In één oogopslag



• Bewegingsoppervlak
• Toegang (deur)
• Vloerbedekking
• Bedieningselementen (schakelaars, toetsen, briefinworp)

• WC
• Wastafel
• Accessoires
• Handgrepen
• Douche

• Badkuip
• Badreling
• Verlichting
• Badmeubels enz.

DIN 18024, Deel 2
DIN 18025, Deel 1 en 2
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Wastafel
� Gegarandeerd frontaal gebruik van de wastafel
� Vrije ruimte onder de wastafel (zitten/onderrijdbaarheid,

kniehoogte 67 cm)
� Door inbouw- of vlakke opbouwsifons wordt de onderrijdbaarheid

gegarandeerd
� Planning van een zitgelegenheid (kruk)

Sanitaire armaturen
� Toepassing van ergonomische en functionele sanitaire armaturen
� Uittrekbare handdouche biedt voordelen
� Toepassing van een verbrandingsbeveiliging/thermostaat

Ruimtelijke situatie
� Planning van bewegingsruimte aan de zijkant voor hulp door

verzorgers
� Opbergruimtes binnen handbereik
� Plaatsing van handgrepen
� Voldoende verlichting van de wasplaats
� Toepassing van een spiegel waar zowel zittend als staand

in gekeken kan worden
� Bouwkundige aanpassing van de wand is noodzakelijk

Functiezone Wastafel | Checklist
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De onderrijdbare of onderzitbare wastafel moet
een ergonomisch aangepaste vorm hebben.
Hierbij moet rekening worden gehouden met
een kniehoogte van 67 cm en een diepte van
30 cm vanaf de voorkant. Inbouw- of vlakke
opbouwsifons hebben het voordeel dat ze
onbeperkt onderrijdbaar zijn en verminderen
de kans op letsel. Ook het assortiment sanitaire
armaturen moet op de vaak beperkte bewe-
gingsspeelruimte van de gebruikers afgestemd
worden.

Functiezone Wastafel



Afbeeldingen onder
Spiegelplanchet en wandstrip voor kruk-
houder en haak van de serie LifeSystem.
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Voor de dagelijkse lichaamsverzorging aan de
wastafel moeten de accessoires binnen hand-
bereik geplaatst worden en ook vanuit een
zittende houding goed bereikbaar zijn.
Inrichtingsvoorwerpen zonder hoeken en
scherpe randen behoeden voor verwondingen.

HEWI montageadviezen
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Afbeeldingen onder
Opklapbare steun en handgreep
van de serie LifeSystem
„White Edition”.
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Montagehoogte bovenkant wastafel

Bewegingsoppervlak vóór de wastafel

Zijafstand van de wastafel naar
de wand

Onderrijdbaarheid, onderzitbaarheid

Eengreeps-, contactloze kranen met
verbrandingsbeveiliging

Zeepdispenser

Vlakke opbouw- of inbouwsifon

Spiegel waar zittend of staand in gekeken
kan worden

Montageadviezen

Functiezone Wastafel
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Particulier/
rolstoelgebruikers
DIN 18025, Deel 1

individueel

150 cm breed
150 cm diep

20 cm
(beter 30 cm)

Knieruimte in 30 cm
diepte (vanaf voor-
kant), in 67 cm hoogte

ja

individueel

ja

individueel

Particulier/senioren
en gehandicapten
DIN 18025, Deel 2

individueel

120 cm breed
120 cm diep

20 cm
(beter 30 cm)

Knieruimte in 30 cm
diepte (vanaf voor-
kant), in 67 cm hoogte

individueel

individueel

ja

individueel

Openbaar
DIN 18024, Deel 2

80 cm

150 cm breed
150 cm diep

20 cm
(beter 30 cm)

Knieruimte in 30 cm
diepte (vanaf voor-
kant), in 67 cm hoogte

ja

doseerhoogte
85 – 100 cm

ja

kantelspiegel of
doorlopende
spiegel

Montageadviezen

Opmerking: Bij particulier gebruik moeten de maten individueel op de gebruiker afgestemd zijn.
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Functiezone WC | Checklist

WC
� Bij gebruik van een wc-rolstoel montagehoogte en wandafstanden

van de wc hierop afstemmen
� Controleren of een wc met een grote inbouwdiepte (70 cm)

noodzakelijk is (rolstoelgebruik)
� Wc-zithoogte 48 cm bij rolstoelgebruik
� Probleemloos bereikbare wc-spoeling
� Rugsteun voor meer veiligheid

