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Een huis waar je fijn in woont, dat willen we allemaal. Het liefst een leven lang.   

En omdat we weleens iets anders willen, kiezen we soms voor een nieuwe bank, 

een fris kleurtje op de muur of wat gezelligere gordijnen. 

Maar door de jaren heen zijn er ook grotere veranderingen. Van alleenstaand  

naar een gezin bijvoorbeeld. Of van kinderen die op zichzelf gaan wonen tot 

ouders die bij je intrekken. En zo wordt een kinderkamer een hobbykamer.  

Of gaat het bad eruit en komt er een fijne inloopdouche voor terug. 

Met deze speciale uitgave willen we je inspireren met verhalen van andere 

mensen die hun woning hebben verduurzaamd en aangepast aan hun 

toekomstige wensen. Inspirerende verhalen over  comfortabel wonen op een 

manier die nu en straks beter past. 

Daarnaast vind je handige tips en slimme oplossingen die helpen om vandaag  

én morgen fijn te blijven wonen.
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In deze 
uitgave

Zo mis je niks!
Meld je aan voor onze gratis nieuws- 
brief op www.ikwoonleefzorg.nl en 
krijg 2x per maand de nieuwste 
artikelen in je mail.

Verder in deze uitgave:

http://www.ikwoonleefzorg.nl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
https://www.ikwoonleefzorg.nl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
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korte berichten

Bescherm je woning 
tegen bliksemschade

Uit een onderzoek van de Universiteit van Birmingham 
blijkt dat 70-plussers die nooit actief hebben gesport net 
zo goed spiermassa kunnen opbouwen als mensen die dat 
wel hebben gedaan. Aan het onderzoek werkten ouderen 
mee tussen de zeventig en negentig jaar oud die nooit 
hadden getraind en ouderen die hun hele leven hadden 
gesport, soms zelfs op topniveau. De uitkomst: er zat 
weinig verschil in de opbouw van spiermassa tussen de 
onervaren en de ervaren groep sporters.

Vitale 55-plussers zijn slecht 
voorbereid op zorg die ze in de 
toekomst nodig hebben. Dat laat 
onderzoek zien van P&O Research 
onder 1866 Nederlanders in opdracht 
van Trouw. Volgens de krant duurt het 
na pensionering nog zo’n vijftien jaar 
voor iemand zorgafhankelijk wordt. 
Daardoor zijn er nu veel vitale ouderen, 
ook wel yeps: young elderly persons. 
Door de dreigende tekorten in de zorg 
en een terugtrekkende overheid kan de 

Beweging helpt, ook na
        lang niet sporten

Slecht voorbereid  
op zorgafhankelijkheid

huidige generatie yeps straks in de 
problemen komen. Want deze groep  
is slecht voorbereid om mogelijke 
problemen zelf op te vangen. 
Zo erkennen yeps ‘massaal’ dat de 
woning niet leeftijdsbestendig is,  
maar de meesten doen er niets aan.  
Ook wordt er nauwelijks gespaard om 
extra zorg in te kopen. Tegelijkertijd  
wil 45 procent van de ondervraagden 
niet dat kinderen straks mantelzorg 
moeten verlenen.

Het aantal vrijwilligers dat zorgt voor een 
familielid, vriend of bekende met een ziekte 
of beperking (mantelzorgers), zal de 
komende 20 jaar halveren. Dat concluderen 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en 
het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 
Volgens het planbureau staan er nu nog  
15 mogelijke mantelzorgers klaar voor elke 
85-plusser. Dat aantal loopt in 2040 terug 
naar 6. In 1975 waren er nog 30 mogelijke 
mantelzorgers per 1 hoogbejaarde.  Veel 
mantelzorgers worden nu al zwaar belast 
door hun zorgtaken. De onderzoekers 
verwachten dat die druk verder toeneemt.

STEEDS MINDER 
MANTELZORGERS 

Onweer komt regelmatig voor. De bliksem slaat zo'n 
200.000 keer per jaar in. Dat kan veel schade veroorzaken. 
Met de tips op www.interpolis.nl kun je schade aan je 
woning en apparaten beperken of zelfs voorkomen.

Alleenwonenden (% per bevolkingsgroep)

HOE VAAK WONEN
OUDEREN ALLEEN?
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  2018

50 tot 55 jaar  14,2

55 tot 60 jaar  16,0

60 tot 65 jaar  17,7

65 tot 70 jaar  21,3

70 tot 75 jaar  27,2

75 tot 80 jaar  36,4

80 tot 85 jaar  46,6

85 tot 90 jaar  51,9

90 jaar of ouder  46,9

Bron: CBS

http://www.ikwoonleefzorg.nl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
https://www.interpolis.nl/magazine/wonen/bescherm-je-woning-tegen-bliksemschade
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Bert Kooi (58) verduurzaamde 
zijn hele huis

“Het begon eigenlijk met alleen 
zonnepanelen op het dak. Daarna 
kwamen er plannen voor een 
zonneboiler. En toen kwam die  
ene adviseur die vroeg: Waarom 
doe je niet gelijk alles? Anders ben  
ik hier over vijf jaar weer.
Dat vond ik eigenlijk wel een  
goed plan. Het huis was eerder  
al geïsoleerd, dus naast de 
zonnepanelen hebben we een 
lucht-water warmtepomp 
aangeschaft en koken we op 
inductie. In de slaapkamer  
zitten nu convectoren en in de 
woonkamer vloerverwarming.  
Dat voelt écht als een luxe. Het 
heeft meer voeten in de aarde 
gehad dan ik vooraf had verwacht, 
maar uiteindelijk is het gelukt. We 
hebben pas een waardebepaling 
laten doen en daarin zagen we al 
onze inspanningen direct terug. 
Onze energierekening is nu 
gehalveerd. Dat is natuurlijk 
prettig, maar ik vind het vooral 
een fijn idee dat ons huis nu al  
veel comfortabeler is en klaar  
voor de toekomst.”

‘Comfortabel 
en klaar voor 
de toekomst’

http://www.ikwoonleefzorg.nl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen


IkWoonLeefZorg.nl 5

Je woning verduurzamen is niet alleen goed voor het milieu. Dankzij deze slimme technieken bespaar 

je ook direct op de energierekening en verhoog je het wooncomfort.

Het huis verduurzamen?

Isoleren
Isoleren is altijd de eerste stap bij het 
verduurzamen van een huis. Als je 
vloer, dak of muren isoleert, kun je  
flink besparen op de stookkosten.  
En je merkt direct dat het binnen 
behaaglijker wordt en je minder last 
hebt van tocht en vochtplekken. 
Dakisolatie geeft de grootste 
besparing, maar vraagt meestal ook  
de grootste investering. Als je de zolder 
niet gebruikt als leefruimte, dan kan 
het isoleren van de zoldervloer een 
voordelig alternatief zijn. 

