
TIPS BADKAMER              
 
Wie zijn badkamer (opnieuw) wil gaan inrichten, zal daar de nodige tijd voor uit moeten 
trekken. Een goede voorbereiding is dan ook belangrijk. Veel informatie biedt het internet.  
Via de zoekterm: Tips voor een badkamerinrichting krijgt u veel informatie. 
 
 
Hier volgen enkele tips: 
 
-  Laat geen douchebak plaatsen, maar zorg voor een goed afschot met grote 
  afvoerplug in de vloer. Wanneer iemand slecht ter been is/wordt is een 
  douchebak zeer gevaarlijk. 
-  Laat het douchescherm tegen de wand plaatsen zodat het net boven de grond 
  draait. Een schuifdeur is moeilijk schoon te houden. 
-  Wanneer u ook een bad wilt plaatsen, denk dan aan de terugwijkende plint 
  aan de voorzijde van het bad. Dit is handig met instappen en schoonmaken 
  van het bad en de tegelwand. 
-  Kies voor éénhendel-thermostaatkranen in bad en douche. Deze zijn, vooral voor 
  mensen met pijnlijke handen, gemakkelijk te bedienen en de temperatuur staat altijd  
  hetzelfde afgesteld. 
-  Voor de wastafel is de éénhendel- mengkraan, eventueel met afneembare 
  sproeikop voor haren wassen, erg handig. 
-  Een los kastje onder de wastafel biedt de mogelijkheid dat te verwijderen als 
  men van een rolstoel gebruik moet gaan maken. 
-  Laat de kraan van de douche 30 cm buiten de straal plaatsen. Dit zorgt ervoor, dat het  
  water niet op de kraan valt en voorkomt tevens kalkvorming op de kraan. Ook eventuele  
  hulpverleners kunnen de kraan makkelijker bedienen. 
-  Plaats het toilet bij voorkeur langs een wand, zodat de toiletrol houder makkelijk op te  
  hangen is. 
-  Als er maar één toilet in de woning aanwezig is, is het zinvol deze in het begin van de  
  badkamer te plaatsten, zodat er een afscheiding mogelijk is. 
-  Zwevende meubels en een zwevend toilet, laten een ruimte groter lijken en is praktischer  
  met schoonmaken. 
-  Indien men toch een bad wil plaatsen in een kleinere badkamer is een hoekopstelling  
  praktischer en neemt minder ruimte in.  
-  Het plaatsen van handgrepen bij douche, bad en toilet zorgen voor extra gebruiksgemak. 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de Stichting Voorlichting en 
Adviescommissie Wonen: vacwonenvenlo@gmail.com 
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