Handgrepen
� Geïntegreerde inwerkingstelling van de spoeling
� Geïntegreerde wc-papierhouder met afrolrem

Ruimtelijke situatie
� Planning van extra bewegingsruimte aan de zijkant
� Wanden moeten draagkrachtig genoeg gemaakt worden om

steun- en handgrepen op de behoefte afgestemd, aan te kunnen
bevestigen

� Zinvolle voorbereiding voor het later aanbrengen van
opklapbare steunen.
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De wc-zithoogte is in DIN 18024 en 18025,
Deel 1, inclusief wc-bril met 48 cm vast-
gelegd.
Dit komt overeen met de gemiddelde zithoog-
te van rolstoelen. Bij deze zithoogte is veilig
zitten mogelijk. Indien nodig moeten zithoog-
tes aan de behoeftes van de gebruikers aan-
gepast worden.

Functiezone WC



Afbeeldingen onder
Opklapbare steun, wc-borstel-
garnituur en aanvulset
wc-papierhouder van de
serie 805.
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Ook aanvullende accessoires zoals wc-borstel
en afvalemmer moeten goed bereikbaar zijn
voor de gebruiker. De afvalemmer wordt met
de knie bediend, wat zowel voor een staande
als in een rolstoel zittende persoon mogelijk
is.

HEWI-montageadviezen



Afbeeldingen onder
Wc-borstelgarnituur, wc-papier-
rolhouder en zeepdispenser
van de serie 805.
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Afvalemmer Handgreep

Wc-borstel
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Zithoogte incl. wc-bril

WC-diepte (afstand voorkant naar de wand)

Bewegingsoppervlak aan de zijkant

Bewegingsoppervlak vóór de wc

Zijafstand van de wc naar de wand

Opklapbare steunen

Bevestigingsafstand

Bevestigingsafstand met geïntegreerde spoeling

Bevestigingsafstand met geïntegreerde papierhouder

Rugsteun

Montageadviezen

Functiezone WC | Montageadviezen
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Particulier/
rolstoelgebruikers
DIN 18025, Deel 1

48 cm

70 cm

95 cm
links of rechts

150 cm breed
150 cm diep

30 cm

individueel

individueel

individueel

individueel

individueel

Particulier/senioren
en gehandicapten
DIN 18025, Deel 2

individueel

individueel

individueel

120 cm breed
120 cm diep

individueel

individueel

individueel

individueel

individueel

individueel

Openbaar
DIN 18024, Deel 2

48 cm

70 cm

95 cm
links en rechts

150 cm breed
150 cm diep

95 cm

aan weerskanten
in 85 cm hoogte

70 cm

links en rechts

links en rechts

55 cm achter de
voorkant

Opmerking: Bij particulier gebruik moeten de maten individueel op de gebruiker afgestemd zijn.
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Functiezone Douche | Checklist

Douche
� Douchebak gelijkvloers (traploos begaan- en berijdbaar)
� Antiglij-oppervlak of betegelde vloer met veel voegen
� Planning van een zitgelegenheid (kruk, opklapbaar zitje, hangzitje)
� Bereikbaar planchet voor benodigdheden

Sanitaire armaturen
� Toepassing van ergonomische en functionele sanitaire armaturen
� Toepassing van een verbrandingsbeveiliging/thermostaat
� Eenvoudig te verstellen douchekop

Ruimtelijke situatie
� Wanden moeten draagkrachtig genoeg gemaakt zijn om alles op

de behoefte afgestemd aan te kunnen bevestigen.
� Gegarandeerde stabiliteit door douchewandleuningen en hand-

grepen.
� Toepassing van een spatscherm voor hulp door verzorgers
� Opbergruimtes binnen handbereik
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De montagehoogte van douchezitjes is bij particulier gebruik geo-
riënteerd aan de behoeftes van de gebruiker om bij het zitten een
gevoel van zekerheid te geven. Een gelijkvloers doucheoppervlak
met antiglij-vloerbedekking en handgrepen garanderen veilig
gebruik. De kraan moet zo gemonteerd worden dat hij ook aan de
zijkant zittend bereikbaar is.

Afbeeldingen onder
Opklapbare steun en hangzitje
van de serie 801.

24 25

Functiezone Douche
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30
85

85

Douchespatscherm Douchestang met houder

Douchewandleuning



De douchezone moet met de rolstoel berijdbaar of traploos begaan-
baar zijn. Antiglij-vloerbedekkingen, wandleuningen en handgrepen
helpen om het bad zelfstandig te gebruiken.
Alle douchebenodigdheden kunnen in het hoekplanchet veilig
opgeborgen worden en zijn zowel voor de zittende als staande
gebruiker binnen handbereik.