Een groen dak? 
Weleens gehoord van groene daken  
of sedumdaken? Deze daken bestaan  
uit lichtgewicht vetplantjes en dragen 
bij aan een beter milieu omdat ze 
regenwater opvangen en de lucht 
zuiveren. Een sedumdak isoleert wel 
een beetje, vooral in de zomer kan het 
voor verkoeling zorgen. Maar het is 
geen vervanging van echte dakisolatie. 
Overweeg je een sedumdak? Informeer 

dan altijd eerst bij een specialist. Soms 
is een combinatie met zonnepanelen 
mogelijk, maar niet elk dak is geschikt. 
Interpolis werkt samen met 
Groendakcoach voor het aanleggen  
van groene daken. Kijk voor meer 
informatie op www.interpolis.nl/
groenedaken

Ramen
Moet je een raam vervangen of heb je 
last van tocht? Kies dan voor HR++ glas. 
Het isoleert veel beter dan enkel glas of 
dan standaard dubbel glas. Je merkt dat 
meteen in de stookkosten. Triple glas 
isoleert nóg beter, maar past niet in elk 
kozijn. Voor monumentale panden is er 
speciaal isolerend monumentenglas. 
Let op: als je de woning beter isoleert,  
is het ook belangrijk om goed te letten 
op de ventilatie. 

Zonnepanelen 
Met zonnepanelen kun je zelf stroom 
opwekken en zo jaarlijks honderden 
euro’s op de energierekening besparen. 
Een set van 10 panelen kost inclusief 
installatie ongeveer 4.600 euro.  
Als particulier woningbezitter kan  
je de btw terugvragen. Dat maakt de  

10 zonnepanelen ongeveer 750 euro 
goedkoper. De zonnepanelen gaan 
gemiddeld 25 jaar mee. 

Boiler
Er kan nog meer met de zon. Met  
een zonneboiler zorg je zelf voor  
warm water. Op het dak staat een 
zonnecollector met buizen die door  
de zon worden verwarmd. ’s Zomers 
levert deze bijna al het warme water,  
in de winter zal het water ook van de 
combiketel of warmtepomp moeten 
komen. Beschikbaar vanaf 2.000 euro 
en je bespaart er zo’n 80 euro per jaar 
mee.

Meerwaarde
Een duurzame woning heeft ook een 
gunstige invloed op de waarde van de 
woning. Onderzoek van de Universiteit 
van Tilburg laat zien dat woningen met 
energielabel A gemiddeld 10 procent 
meer opleveren bij verkoop dan 
woningen met energielabel D.   
Ook staan woningen met een 
energielabel A gemiddeld een maand 
minder lang in de verkoop. 

Met de gratis HuisScan zie je in 2 minuten hoe je honderden euro's per jaar 
kunt besparen op je energierekening. Voorkom onnodig hoge maandlasten  
en start vandaag nog met besparen. Zie: www.ikwoonleefzorg.nl/isoleren

http://www.ikwoonleefzorg.nl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
https://www.interpolis.nl/verzekeren/slimme-oplossingen/groene-daken?utm_campaign=pa-verzekeren-groendak&utm_source=interpolis&utm_medium=short_url&utm_content=groene_daken_print_en_socialmedia_shorturl
https://www.interpolis.nl/verzekeren/slimme-oplossingen/groene-daken?utm_campaign=pa-verzekeren-groendak&utm_source=interpolis&utm_medium=short_url&utm_content=groene_daken_print_en_socialmedia_shorturl
http://www.ikwoonleefzorg.nl/isoleren?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
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In relaties regelt meestal één van de twee partners de geldzaken. Dat kan prima, zolang je er maar 
samen over praat. 

Iedereen gaat anders met geld om. De één is zuinig, de ander niet. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar 
het kan tot irritaties leiden. Want wat doe je als de één geld uitgeeft als water en de ander voortdurend 
alleen maar bespaart. En wat als de één veel meer inzicht heeft in de geldzaken dan de ander? En 
bijvoorbeeld opeens ziek wordt?

Weet hoe de ander over geld denkt
Zorg ervoor dat je van elkaar weet waar je juist wel of geen geld aan wilt besteden. Hoeveel wil  
je sparen? En waarvoor? Als de één een verre reis wil maken, terwijl de ander behoefte heeft aan  
een goed gevulde spaarpot, is het goed het daar over te hebben. 

Kies liever vooraf een rustig moment
Meestal wordt er over geldzaken gesproken, nádat het geld  is uitgegeven. De kans op ruzie is dan 
groot. Kies liever een rustig moment om over geldzaken te praten en zorg ervoor dat je allebei weet 
hoeveel erin komt en eruit gaat. 

Blijf positief
Vergeet niet elkaars goede kanten te benoemen. Bespreek ook met elkaar wat er wel goed gaat. 

Stel samen doelen en prioriteiten
Wat willen we deze maand? Dit jaar? Over drie of vijf jaar? Misschien wil je deze maand op vakantie, 
terwijl er over drie jaar een nieuwe badkamer op de wensenlijst staat. Kan dat allebei? Of moet er een 
keuze worden gemaakt ? Bespreek het met elkaar en maak de keuze samen. 

Afspraken
Als inkomsten, uitgaven en wensen op de korte en lange termijn helder zijn, kun je afspraken maken. 
Wie betaalt wat? Hoeveel reserveren we en waarvoor? Prik iedere maand een vast moment om 
geldzaken te bespreken.

Aanpassen
Nog steeds gedoe? Probeer het dan anders te regelen. Allebei een eigen potje voor privé uitgaven kan 
bijvoorbeeld veel spanning wegnemen. Of wissel eens van rol. Zorg er bijvoorbeeld voor dat degene 
die het zuinig aan doet, het geld eens laat rollen en andersom. Of laat de ander de bankafschriften eens 
controleren. Dat kan heel verhelderend werken!

STAPPENPLAN
STAP

STAP

STAP

STAP

STAP

STAP

Tegenpolen in geldzaken?

Zo blijft het leuk!

Bron: Nibud

http://www.ikwoonleefzorg.nl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
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Een goede administratie helpt om controle te houden op je inkomsten en uitgaven. 

Zo kom je aan het eind van de maand niet voor verrassingen te staan. De computer 

helpt daarbij.

J
e inkomen kan opeens veranderen. Bijvoorbeeld omdat 
je minder gaat werken of met pensioen gaat. Maar ook 
mensen die de zorg voor anderen op zich nemen, voelen 
dat vaak in hun portemonnee. Bijvoorbeeld omdat  

ze hulpmiddelen betalen of omdat mantelzorgers vaak  
extra vervoerskosten hebben. Als je maandelijks minder 
overhoudt, is het belangrijk daar tijdig op in te spelen. Goed 
administreren en goed budgetteren helpt je daarbij.

