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Resultaten 

KLANTPEILING  

LANGER ZELFSTANDIG WONEN 
 

 

 

Wat is uw leeftijd? 
 

 
 

 

Heeft u al eens nagedacht over het aanpassen van uw woning zodat u langer 
zelfstandig thuis kunt blijven wonen? 
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Onder de 50 jaar is er vrijwel nog niet nagedacht over aanpassing in de woning.  

In de leeftijdsgroepen vanaf 50 jaar zie je per leeftijdsgroep een verschuiving van “aanpassing nog niet 

aan orde” voor 50-60’ers, naar “wel aan gedacht nog niets gedaan” voor de 60-70’ers tot “mijn woning 

is al aangepast” voor 70 plussers.  

Het aantal reacties van de 80 plussers is te klein om een uitspraak te doen. 

 

Een groot deel van degenen die wel eens dachten over verhuizen (88%) hebben nog geen aanpassing 

gedaan in hun woning. Voor bijna de helft van hen is een aanpassing in de woning nu helemaal nog 

niet aan de orde.  

 

Welke aanpassingen deed u of wilt u gaan doen? 

Respondenten die aangeven de woning al aangepast te hebben, noemen aanpassingen die ze 

deden/willen: 

- Keuken (3x) waarvan 1x geen gas in keuken en 1x aangepast hoogte aanrecht 

- Drempels verwijderd/drempelhulp (3x) 

- Beugels bij toilet (3x) 

- Douche aangepast (3x) waarvan 2x beugels op douche, 1 douchestoel 

- Verhoogde toiletpot (2x) 

- Terras rolstoelvriendelijk (1x) 

 

Respondenten die overwegen aanpassingen te doen geven uiteenlopende antwoorden op vraag welke 

aanpassingen ze willen doen. De traplift wordt veruit het meest genoemd namelijk 8x. 

Andere aanpassingen die ze noemen zijn: 

- 2e toilet (3x) 

- doucheaanpassing (2x),  

- (verhoogd) toilet (2x) 

- douchestoel (2x) 

- drempels weg (2x) 

- (in hoogte verstelbare) keuken (2x) 

Een enkele respondent noemt verder beugels in douche, handvaten in trapgat, automatische 

deuropener. Voor een andere respondent geven isolerende maatregelen en kozijnen vervangen de 

mogelijkheid langer in woning te wonen. 

 

Van bewoners die nog niet over aanpassingen nagedacht hebben, zijn er (logischerwijs) minder ideeën 

voor het doen van een aanpassingen. 2 respondenten doen de suggestie rook/brandmelders en 

blusapparaten te plaatsen. Een van hen noemt ook een stoel en beugels in douche en lichtsensoren als 

gewenste aanpassingen. 

 

 

 

In hoeverre weet u waar u informatie kunt vinden over woningaanpassingen 

om langer zelfstandig thuis te blijven wonen? 

Antwoorden top 5 

1. ProWonen (22x) 

2. Weet ik niet en internet/google (elk 16x) 

3. Gemeente (13x) 

4. Niet van toepassing op mijn situatie (8x) 

5. Zorgorganisatie en weet ik wel (elk 7x) 

 

ProWonen wordt hier het vaakst genoemd. Door 22 respondenten wordt ProWonen als bron van 

informatie genoemd voor woningaanpassingen om langer zelfstandig te blijven wonen.  

Andere partijen die door een enkele respondent werden genoemd zijn ANBO, bouwmarkt en 

thuiszorgwinkel. 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u betalen voor woningaanpassingen? 

 
Ruim meer dan een helft van de respondenten (62%) geeft aan voor een deel mee te willen betalen 

aan woningaanpassingen in het kader van langer blijven wonen. Bijna 1/3 van de respondenten wil 

niet betalen voor woningenaanpassingen. Slecht 8% wil zelf de aanpassing betalen. 

 

Bij alle leeftijdsgroepen is de categorie “ja wil betalen voor woningaanpassingen maar voor een deel” 

de grootste categorie. Binnen de groep 61-70 jarigen zitten verhoudingsgewijs de meeste 

respondenten die positief (ja en ja, mits…) antwoorden op de vraag of ze willen betalen voor de 

woningaanpassing. 