Afbeelding links
Hoeksteun met douchestang
met douchekophouder
van de serie 801.

26 27

HEWI-montageadviezen
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DIN 18024, Deel 2 – Openbare zone

De drempelvrije doucheplaats moet 150 cm diep en 150 cm breed
zijn. Een opklapbaar zitje moet op een hoogte van 48 cm gemonteerd
worden. Opklapbare steunen naast het zitje geven bij het zitten een
gevoel van veiligheid. Een eengreepsdouchekraan moet uit zittende
houding in 85 cm bereikbaar zijn.

Particulier/rolstoel-
gebruikers
DIN 18025
Deel 1

150 cm diep
150 cm breed

met een lifter
onderrijdbaar

zithoogte
48 cm

individueel

individueel

Gelijkvloers (traploos begaan- of berijdbaar)
Niveauverschil max. 2 cm

Latere plaatsing van een badkuip

Opklapbaar zitje

Handgrepen

Sanitaire armaturen

Montageadviezen

Functiezone Douche | Montageadviezen
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Particulier/senioren
en gehandicapten
DIN 18025
Deel 2

120 cm diep
120 cm breed

moet mogelijk zijn

individueel

individueel

individueel

Openbaar
DIN 18024
Deel 2

150 cm diep
150 cm breed

in de openbare
zone niet
vastgelegd

zithoogte
48 cm

opklapbaar
montagehoogte 85 cm

montagehoogte
85 cm, aan de zijkant
zittend bereikbaar

Opmerking: Bij particulier gebruik moeten de maten individueel op de gebruiker afgestemd zijn.
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Artritis

Arteriosclerose

Dysmelia (contergan)

Geestelijke
beperking

Heupverstijving

Acute of chronische aandoening van de
gewrichten.

Vaatziekte als gevolg van kalkafzetting.
Afsluiting van de hersenvaten leidt tot beroer-
tes en kan verlammingen aan een kant tot
gevolg hebben.

Misvorming van de ledematen, vooral van het
houdings- en bewegingsapparaat. Van stoornis
tot uitval van de grijp- en loopfunctie

Afhankelijk van de ernst van de beperking wordt
een verschillende mate van zelfstandigheid
bereikt, meestal echter niet zonder hulp van
derden. Naast de geestelijke beperking kunnen
bovendien lichamelijke beperkingen optreden.

Aan een of aan beide kanten bewegings-
beperking als gevolg van chronische slijtage-
verschijnselen of heupontwrichting.

Aandoeningen Symptomen

Voor slechtzienden is het moeilijk om zich door het dagelijkse leven
heen te slaan.
Heldere kleuren en vormen maken de oriëntatie eenvoudiger.

Ziektebeelden
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Eenvoudig te bedienen steunen en sanitaire armaturen moeten
aanwezig zijn. Treden en trappen vermijden.

Indien mogelijk drempelloze woning, omdat er met rolstoelgebruik
gerekend moet worden.

Woninginrichting individueel aanpassen, gebruikshoogtes en
-dieptes aan de beperkte reikwijdte aanpassen.

Gevarenbronnen in de woning vermijden.
Greep- en steunmogelijkheden in de sanitaire zone. Ligvoor-
zieningen voor het wassen en verschonen, voldoende ruimte
voor eethulpen.

Indien mogelijk een woning zonder treden. Trappen vermijden.
Sanitaire zone met in hoogte verstelbare wc, badkuip van
instapsteunen voorzien.

Maatregelen
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Aangeboren groeistoornis van het skelet. De aan-
doening bestaat in de lichaamsgrootte.

Een chronisch progressieve aandoening van het
centrale zenuwstelsel; leidt tot krampachtige
spierverlammingen.

Genetisch bepaalde beschadiging van de spierac-
tiviteit die tot verlies van de spieractiviteit en tot
bewegingsinactiviteit leidt.

Afbraak van de vaste beendermassa die tijdens het
ouderdomsproces plaatsvindt, kan als ziekte bij ont-
stekingen optreden, bijv. van de wervelkolom.

Beschadiging van de wervelkolom ten gevolge
van een aangeboren misvorming, ziekte of ver-
wonding (ongeval) met als gevolg een
verlamming van het getroffen segment afwaarts.