Een begroting maken
Als je wilt zien wat een verandering voor gevolgen heeft voor 
je huishoudboekje, is het handig om een overzicht van je 
inkomsten en uitgaven te maken. Hoeveel verwacht je dat  
er maandelijks binnenkomt? Wat zijn de vaste lasten? 
Hoeveel verwacht je kwijt te zijn aan boodschappen? Op 
www.ikwoonleefzorg.nl/administratie staan handige links 
naar verschillende hulpmiddelen om een administratie  
op te zetten. 

Het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)
adviseert om wekelijks de bankrekening(en) te bekijken en 
afschrijvingen te controleren.

Daarnaast is een kasboekje heel handig, waarin je de 
uitgaven nauwkeurig bijhoudt. Dat kan natuurlijk op papier:
Op www.ikwoonleefzorg.nl/administratie vind je een link naar 
een eenvoudig kasboekje.
Maar er zijn ook allerlei handige programma’s waarmee  
je dat op de computer of de telefoon kunt doen. In het 
programma Excel zitten vaak handige sjablonen.  

overzichtHandig met geld:

Daarnaast zijn er digitale kasboekjes die bankbetalingen 
herkennen en die indelen in categorieën. Een betaling aan 
een supermarkt valt dan automatisch onder ‘boodschappen’. 
Zo kun je heel snel zien hoeveel je per maand aan 
boodschappen uitgeeft. Een voorwaarde is wel dat je alle 
boodschappen met de pinpas betaalt. Contante betaling  
moet je handmatig invoeren.
In een digitaal kasboekje kun je ook budgetten instellen, 
bijvoorbeeld een maximum bedrag voor uitgaan. Je krijgt dan 
een waarschuwing als je dreigt over je budget heen te gaan.

Digitale huishoudboekjes
Mijn Geldzaken Huishoudboekje (gratis, zie:  
huishoudboekje.mijngeldzaken.nl/)
Kasboek.nl (gratis of €29,88 per jaar, zie: www.kasboek.nl) 
Cashflow Basic (€11,95 per jaar, zie: www.cashflow.nl)

Berg alles netjes op
Of je nu veel met de computer doet of niet, een goed systeem 
is erg belangrijk. 
•  Bewaar belangrijke documenten bij elkaar en maak een 

logische indeling in mappen op de computer of tabbladen  
in een map.

•  Controleer dagelijks e-mail en/of brievenpost.
•  Werk wekelijks de administratie bij en betaal rekeningen 

direct.
•  Als je een partner hebt, bespreek maandelijks de 

administratie en maak duidelijke afspraken over wie  
wat doet.

Bron: Nibud

TIPS
Is er een verandering in je persoonlijke situatie? Kijk dan naar de financiële gevolgen. Meer weten over financieel gezond 
leven? In het dossier www.ikwoonleefzorg.nl/dossier/hulp-bij-administratie vind je nog veel meer handige informatie.

(Bedragen per oktober 2019)

http://www.ikwoonleefzorg.nl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
http://www.ikwoonleefzorg.nl/administratie?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
http://www.ikwoonleefzorg.nl/administratie?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
http://huishoudboekje.mijngeldzaken.nl/
http://www.kasboek.nl
http://www.cashflow.nl
http://www.ikwoonleefzorg.nl/dossier/hulp-bij-administratie?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
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Zoek de 7 verschillen
die de kans op vallen kleiner maken

(de oplossing vind je op pagina 23)

http://www.ikwoonleefzorg.nl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
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Anders wonen
Weleens overwogen om later met anderen samen te gaan 
wonen, zodat je straks niet alleen bent? Met de kinderen 
bijvoorbeeld of met vrienden? Dat kan tegenwoordig op 
allerlei manieren, maar heeft vaak wel gevolgen voor allerlei 
uitkeringen en toeslagen.

Zorg stappenplan
Onverwacht en dringend hulp nodig. Maar waar vind je dat? 
Wie voor een ander zorgt of moet gaan zorgen, komt in  
een nieuwe wereld terecht. Een wereld van hulpmiddelen, 
zorgkantoren, onbekende wetten en plotselinge 
hulptroepen. Een wereld zonder wegwijzers bovendien. Je 
zult je eigen route moeten bepalen, maar ons stappenplan 
helpt daarbij.

Hoeveel AOW krijg ik?
Weet jij hoeveel pensioen je straks krijgt? Of wat de gevolgen 
zijn voor je AOW als je gaat samenwonen? Of als je partner 
niet langer thuis kan blijven wonen? Allemaal zaken die van 
invloed zijn op de AOW. Bovendien worden de AOW-bedragen 
twee keer per jaar aangepast.

Hulp in huis
Als het steeds lastiger wordt om het huishouden bij te 
houden, kan de gemeente te hulp schieten. Maar dan krijg je 
ook te maken met het Wmo-loket, keukentafelgesprekken  
en eigen bijdragen. Wist je bijvoorbeeld dat je soms ook zelf 
hulp en zorg kunt inkopen met een eigen budget?

In het artikel www.ikwoonleefzorg.nl/samenwonen 
staan de gevolgen netjes op een rij.

www.ikwoonleefzorg.nl/zorgstappenplan

Snel zien hoeveel AOW je krijgt?  
Kijk op www.ikwoonleefzorg.nl/AOW

In het artikel www.ikwoonleefzorg.nl/hulpinhuis  
zetten we alles op een rij.

Dit mag je niet missen!
Op www.ikwoonleefzorg.nl vind je veel informatie over langer zelfstandig wonen. In honderden 

artikelen delen we onze kennis  over allerlei onderwerpen die met wonen, hulp, zorg en financiën 

te maken hebben. We laten zien hoe je actief kunt blijven, alleen of met anderen. En we geven 

praktische tips, laten slimme oplossingen zien en wijzen je de juiste weg.

http://www.ikwoonleefzorg.nl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
http://www.ikwoonleefzorg.nl/samenwonen?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
http://www.ikwoonleefzorg.nl/zorgstappenplan?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
http://www.ikwoonleefzorg.nl/aow?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
http://www.ikwoonleefzorg.nl/hulpinhuis?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
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Rob Marée (63) koos voor een 
levensloopbestendige bungalow

“Een compacte bungalow, om 
levenslang in te blijven wonen.  
Dat was de droom van mij en mijn 
vrouw Tineke, toen onze zoon de 
deur uitging. We woonden in een 
twee-onder-een-kapwoning. Bij 
mijn schoonouders hebben we 
gezien hoe een huis je in de weg 
kan zitten als je minder mobiel 
wordt. Dat wilden wij voorkomen. 
Na lang zoeken op de bestaande 
woningmarkt, hebben we 
uiteindelijk zelf een prefab 
bungalow gebouwd. 
Zonder drempels, met brede 
deuropeningen en met de 
slaapkamer en de badkamer recht 
tegenover elkaar. De vaatwasser, 
wasmachine en droger staan wat 
hoger, zodat we er makkelijker bij 
kunnen. Het huis heeft een 
klimaatsysteem, waardoor we 
nooit last hebben van tocht of 
koude voeten. Mede dankzij de 
zonnepanelen en de zonneboiler 
betalen we nog maar een tientje 
per maand aan energiekosten. Ik 
ben blij dat we vroeg begonnen 
zijn. Daardoor hebben we ruim de 
tijd gehad om de juiste keuzes te 
maken en genieten we nu van een 
huis dat helemaal naar onze zin is.”

