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Lijst van maatregelen, bouwkundige aanpassingen, zoals bedoeld in artikel 
3 lid 1 onder b van de verordening Blijverslening gemeente Hoogeveen 
 

• Slaapkamer + badkamer op de begane grond 
• Badkamer gelijkvloers  met slaapkamer 
• Geschikt maken van de badkamer voor verzorging 
• Verstelbaar keukenblok 
• Inductie koken ipv gas of electra 
• Verbreden deuren 
• Aanbrengen traplift 
• Automatische opener garage 
• Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam  (met afstandsbediening) 
• Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening 
• Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting  's nachts naar toilet* 
• Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk  
• Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen 
• Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet) 
• Koolmonoxidemelder  
• Gasmelder  
• Gasafsluiter  
• Waterdetector  
• Teruggebogen deurklinken  
• Drempels  weg of verlagen  
• Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot  
• Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal  
• Wandbeugel bij deur (binnenzijde)  
• Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)  
• Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren 
• Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)  
• Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)  
• Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting  
• Elektronisch slot per stuk Sleutelkluisje voor thuiszorg  
• Tweede trapleuning  
• Beugel aan of vlak naast spil van de trap  
• Trapleuning verlengen 
• Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat  
• Infreezen antislip randen in traptreden  
• Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen  
• Anti-sliplaag op bestaande tegels 
• Beugels naast de douche  
• Opklapbaar douchezitje met armleggers  
• Thermostatische badmengkraan  
• Thermostatische douchemengkraan  
• Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)  
• Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk 
• Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte 
• Toilet op verdieping 
• Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)  
• Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet  
• Geschikt maken/vergroten  badkamer voor verzorging 
• TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht  
• Eénhendelmengkraan keuken 
• Inloopdouche aanbrengen 

 
 