De oriëntatie gebeurt bij een beperkt gezichts-
vermogen tot aan blindheid versterkt via akoesti-
sche signalen. De gewaarwording van een prikkel
gebeurt via de gehoor- en tastzin, bij kleurenblind-
heid door de onderscheiding van helderheidsgraad.

Aandoeningen Symptomen

Dwerggroei

Multiple sclerose

Spierziekte/
spieratrofie

Osteoporose

Dwarslaesie

Beperking van het
gezichtsvermogen,
kleurenblindheid,
blindheid

Vanuit een rolstoel ziet de wereld er heel anders uit. Een beperking
verandert de waarneming van de omgeving.

Ziektebeelden
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Gebouwinrichtingen zijn niet op de lichaamsgrootte van kleine mensen
afgestemd. Daarom is een aangepaste inrichting noodzakelijk.

De woning moet berijdbaar zijn voor een rolstoel, omdat het ziekteverloop
een zware handicap tot gevolg heeft. Verder moet er vooral voor bescher-
ming tegen thermische prikkels en vocht gezorgd worden.

Gelijkmatige kamertemperatuur, aan mensen met een beperking aangepaste
inrichting, hefinstallaties, automatische deuropeners, sanitaire armaturen
met automatische functies zijn in de meeste gevallen noodzakelijk.

Alle struikelblokken moeten verwijderd en alle scherpe kanten en hoeken moeten
ontscherpt worden, bijv. door ze van iets zachts te voorzien, omdat botbreuken
zich al heel gauw kunnen voordoen bij minder heftige aanrakingen.

Aan mensen met een beperking aangepaste, voor rolstoelgebruikers
geschikte woning met zorgvuldige inrichting van de sanitaire zone.

Voor zover er nog gezichtsvermogen aanwezig is, moet voor een goede
verlichting gezorgd zijn, vooral bij trappen, doorgangen en gangen.
Contrastkleuren maken de oriëntatie eenvoudiger, geen spiegelende
ondergronden, ondersteuning met akoestische signalen.

Maatregelen
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Servicecenter Barrièrevrij

De eisen aan de planning, het projecteren en montage
voor "barrièrevrije gebouwen" zijn aan sterke veranderin-
gen onderhevig. HEWI heeft deze thematiek de afgelopen
10 jaar verder ontwikkeld door gerichte maatregelen, pro-
ducten en services. Knowhow is gevraagd. Hiertoe doen
we u het unieke aanbod om u bij uw taken vakkundig en
competent te ondersteunen.
Een eigen serviceteam staat u terzijde.

Advies
• Financieringsmogelijkheden
• Toelichting van de DIN-normen voor Duitsland

Planning
• Vervaarding van uitvoeringstekeningen
• Ondersteuning bij het bestek
• Toelichting van de DIN-normen
• Productadviezen
• Hulp bij de realisatie van objectinrichtingen
• 3D-visualisatie

Scholing
• Basis- en vervolgseminars
• Voordrachten
• Seminars ter plekke
• Bemiddeling van referenten
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Hulp bij barrièrevrij wonen staat nu ook online
ter beschikking!
Met het Barrièrevrij-portal willen we zowel de
sanitaire vakhandel en verwerkers als architec-
ten en planners concrete en snelle ondersteu-
ning bij de planning en inrichting van barrière-
vrije ruimtes geven.
Het HEWI-portal biedt niet alleen informatie
over het ontsluiten van gebouwen, maar ook
over interne wegsystemen, oriëntering in
gebouwen, woonruimtes.
Daarnaast worden afzonderlijke uitbreidings-
elementen nader bekeken: deuren, ramen,
binneninrichting en gebouwtechnologie. Basis
voor deze website is een barrièrevrije informatie-
technologie.

Barrièrevrij-portal
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De afgelopen zes jaar zijn er meer dan 6.000
installateurs en planners door HEWI geschoold
op het gebied Barrièrevrij Wonen. Als vervolg
hierop heeft HEWI verdere seminars ontwikkeld.
Het aanbod aan nieuwe seminars is maatwerk,
afgestemd op de situatie van de partners en de
markt. Hetzij basiskennis of bijscholing voor
”oude rotten in het vak” – wie graag wil weten
wat er nieuw is op de markt Barrièrevrij, zal zijn
persoonlijke seminar in het veelzijdig samenge-
stelde aanbod vinden (nadere inlichtingen over
de inhoud en kosten van de seminars kunt u
krijgen bij HEWI).

Scholingsaanbod
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Contact:
Service-Hotline (freecall)
00800 4394 4394
eMail: support@hewi.nl
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Aantekeningen
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