‘Als je op tijd 
begint, kun 
je nog veel 
zelf doen’

http://www.ikwoonleefzorg.nl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
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Als je naar je zin woont, wil je het liefst nooit meer weg uit je huis. Maar is dit huis ook geschikt om in te blijven wonen als je 

ouder wordt? Wie daar al vroeg over nadenkt, heeft meer tijd om oplossingen te vinden.  

Verbouwen of verhuizen? Deze tips helpen!

K
leine ingrepen kunnen helpen 
om je huis een stuk veiliger te 
maken. Denk aan drempels 
verwijderen en een camera bij  

de voordeur, zodat je kunt zien wie er 
aanbelt. Het bad vervangen door een 
inloopdouche gaat al iets verder. Nog 
fijner is het om ook een slaapkamer met 
badkamer gelijkvloers te hebben, 
bijvoorbeeld in een aanbouw of in een 
verbouwde garage. Als daarvoor een 
ingrijpende verbouwing nodig is, wordt 
verhuizen al snel makkelijker en ook 
goedkoper. Hoe maak je die keuze?

Wat heb je nodig?
Ga eerst na of de buurt wel geschikt is 
om ouder te worden. Zijn er winkels in 
de buurt? Is er een bushalte? Kun je er 
veilig lopen? Hebben de bewoners goed 

contact met elkaar? Als het antwoord 
daarop ‘ja’ is, is het misschien verstandig  
om te blijven waar je zit.
Dan het huis. Is het comfortabel of is het 
er snel te koud of te warm? Is het groot 
genoeg om makkelijk in te kunnen 
bewegen, ook met een rollator? Is de 
trap veilig of is die te steil? En is er een 
manier om beneden een slaapkamer en 
badkamer te maken? Vraag eventueel 
een aannemer of architect om de 
mogelijkheden te schetsen.
Denk ook alvast aan de kosten.  
Een ingrijpende verbouwing kost 
algauw tienduizenden euro’s. Als de 
verbouwing medisch noodzakelijk  
is, vergoedt de gemeente die kosten 
soms (gedeeltelijk) vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Voor energiebesparende 

maatregelen is soms subsidie mogelijk. 
Maar vrijwel altijd betaal je een groot 
deel van de kosten zelf.  Huurders 
hebben daarnaast schriftelijke 
toestemming nodig voor een 
verbouwing.
De kosten van een verhuizing liggen 
misschien een stuk lager. Bovendien 
kun je dan een huis zoeken dat helemaal 
geschikt en naar wens is. Daarom  
geeft de gemeente vaak liever een 
verhuiskostenvergoeding dan een 
vergoeding voor een verbouwing. 

Tips van Rob
•  Maak een lijstje waar een (toekomstige) 

woning minimaal aan moet voldoen 
en wijk daar niet vanaf. 

•  Bereid een verbouwing goed voor. 
Denk na over alle details, zoals 
lichtpunten en stopcontacten.

•  Praat met mensen die ervaring hebben 
met levensloopbestendig verbouwen.

•  Bezoek beurzen en winkels die zijn 
gespecialiseerd in oplossingen voor 
ouderen om ideeën op te doen.

•  Als het huis voldoende overwaarde 
heeft, kun je de overwaarde misschien 
gebruiken om een verbouwing te 
betalen. De bank kan hier meer over 
vertellen.

Meer weten over het aanpassen 
van je woning aan je wensen van 
nu én straks? Lees het dossier 
www.ikwoonleefzorg.nl/dossier/
langer-thuis-wonen

http://www.ikwoonleefzorg.nl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
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Interpolis SlimThuis biedt een mooie 
basis voor een fijner en veiliger thuis. 
Het helpt je met inzicht, tips en tools. 
Doorloop de stappen die voor jou van 
toepassing zijn op gebied van risico’s 
rondom brand, water, inbraak, digitale 
veiligheid en duurzaamheid. 

Stel je krijgt een sms-bericht of mail van je 
bank. Daarin staat dat je betaalpas is 
verlopen en dat je op internet een nieuwe 
pas moet aanvragen. Wat doe je dan?
Het bericht weggooien is het beste. Geen 
enkele bank stuurt via sms of mail het 
bericht dat je bankpas is verlopen. 
Criminelen doen dat helaas wel en leiden je 
vervolgens door  naar een criminele 
website. Hier vragen ze bijvoorbeeld naar 
persoonlijke gegevens zoals 
rekeningnummer, pasnummer, en 
beveiligingscodes zoals pincode of 
inloggegevens voor internetbankieren. 
Daarna gebruiken ze die gegevens om de 
rekening leeg te roven. Vul daarom NOOIT 
je pincode van je betaalpas in op een 
website.

Zorg dat je weet waar de hoofdwaterkraan zit en dat je daar 
makkelijk bij kunt komen.

Doordat we op steeds lagere temperaturen wassen, blijven er 
meer zeepresten achter. Dat kan voor problemen zorgen. Eén 
keer per maand een hete was draaien beperkt het riscico.

Controleer kitnaden regelmatig op scheurtjes en/of schimmel. 
De vuistregel is: iedere vijf jaar vervangen.

Gebruik hulpmiddelen. Een lekbak 
onder de wasmachine en een aquastop 
vragen een kleine investering en 
kunnen veel waterschade voorkomen. 

Handig:
Interpolis 
SlimThuis

Veilig wonen

1

2

3

4

ZO BEPERK JE DE KANS 
OP WATERSCHADE:

BLIJF ALERT OP OPLICHTINGMET EEN GERUST 
HART VAN HUIS
Bijna éénderde van de Nederlanders 
laat het huis niet met een gerust gevoel 
achter. Daar zijn slimme oplossingen 
voor. Zoals Interpolis ThuisWacht. 
Dankzij dit huisbeveiligingssysteem 
met sensoren en een camera kan je 
altijd een oogje in het zeil houden. 
Je krijgt een bericht als de camera of  
een van de sensoren beweging in je  
huis detecteert. Je kijkt dan meteen  
mee met de camera.
Het is aan jou of je vervolgens 
polshoogte gaat nemen, de buren om 
hulp vraagt of een professionele 
beveiliger inschakelt. 

www.ikwoonleefzorg.nl/financien/wat-te-doen-bij-wateroverlast

Lees meer op:
www.ikwoonleefzorg.nl/oplichting

Kijk voor meer informatie op  
www.interpolis.nl/thuiswacht

Lees meer hierover op slimthuis.app

http://www.ikwoonleefzorg.nl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
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WIM DE ROOIJ VERTELT: “Als mijn vrouw en ik op 

vakantie zijn, willen we graag weten hoe het er thuis aan 

toe gaat. Bij ons vorige beveiligingssysteem kregen we 

alleen een melding als het alarm afging.  We waren dan 

ongerust en sliepen daardoor niet lekker. We zijn er  

zelfs vanaf ons vakantieadres een keer voor naar huis 

gereden. Dat was voor ons het omslagpunt. We besloten 

over te stappen. Interpolis ThuisWacht gaf ons direct  

vertrouwen. Door de eenvoud van het bedieningsgemak 

en de informatie over de thuissituatie naar mijn smart

phone. We kunnen met een gerust hart van huis, en 

mocht er iets voorvallen dan kunnen we snel en gemak

kelijk maatregelen treffen. Waar we ook zijn, we zijn altijd 

met thuis verbonden. Dit geeft ons een gerust gevoel.”

