
BOB woning: Levensloopbestendig maken 

Veranderen van de bestaande wc op de begane grond in een wc met douche
Door het opofferen van de deur van de gang naar de keuken kan de bestaande wc van ongeveer 1m2 samengevoegd 
worden met de ruimte naast de wc. In deze grotere ruimte van 2m2 past een wc met een douche. 
Door in de toekomst, als het nodig is, in de woonkamer (of eventueel in een aanbouw/serre) ook nog slaapgedeelte te 
creëren, ontstaat de mogelijkheid om volledig gelijkvloers te “wonen”.

Wat moet er gedaan worden:

● Wc ruimte leegmaken (verlaagd plafond, wcpot+stortbak, fontein+kraan, afvoer, wand en vloertegels)
● Verwijderen keukendeur met kozijn en deuropening dichtmaken met gipsblokken
● Wcdeur uitnemen en kozijn losmaken van muur, vloer en plafond
● Kozijn kwartslag draaien en vastmaken aan plafond en muren
● Nieuwe aansluiting voor hangend toilet maken op standleiding. Houdt rekening met het aanbrengen van een 

expansiestuk, de originele standleiding heeft dit niet en wil weleens gaan lekken.
● De afvoer in de vloer van de oude wcpot wordt de nieuwe afvoerput voor de douche. Gebruik een doucheput met 

een silicone afsluiter in plaats van een standaard sifon. Bij weinig gebruik van de douche droogt het water in een 
standaard sifon op en gaat stinken. 

● Het nieuwe hangende toilet tegen de zijmuur van de woning aanbrengen
● Koud en warmwaterleidingen aanbrengen naar douchekraan, wastafelkraan en stortbak. De bestaande 

warmwaterleiding loopt net als de koudwaterleiding in de hoek van de oude wc ruimte naast de staande afvoerbuis 
en kan daar eenvoudig worden afgetakt.

● Aansluiting van lichtschakelaar en lichtpunt veranderen in een randaarde stopcontact boven het nieuw aan te 
brengen verlaagd plafond.

● Muren uitvlakken en tegelen.
● Vloer aflopend naar afvoerput uitvlakken en tegelen, kies bij voorkeur antislip vloertegels.
● Monteren thermostatische douchekraan, douchegarnituur, fontein/wasbakje en wastafelkraan.

Het verdient aanbeveling voor het ophangen van de douchekop een glijstang in L-vorm te gebruiken die tevens als 
handgreep kan dienen bv een Tiger Boston Comfort & Safety wandbeugel met douchestang . 
De wasbak moet zo stevig bevestigd worden dat een persoon er op kan leunen.

● Hardstenen dorpel aanbrengen zodat tijdens douchen er geen water naar de gang kan lopen.
● Verlaagd plafond met verlichting aanbrengen. Licht schakelen met draadloze schakelaar en ontvanger (bv 

KlikaanKlikuit). Hiermee kan veilig het licht bediend worden in de natte doucheruimte.
● Naar wens kan een douchegordijn worden aangebracht.
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