 

Van de groepen respondenten die comfort (29x) en preventie (12x) belangrijkste reden vinden om 

woning aan te passen, willen in beide groepen ¾ (mee)betalen voor woningaanpassing.  

Dit neigt ernaar te veronderstellen dat men wat meer over heeft voor comfort en preventie. 
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De belangrijkste reden voor mij om mijn woning aan te passen zijn: 
 

 
Respondenten die ANDERS invulden noemen als belangrijkste reden lichamelijke 

achteruitgang/medische noodzaak (6x) als reden om woning aan te passen.  

Voor 4 respondenten is “hier kunnen blijven wonen” een belangrijke reden. Zelfstandigheid noemen 2 

respondenten. 3 respondenten hadden graag meerdere antwoorden ingevuld zoals “veiligheid en 

comfort”. Tot slot noemen 2 respondenten energiekosten als reden waarom ze woning aanpassen 

willen. 

 

De grootste groep respondenten (61-70 jarigen) is verdeeld. 

Zij hebben meer dan de andere groepen de rubriek “anders” ingevuld. Ze noemen ook het kunnen 

blijven wonen (3x), gezondheid (3x) en energie (2x) als reden voor aanpassen woning. 
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Reden aanpassen woning
61-70 jarigen

Anders, namelijk .... Comfort (gemak)
Preventie (vallen) Veiligheid (brand of inbraak)
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Welke aanpassingen zijn volgens u nuttig om langer zelfstandig te kunnen 
blijven wonen? 

 

 
Top 3  

aanpassingen per leeftijdsgroep 
 

31-50 jaar 

1. Verhoogd/verlaagd toilet en handig en veilig slot deur 

2. Beugels in het toilet en verlichting buiten 

3. Beugels in de douche en thermostaatkraan douche 

 

51-60 jaar     

1. Drempels verwijderen en beugels in de douche 

2. Beugels in het toilet 

3. Thermostaatkraan douche, verhoogd/verlaagd toilet en verlichting bijv buiten. 

 

61-70 jaar 

1. Beugels in de douche 

2. Beugels in het toilet 

3. Drempels verwijderen 

 

71-80 jaar 

1. Handig en veilig slot op de deur 

2. Rookmelder 

3. Verhoogd/verlaagd toilet 
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Van de jongste en oudste leeftijdscategorieën is er te weinig reactie om een uitspraak te doen. Wat wel 

opvalt is dat degene die reageerden in deze groepen dat ze ook beugels in toilet en beugels in douche 

noemen. Dit zie je in de andere leeftijdsgroepen ook terug, behalve voor de groep 71-80 jarigen. 

Beugels staat niet in top 3 van 71-80 jarigen. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat bijna de 

helft van de 71-80 jarigen aangeeft “dat de woning al aangepast is”. 

 

 

Stel: ProWonen biedt één van deze aanpassingen voor een klein bedrag aan. 
Heeft u dan interesse? 

 
75% van alle respondenten heeft interesse voor aanbod aanpassing tegen betaling.  

Ruim de helft van hen (=34) zijn respondenten van 61 jaar en ouder. 

Binnen de leeftijdsgroepen 51-60 jaar en 61-70 jaar is het aantal geïnteresseerden boven de 80%. Die 

van de groep 71-80 ligt met 76% er net iets onder. 

 

Van alle respondenten die (voor een deel wil mee)betalen voor woningaanpassingen (55x) heeft het 

overgrote deel (49x) interesse als ProWonen één van de genoemde aanpassingen aanbiedt voor een 

klein bedrag.  

Opvallend is dat de helft van het aantal respondenten die aangeven niet te willen (mee)betalen voor 

woningaanpassingen (11 van de 24), wèl geïnteresseerd is in een aanbod om aanpassingen te doen 

voor een klein bedrag. 
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Denkt u wel eens na over verhuizen? 