 

VEILIG UIT EN THUIS  

Je koopt Interpolis ThuisWacht voor € 319,. Bij  

ThuisWacht hoort een abonnement voor onder andere 

videoopslag. Het abonnement ter waarde van € 4,95 

per maand is het 1e jaar gratis en daarna maandelijks 

opzegbaar. Je kunt ThuisWacht nu ook uitbreiden met 

het Interpolis Brandpakket. Dit pakket bestaat uit 3 

rook melders met hitte detectie. Hierdoor is er sprake 

van een nog snellere signalering van brandgevaar. De 

melders hebben geen onderhoud nodig. Ze werken op 

batterijen met een levensduur van maar liefst 10 jaar. 

Zodra zij rook of hitte signaleren gaat er een extra luid 

signaal af (90+ decibel) en ontvang je een melding op 

je smartphone. Je haalt ze nu in huis voor € 149,95. 

Zo vergroot je de veiligheid van jezelf, je huis en  

spullen tegen inbraak en brand. En kun je je  

focussen op wat echt belangrijk is: veilig uit en thuis.

Interpolis ThuisWacht® - Connected by Toon is een eenvoudig huisbeveiligingssysteem met  

een camera met sirene, twee deuren raamsensoren en speciale sleutelhangers. Via een app  

bekijken gebruikers de stand van zaken in hun huis. Wanneer er sprake is van een verdachte  

situatie ontvangen zij een berichtje. Sinds kort is het systeem uit te breiden met een brandpakket 

met 3 rookmelders. Bij  hitte of rookdetectie geven alle melders alarm. Een snelle waarschuwing 

van zowel brand als inbraakgevaar is hiermee gegarandeerd.

“ Waar we ook zijn, 
 we zijn altijd met  
 thuis verbonden.”

HEB JE VRAGEN OVER THUISWACHT?  

Lees meer op interpolis.nl/thuiswachtaanbod of 

bel naar 013 462 20 20. Een email sturen kan 

ook: slimthuis@interpolis.nl

“ ThuisWacht geeft 
 ons een gerust gevoel.” 
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Z
eker nu we zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen, is een 
woongroep voor ouderen dé 
woonvorm van de toekomst. 

Petra: “Ik ben voorzitter en sinds 
acht jaar bewoonster van het eerste 
uur van Woongroep Vleuterweide  
in Leidsche Rijn. Als woongroep 
huren we 25 appartementen en  
één daarvan is ingericht als 
gemeenschappelijke ruimte. We 
hebben 34 bewoners. We streven 
naar evenredigheid, maar we hebben 

slechts vier mannen onder ons. Er 
melden zich gewoon meer vrouwen 
aan. We houden zondagmiddagcafé, 
filmavonden en een eetcafé. Er wordt 
gekaart en gesjoeld en bewoners 
onderling gaan samen zwemmen, 
gymmen of naar het theater. We 
wonen gezamenlijk, maar wel 
zelfstandig. Wanneer iemand gaat 
kwakkelen of ziek wordt, is onze rol 
die van een goede buur die hand- en 
spandiensten doet, niet die van 
mantelzorger.”

Petra van Meekeren (71) en Wilma Maan (70) 
kiezen voor gezamenlijk én zelfstandig wonen

http://www.ikwoonleefzorg.nl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
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Tiny houses
Tiny houses zijn hip en staan vaak op 
mooie plekjes in of vlak bij de natuur. Ze 
zijn zo’n 50 vierkante meter en hebben 
alles wat een duurzame zelfstandige 
woning nodig heeft. Met wat kleine 
aanpassingen kun je er jarenlang fijn  
in wonen. Enkele voorbeelden:

EcoCabins
EcoCabins zijn goed geïsoleerde houten 
huisjes zonder gasaansluiting. Er is 
infrarood vloerverwarming en als je 
wilt, kan je het huisje helemaal 
energieneutraal laten maken met 
zonnepanelen en batterijopslag. De 
EcoCabin kan je ook in laten graven. Of 
er een hellingbaan bij aanleggen. Dan is 
het hele huisje gelijkvloers en geschikt 
voor een rollator of rolstoel. De indeling 
kan je naar wens aanpassen. 

Cube
De Cube is iets groter: 59 vierkante 
meter en is zo ingegraven dat er geen 
opstapje nodig is om binnen te komen. 
Je kunt zelf de indeling kiezen. Een 
goede keuken zit er standaard in en er is 
genoeg plaats voor een zorgbadkamer. 

Waar kan ik wonen?
Naast woongroepen zijn er nog veel meer nieuwe mogelijkheden op de huizenmarkt. 

We zetten drie verrassende woonvormen op een rij.

Meer weten over woonvormen? Lees het dossier op:  
https://www.ikwoonleefzorg.nl/dossier/woonvormen

Dat maakt de woning ook geschikt als 
mantelzorgwoning. De woning is 
standaard zeer goed geïsoleerd. Voor 
het volledig duurzaam maken van de 
woning komt er 20 tot 30 procent van 
de aanschafprijs bij. Je krijgt daarvoor 
zonnepanelen, vloerverwarming en  
een lucht warmtepomp. 

Kangoeroewonen
Twee woningen onder één dak: dat  
is een kangoeroewoning. Ook wel: 
buidelwoning, gekoppelde woning  
of meergeneratiewoning. Dit maakt 
wonen met een mantelzorger dicht  
in de buurt mogelijk. De woningen  
zijn gescheiden door een afsluitbare 
tussendeur. Je woont dus zelfstandig, 
maar je kunt makkelijk bij elkaar op 
bezoek. Of samen eten. Dat maakt  
het een bijzondere manier van 
samenwonen die met goede afspraken 
uitstekend kan werken. 
In steeds meer gemeenten kan je  
een kangoeroewoning huren. Soms  
via de gemeente zelf, soms via een 
woningcorporatie. De prijzen lopen erg 
uiteen en hangen af van de grootte van 

de woning. De huurovereenkomsten 
zijn meestal aan elkaar gekoppeld en  
je moet aantonen dat er sprake is van 
een zorgrelatie. Als één van de huurders 
verhuist, of overlijdt, kan dit gevolgen 
hebben voor de andere huurder. Let  
ook op als je een uitkering of toeslagen 
ontvangt of een zorgindicatie hebt. Het 
wonen in een kangoeroewoning kan 
daarvoor gevolgen hebben. 

Groepswonen
Gemeenschappelijk wonen heeft veel 
voordelen. Je bent nooit alleen en hulp  
is altijd dichtbij. En je kunt een aantal 
voorzieningen delen, bijvoorbeeld een 
tuin of een auto. Dus aan de ene kant: 
elkaar helpen zonder verplichtingen te 
voelen. Aan de andere kant: betrokken 
zijn bij elkaar, maar ook elkaars privacy 
respecteren. Ben je graag iets meer op 
jezelf? Ook daar is iets op bedacht: er 
zijn woongroepen waarbij de woningen 
verspreid liggen in een straat, buurt  
of flatgebouw. Dit heet ‘gestippeld’ 
wonen. Je kunt dan zelf beslissen welke 
activiteiten je gemeenschappelijk  
wilt doen.

http://www.ikwoonleefzorg.nl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
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V
anaf de start bij knooppunt 63 
is het alsof je in een andere tijd 
belandt. Dankzij een rijke 
geschiedenis van grootgrond-

bezitters, leenmannen en horigen, 
staan de prachtige huizen en 
boerderijen ook nu nog op grond met 
‘erfpacht’. Die ‘pacht’ verplicht 
bewoners bij te dragen aan het unieke 
karakter van Vilsteren, bijvoorbeeld 
door het gebruik van de juiste kleuren 
en een verplichte beukenhaag in de 
tuin. Dat klinkt misschien wat streng, 
maar bewoners zijn trots op het unieke 
karakter van hun dorp. En terecht, want 
het is een plaatje! De omgeving is ook 
schitterend en met deze route fiets  
je langs alle hoogtepunten, zoals de 
rivier de Regge, bos Landgoederen 
Eerde en de Laer, de voormalige burcht 
van roofridder Evert van Essen, 
heidevelden, houtwallen en oer-
Hollandse weilanden. Meer weten  
over deze route? Kijk dan op  
www.ikwoonleefzorg.nl/fietsroute

Lekker actief door een 

Het Overijsselse dorp Vilsteren biedt 

dankzij een bijzondere geschiedenis 

fietsers een unieke ervaring. 

uniek stukje Nederland

73 76 87 88 5 26 42 29 49 48 6351 50 57 54 53 63 55 97 67 72 70 66 56 

ROUTE TERUG IN DE TIJD BIJ VILSTEREN  |  LENGTE 48 KM  |  STARTPUNT VILSTERSEWEG 13, 7734 PD VILSTEREN
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Met een team
Ben je op zoek naar een echte 
teamsport? Dan kan je meedoen met 
bijvoorbeeld ‘Walking voetbal’ of 
‘Walking hockey’. Dit zijn rustige maar 
sportieve varianten van voetbal en 
hockey, met aangepaste spelregels. 
Daardoor zijn deze sporten heel 
geschikt om tot op hoge leeftijd te 
blijven doen. Deze manier van bewegen 
wordt steeds succesvoller en daarom 
komen er steeds meer clubs én sporten 
bij, zoals bijvoorbeeld ‘Walking Tennis’. 
Je vindt ze onder de naam OldStars door 
het hele land. Informeer eens bij een 
vereniging in de buurt. 

Lekker blijven bewegen is goed voor iedereen. Heb je lang niet meer gesport en 

geen idee welke mogelijkheden er allemaal zijn? Er kan veel meer dan je denkt!

Lekker bewegen,
niets houdt je tegen. 

Meer begeleiding
Behoefte aan iets meer begeleiding? 
GoldenSports geeft trainingen aan 
iedereen van 55 jaar en ouder. De 
trainingen zijn gevarieerd en vaak  
in de vorm van een spel. Meedoen is 
gezellig en niet duur. Je traint iedere 
week en bijna altijd lekker buiten. Een 
fysiotherapeut of andere deskundige 
begeleidt de training. Hierdoor is het 
ook mogelijk om mee te doen als je 
bijvoorbeeld lichamelijke klachten 
hebt. Tijdens de trainingen werk je  
aan balans, uithoudingsvermogen  
en spierkracht.
GoldenSports is er niet alleen voor  
de beweging. Plezier, gezelligheid  
en onderling contact zijn minstens  
zo belangrijk. Daarom is er na afloop 
van de training altijd tijd voor een kop 
koffie of thee. GoldenSports geeft 
inmiddels training in Amsterdam, 
Dordrecht, Helmond, Leeuwarden, 
Purmerend, Rotterdam, Schiedam, 
Utrecht, Vlaardingen en Zwolle. Er 
komen elk jaar nieuwe locaties bij.  
Houd daarvoor de website  
www.goldensports.nl in de gaten.

Op je eigen moment
Beweeg je liever op een moment dat  
je zelf bepaalt en gewoon in huis? 
Stoelyoga is een vorm van yoga waar 
iedereen aan mee kan doen: jong en 
oud, lenig of stijf, ervaren of niet. Je 
hoeft geen ingewikkelde houdingen  
aan te nemen en toch train je alle 
spiergroepen. Het enige wat er voor 
nodig is, is een stoel. Omkleden hoeft 
niet.

De eenvoudige bewegingsoefeningen 
voer je zittend of staand uit waarbij je 
steun hebt aan de stoel. Risico om te 
vallen is er niet. De oefeningen zijn 
gericht op balans houden en spieren en 
botten versterken. Stoelyoga kan je heel 
goed alleen doen. Op de website van 
Stoelyoga Nederland en op Youtube (als 
je zoekt op het onderwerp stoelyoga) 
vind je heel veel verschillende 
oefeningen. Zie:

Liever individueel sporten? Denk dan 
eens aan aquajoggen of aquafitness. 
Daarbij doe je oefeningen in het 
zwembad.

www.ikwoonleefzorg.nl/beweegapps

http://www.ikwoonleefzorg.nl?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen
http://www.goldensports.nl
https://www.stoelyoga-nederland.nl/
https://www.youtube.com/
http://www.ikwoonleefzorg.nl/beweegapps?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=fijnwonen


IkWoonLeefZorg.nl 18

HuisartsPraktijkondersteuner

i
Praktijkverpleegkundige 

ouderenzorg

Wijkverpleegkundige Casemanager dementie Mantelzorgmakelaar 

Transferverpleegkundige
Specialist 

ouderengeneeskunde

Cliëntondersteuner Wmo-consulent 

Wmo

Ouderenadviseur

? !