 
 

 

Ja, ik denk wel eens na over verhuizen.  
De redenen voor mij om op dit moment nog niet te verhuizen zijn: 

 
Anders namelijk: 

- bij koop: geen geschikt pand beschikbaar 

- Wij wonen hier al 50 jaar en het bevalt ons nog steeds goed 

- Partner eventueel 

- Net verhuisd, kan geen koophuis betalen 

- er zijn in Zelhem geen huizen voor het inkomen waar ik onder val 

- De huurprijs is nu (nog) acceptabel. De woning op zich is goed, Maar er kunnen factoren een rol gaan 

spelen die op een eventuele verhuizing invloed hebbeb. 

- Nu nog niet van toepassing, maar bij ouder worden is alles gelijkvloers een optie 

 

De groep 51-60 jarigen hebben het vaakst wel eens over verhuizen nagedacht (44%). Daarna komt de 

groep 61-70 jarigen met 40%. Bij de jongere groep (31-50 jarigen) en de oudere groep (71-80 

jarigen) is dit nog geen ¼ deel van de groep. 
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CONCLUSIES 
Klantpeiling langer zelfstandig wonen 

 

De grootste groep die reageerden (in aantal) vormen de 61-70 jarigen. 

 

Naarmate de leeftijd toeneemt denkt men vaker na over het aanpassen van de woning. Ook neemt het 

aantal inmiddels aangebrachte aanpassingen toe naarmate men ouder wordt. Opvallend is dat juist de 

leeftijdscategorie 61-70 veel nadenkt over aanpassingen en dat 71-80 jarigen aangeven dat de woning 

veelal is aangepast. 

 

Wat ook opvalt is dat voor de groepen 51-60 en 61-70 jarigen geldt dat er een relatief grote groep 

(1/3) aangeeft dat aanpassingen nog niet aan de orde zijn. 

 

Veel mensen geven aan na te denken over aanpassingen, maar hebben de stap (nog) niet gezet. Voor 

degene die een aanpassing overwegen, is de traplift een veel genoemde aanpassing. Wat minder vaak 

wordt een 2e toilet genoemd. 

 

Bewoners van een huurwoning wijzen ProWonen het vaakst aan als de organisatie waar 

informatie te vinden is over woningaanpassingen om langer zelfstandig te wonen. 

Wat minder vaak wordt de gemeente genoemd. 

 

Betalen voor aanpassingen om langer zelfstandig te wonen vinden veel respondenten geen probleem. 

Het gaat dan vooral om deels meebetalen. Van het volledig betalen is maar een klein 

groepje enthousiast.  

Vooral degene die vanuit comfort of preventie aanpassingen doen, willen meebetalen. 

Het lijkt alsof men wat meer over heeft voor comfort en preventie.  

 

Het comfort/gemak is de belangrijkste reden om de woning aan te passen. Dit geldt vooral voor 

bewoners van 50 jaar en ouder. Bij de groep 61-70 jarigen was dit overigens wel wat minder sterk. Zij 

noemen ook redenen als gezondheid, het in de woning kunnen blijven wonen en energie.   

 

De meest genoemde aanpassingen die nuttig zijn om langer zelfstandig te blijven wonen zijn 

beugels in douche en in toilet, het verwijderen van drempels en een verhoogd/verlaagd toilet. 

Veel van de respondenten die deze aanpassingen noemen, zeggen aanpassingen te doen 

vanuit comfort.  

 

Veel respondenten zijn geïnteresseerd om een aanpassing te doen voor een klein bedrag. Vanaf 50 

jaar en ouder is die interesse groot. 

Opvallend is dat de helft van degenen die eerder aangaven niet (mee) te willen betalen voor 

woningaanpassingen, wèl geïnteresseerd zijn in een aanbod een aanpassing te doen voor een klein 

bedrag. 

 

Veel respondenten denkt (nog) niet aan verhuizen. Voor degenen die wel eens aan verhuizen dacht, is 

de huidige huurprijs de reden om op dit moment niet te verhuizen. 

In de groep 51-60 jarigen is het vaakst nagedacht over verhuizen.  

Een groot deel van degenen die wel eens dachten over verhuizen (88%) hebben nog geen aanpassing 

gedaan in hun woning. 

 