Maatschappelijk 
werker 

Praktijkondersteuner

i

Huisarts Praktijkverpleegkundige 
ouderenzorg

Heeft een eigen spreekuur, 
meestal in de huisartsenpraktijk. 
De praktijkondersteuner geeft 
zorg en informatie aan mensen 
met een chronische aandoening, 
zoals diabetes of astma. Vaak 
is er een aparte praktijkonder-
steuner GGZ, voor psychische 
klachten. 

Heb je lichamelijke of psychische 
klachten? De huisarts is het eerste 
aanspreekpunt voor advies, 
onderzoek en behandeling. 
Als het nodig is, verwijst de 
huisarts door. Bijvoorbeeld 
naar een specialist. 

Werkt vaak in een huisartsen-
praktijk of in het gezondheids-
centrum. Het is een gespeciali-
seerde verpleegkundige. 
Hij of zij gaat op huisbezoek bij 
kwetsbare ouderen en stemt af 
met andere zorgverleners. 

Handig: alle zorg in één overzicht

(gaat verder op pagina 19)
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Transferverpleegkundige
Specialist 

ouderengeneeskunde

Kom je uit het ziekenhuis en 
moet je verder herstellen? 
Een transferverpleegkundige 
regelt de juiste nazorg. Dat kan 
thuiszorg zijn of een tijdelijke 
opname in een zorginstelling. 
Regelt ook machtigingen van 
zorgverzekeraars en hulp-
middelen die nodig zijn.  

Voorheen: de verpleeghuisarts. 
Het is een specialist in ouder-
domsziekten en chronische 
ziekten. Hij of zij komt ook 
thuis, als dat nodig is. Dit 
gebeurt vaak na een verzoek 
van de huisarts of de wijk-
verpleegkundige.   

Wil je thuishulp aanvragen 
vanuit de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo)? 
De consulent, die bij de 
gemeente werkt, helpt 
daarbij. Tijdens een keuken-
tafelgesprek bespreekt de 
Wmo-consulent de mogelijk-
heden.

Is gratis, onafhankelijk en 
komt op voor jouw belangen. 
Je kunt advies vragen over 
24-uurs zorg thuis of over 
verpleeghuisopname. De 
cliëntondersteuner kan ook 
meegaan naar het gesprek 
met de Wmo-consulent. Je 
vindt de cliëntondersteuner 
bij de gemeente.

Sommige gemeenten hebben 
een ouderenadviseur in dienst. 
Je kunt er terecht met allerlei 
vragen: over wonen, zorg, 
welzijn en �nanciën. De 
ouderenadviseur weet ook 
welke activiteiten de gemeente 
organiseert voor ouderen.

Voel je je weleens eenzaam? 
Heb je vragen over regelingen? 
Een maatschappelijk werker – 
of sociaal werker – kan helpen. 
Vaak werkt hij of zij in een 
sociaal wijkteam. Het spreekuur 
is gratis.

Wmo-consulent 

Wmo

Cliëntondersteuner 

Ouderenadviseur

? !

Maatschappelijk 
werker 

Wijkverpleegkundige Casemanager dementie Mantelzorgmakelaar 

Een wijkverpleegkundige 
komt bij u thuis langs voor 
medische handelingen, zoals 
het geven van injecties, het 
toedienen van medicijnen, 
wondverzorging of het 
aanleggen van een infuus. 

Een mantelzorgmakelaar kan 
veel zaken regelen. Zoals het 
aanvragen van een indicatie 
of een persoonsgebonden 
budget (pgb). En kan helpen 
bij het invullen van formulie-
ren en het op orde krijgen 
van de administratie. 

Wie lijdt aan Alzheimer of een 
andere vorm van dementie, 
heeft recht op een casemanager 
dementie. De casemanager is 
meestal een gespecialiseerde 
wijkverpleegkundige. Hij of 
zij geeft uitleg, praktische 
adviezen en emotionele steun. 
Ook aan mantelzorgers.

(vervolg van pagina 18)
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”Ik werkte in de ICT en vond het na 
mijn pensioen leuk om me met 
huisautomatisering bezig te houden. 
Vooral toen ik een tijd ziek was,  
had ik er profijt van. Ik kon alles 
instellen vanuit mijn stoel. Ook als 
mijn vrouw en ik er niet zijn, gaan  
bij zonsondergang de gordijnen 
automatisch dicht en even later gaat 
de lamp aan. Moeten we ’s nachts uit 
bed, dan verlichten led-lampjes 
automatisch de vloer en brandt het 

licht in het toilet als we de deur 
opendoen. Als er aangebeld wordt, 
kan ik op mijn tablet zien wie er voor 
de deur staat. De kosten ervan vallen 
mee – ik doe veel zelf – en het is nog 
zuinig ook. Zo hebben we in elke 
kamer een temperatuurregelaar  
die via een sensor automatisch de 
gewenste temperatuur bijstelt.  
Op een app kan ik precies zien wat 
we aan elektra en gas verbruiken  
op een dag.“

‘De kosten ervan vallen mee’

Bij Gerard (75) en Annemieke (69) van Nunen 
sluiten de gordijnen zich zelf
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D
omotica is de verzamelnaam 
voor huisautomatisering.  
Het gaat om elektronische 
apparaten die via bedrading of 

internet zijn verbonden en met elkaar 
communiceren.  Bijvoorbeeld de 
verwarming, zonwering, verlichting, 
het sanitair, huishoudelijke apparaten 
en beveiligingssystemen. Je kunt ze 
zowel thuis als onderweg via een app  
op je smartphone of tablet bedienen.  
En soms hoef je niets te doen. Veel 
apparaten werken op sensoren, maken 
zelf hun slimme keuzes en schakelen 
zichzelf in en uit.

Huishoudelijke apparaten
De oven, de magnetron, de vaatwasser, 
de koffiemachine of de droogmachine. 
Er zijn steeds meer huishoudelijke 
apparaten die je instelt op een tijd 
waarop ze hun werk moeten gaan doen. 
Denk aan dat kopje koffie dat ’s ochtends  
vroeg al klaarstaat bij het opstaan. Of 
een ovenschotel die klaar is als je thuis 
komt. Hoe comfortabel is dat? 

Sensoren
Dankzij sensoren doen apparaten in 
huis dingen die vroeger ondenkbaar 
waren. Zoals gordijnen die bij 
zonsondergang automatisch sluiten,  
de kraan die aangaat zodra je er je 

handen onder houdt, robotstofzuigers 
die in hoeken komen waar je zelf nooit 
komt, wc’s die automatisch doorspoelen 
of ventilatoren die de hoeveelheid 
ventilatie afstemmen op het gebruik 
van de badkamer of het toilet.  

Verlichting
Steeds meer lampen kun je vanaf je 
smartphone bedienen, om ze uit en aan 
te doen, te dimmen, van helder licht in 
sfeerverlichting te veranderen of de 
kleur van het licht aan te passen.  
Er zijn lampen uitgerust met sensoren 
die vanzelf aangaan als je in de buurt 
bent of op de mat voor je bed stapt.  
Wel zo handig ’s nacht als je de weg  
zoekt tussen slaapkamer en toilet.  

Op vakantie kun je een tijdschema 
instellen zodat het lijkt alsof er iemand 
thuis is. 

Verwarmingssystemen
Veel domotica werkt energie-
besparend. Zo zijn er verwarmings-
systemen die met sensoren de 
temperatuur in huis bepalen. Ze nemen 
waar hoe koud of warm het buiten is, 
wanneer er mensen in een vertrek zijn 
of een raam openstaat en passen daar 
de temperatuur op aan. Het systeem 
kan ook gekoppeld worden aan het 
neerlaten of optrekken van een 
zonnescherm.

Veilig huis
Er zijn alarmsystemen die je inschakelt 
als je van huis bent en verbinding 
maken met je smartphone als iets niet 
pluis is. Of neem een slimme deurbel. 
Thuis of onderweg kun je zien wie er 
voor de deur staat en kun je zelfs,  
via een deurtelecom doorgeschakeld 
naar de smartphone, een gesprek 
voeren. Ook slimme rookmelders 
sturen een bericht als ze onraad 
signaleren of waarschuwen de buren.

Slimme oplossingen voor comfort en veiligheid thuis
De verwarming die zichzelf inschakelt als je bijna thuis bent of op je vakantieadres 

kunnen zien wie er voor de deur staat. Slimme apparaten – domotica – in huis 

zorgen voor comfort en veiligheid. En ze zijn vaak nog energiebesparend ook.

In het artikel www.ikwoonleefzorg.nl/
domotica lees je meer over slimme 

oplossingen in huis.
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Wist je dat de amandel ook de kans op hart- en vaatziekten  
en diabetes kan verkleinen? Bovendien zijn deze noten een 
uitstekende bron van vitamine E en mangaan. Vitamine E 
houdt de huid, zenuwen, spieren, rode bloedcellen en het hart 

supergezonde
tussendoortjes

Dit heb je nodig
•    100 g roomboter
• 50 g havermout
•  150 g speltbloem
• 150 g suiker
• 1 kg fruit
•  Evt. wat kaneel

Dit heb je nodig
•  1 dunne prei
•  1 aubergine
•  4 tomaten
•  2 eetlepels olijfolie
•  1 teentje knoflook
•  Italiaanse kruiden
•  1 eetlepel 
pijnboompitten

•  25 gram 
ongezouten 
amandelen

•  2 volkoren wraps

Havermoutcrumble met vers fruit

Wrap met groente en noten

Aantal personen: 6, bereidingsduur: 40 minuten 

Aantal personen: 2, bereidingsduur: 15-30 minuten

RECEPT met HAVERMOUT

RECEPT met AMANDELEN

Wist je bijvoorbeeld dat havermout je cholesterol kan 
verlagen? Dat komt door de bijzondere vezels die erin zitten: 
beta-glucanen. Bovendien houd je het op havermout langer 
vol en is het van nature glutenvrij. Daarnaast is havermout 

ook nog eens goed voor de lijn. Een kom havermout  
(6 eetlepels) met melk bevat zo’n 230 kcal.  
Ter vergelijking: twee boterhammen met boter en ham  
en een glaasje sinaasappelsap leveren 360 kcal.

Havermout is hot! Het is lekker, makkelijk en supergezond. 

Eigenlijk geen noot, maar een zaadje en is familie van de abrikoos.

gezond. Bovendien zitten er weinig ongezonde en veel 
gezonde vetten in. Dagelijks wat amandelen eten, verhoogt 
ook je goede (HDL) cholesterol en kan een positief effect 
hebben op de bloeddruk.

Zo maak je het 
Kneed een kruimelig deeg van alle ingrediënten minus het fruit.  
Vul een ovenschaal met ongeveer een kilo fruit in stukjes. Appel, 
peer of rabarber bijvoorbeeld. Strooi de kruimels over het fruit  
en bak de crumble 30 minuten in de oven op 200 graden Celcius.

Zo maak je het 
Maak de groente schoon. Snijd de prei in ringen en de aubergine 
en de tomaten in blokjes. Bak de prei zacht in de olie. Voeg de 
aubergine en de tomaten toe en pers het teentje knoflook erboven 
uit. Smoor de groente in 10 minuten zacht. Maak ze op smaak met 
peper en Italiaanse kruiden. Rooster de pijnboompitten in een 
droge koekenpan goudgeel. Hak de amandelen grof. Verwarm  
de wraps in een koekenpan of in de magnetron. Verdeel het 
groentemengsel en de noten erover. Rol de wraps op.
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7 Manieren om de kans op
vallen kleiner te maken

1 Badkamer
Antislipstickers en goede 

handgrepen maken de kans op vallen 
een stuk kleiner. Je kan natuurlijk 
nog verder gaan en het bad vervangen 
door een comfortabele en veilige 
inloopdouche. Daarin kan je eventueel 
ook een zitje laten plaatsen. Dat klinkt 
ingrijpend, maar kan soms al binnen 
één dag geregeld worden.
 

2 Voor- en achterdeur
Als je wat slechter loopt, kan een 

drempel voor de ingang een vervelende 
hindernis zijn. Je kunt de bestrating 
natuurlijk aanpassen, maar er zijn ook 
betaalbare drempelhulpen.

Ieder jaar belanden duizenden mensen in het ziekenhuis door een valpartij,  

blijkt uit cijfers van het CBS. Nu steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen, 

wordt het nog belangrijker om valpartijen te voorkomen. Dit kunt u zelf doen:

3 Anti-slip op de trap
Een gladde trap maak je een stuk 

veiliger met anti-slip strips. Die zijn in 
verschillende kleuren leverbaar, niet 
duur en makkelijk zelf aan te brengen.
 

4 Drempels
Drempels verwijderden is een 

mogelijkheid, maar net als bij de voor- 
en achterdeur zijn er goede, eenvoudige 
drempelhulpen beschikbaar.
 

5 Slimme verlichting
Veel valpartijen gebeuren ’s nachts. 

Bijvoorbeeld bij het uit bed stappen.  
Er is slimme verlichting beschikbaar 
die aanspringt op het moment dat je  

uit bed stapt. Niet alleen direct naast 
het bed, maar ook op de gang. Handig  
én veilig!

6 Dubbele trapleuning
Een dubbele trapleuning zorgt  

voor veel meer houvast.
 

7 Obstakels
Verwijder zoveel mogelijk 

obstakels zodat er voldoende ruimte 
ontstaat om makkelijk te bewegen.  
Leg liever geen kleedjes op de vloer,  
dat maakt de kans op struikelen groter. 
Denk ook aan snoeren, kranten en 
andere spullen. Leg ze niet zomaar  
op de grond, maar berg ze op.

Meer oplossingen die de kans op vallen kleiner maken, zijn verkrijgbaar via de Interpolis Preventiewinkel:
www.preventiewinkel.nl
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