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Nijmegen, te Nijmegen. Dit onderzoek is in september 2021 gestart in opdracht van Jan 
Troost, projectleider Toegankelijkheid en wonen bij Zelfregiecentrum Nijmegen.  
 
Door dit onderzoek uit te voeren, hebben wij eraan bij kunnen dragen dat de wensen, 
behoeften en eisen van rolstoelgebruikers en zorgpersoneel in kaart zijn gebracht. 
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Tenslotte willen wij onze projectleider, Jan Troost, nog in het bijzonder bedanken voor de 
samenwerking en de passende handvaten die hij ons heeft geboden gedurende het 
onderzoek. Zijn positieve energie en gedrevenheid zullen wij niet snel vergeten.   
 
Dankzij hen hebben wij met veel enthousiasme dit onderzoek kunnen uitvoeren.  
 
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit praktijkgerichte onderzoek. 
 
Aniek Broecks 
Alicia Huberts 
Iris Loman 
Tesse de Man 
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Samenvatting 
 
Introductie 
Momenteel zijn er weinig rolstoelwoningen in Nederland. Daarnaast voldoen deze woningen 
niet altijd aan de wensen, behoeften en eisen van de rolstoelgebruiker. Tevens zijn de 
woningen niet gebouwd om er voor langere tijd in te wonen.   
 
De huidige woningen worden aangepast met de kijk op de gemiddelde rolstoel met een 
draaicirkel van maximaal 1,50 meter. Niet alle rolstoelgebruikers hebben de mogelijkheid om 
in een gemiddelde rolstoel te participeren. Zij zitten in een zogenaamde “rolstoel-plus”, 
waarvan de draaicirkel groter is dan 1,50 meter. Een elektrische rolstoel, een lig-rolstoel of 
een rolstoel voor mensen met obesitas kunnen voorbeelden zijn van de rolstoel-plus. 
Hierdoor ervaren rolstoel(-plus)gebruikers problemen bij het functioneren in de woning.   
Het was daarom van belang dat er een visueel ontwerp werd ontwikkeld van een woning, 
waarin de wensen en behoeften van deelnemers zijn meegenomen. 
 
Doel / Vraagstelling 
In dit onderzoek is antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag: 
‘’Hoe ziet het visuele ontwerp van de “ideale” rolstoel-plus woning eruit, welke samen met 
belanghebbenden is ontwikkeld?’’ 
 
Methode 
De hoofdvraag is beantwoord door middel van ontwerponderzoek. Het Double Diamond 
Model heeft hierin de rode draad gevormd. Hierin is gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve 
als kwantitatieve methoden.  
Door middel van observaties is inzicht verkregen in de huidige rolstoelwoningen. Middels 
interviews zijn wensen, behoeften en eisen, waar een rolstoel-plus woning aan moet 
voldoen, in kaart gebracht. Het perspectief van rolstoel(plus)gebruikers, zorgpersoneel en 
initiatiefnemers van woonprojecten zijn hierin meegenomen. Vervolgens zijn er enquêtes 
onder rolstoelgebruikers in geheel Nederland uitgezet om eerder verzamelde resultaten te 
bevestigen, prioriteiten te stellen en de noodzaak aan te tonen. Daarnaast zijn door middel 
van brainstormsessies ideeën gevormd en prototypes ontwikkeld. Tot slot is op de 
prototypes feedback verzameld en toegepast.  
 
Resultaten 
Uit de verzamelde resultaten zijn criteria gevormd waar een rolstoel-plus woning aan moet 
voldoen. Deze criteria zijn onderverdeeld in de volgende thema’s: toegankelijkheid, 
omgeving woning, functioneren in de woning, veiligheid, bouwtechnisch, automatisering, 
bezoek, opslag en voorzieningen.  
Vanuit de criteria zijn drie verschillende rolstoel-plus woningen ontwikkeld. Deze ontwerpen 
zijn zowel in 2D- als in 3D-modus te bekijken.  
 
Conclusie 
De conclusie van dit onderzoek is dat de woning aan diverse criteria moet voldoen. In dit 
onderzoek zijn drie verschillende ontwerpen van de “ideale” rolstoel-plus woningen visueel 
weergegeven. Dit zijn woning A1, A2 en B. De A1 en A2 zijn eenpersoonswoningen welke 
verschillen in oppervlakte. De B woning is een eengezinswoning.  
Een belangrijk kenmerk van de rolstoel-plus woning is dat deze duurzaam is en dat er 
rekening wordt gehouden met de (veranderende) zorgvraag van de rolstoelgebruiker. 
 
Maatschappelijke relevantie 
In geheel Nederland speelt het tekort aan toegankelijke woningen onder rolstoelgebruikers. 
Door aandacht te geven aan dit probleem, komen de onderzoekers op voor de belangen van 



 
 

deze kwetsbare doelgroep. Dit maakt dat dit onderzoek een hoge maatschappelijke 
relevantie heeft.  
 
Aanbevelingen voor de praktijk 
Er zijn diverse aanbevelingen gegeven voor vervolgonderzoek. Er zal namelijk onderzoek 
verricht moeten worden naar de wijze van zorgverlening in de rolstoel-plus woning en welk 
type woning het meest passend is bij de financiële mogelijkheden van de rolstoelgebruikers. 
Tevens dient er vervolgonderzoek gedaan te worden naar het financiële- en bouwtechnische 
aspect van de rolstoel-plus woning. Tot slot moet er vervolgonderzoek gedaan worden naar 
het aantal rolstoelgebruikers en het aantal rolstoelwoningen in Nederland om de noodzaak te 
benadrukken. 
 
Aan de projectleider is aanbevolen dat de ontwerpen van de ‘’ideale’’ rolstoel-plus woningen 
door meerdere rolstoelgebruikers veelvuldig beoordeeld moeten worden. Hierdoor zal de 
kwaliteit van de ontwerpen toenemen. 
 
Aan de ergotherapeutische beroepspraktijk is aanbevolen dat zij het onderzoek raadplegen 
wanneer zij betrokken worden bij een woningaanpassing. Tevens wordt er aanbevolen dat 
ergotherapeuten ten alle tijden het perspectief en de deskundigheid van de cliënt centraal 
stellen.  
 
  



 
 

Leeswijzer 
 
Deze leeswijzer geeft inzicht in het proces naar het ontwerp van de ‘’ideale’’ rolstoel-plus 
woning. Om dit overzichtelijk weer te geven, zijn de gezette stappen onderverdeeld in 
hoofdstukken. Deze hoofdstukken zijn weergegeven in Figuur 1. 
 

Allereerst krijgt u in hoofdstuk 1 een introductie van het 
onderwerp door middel van een inleiding, probleemstelling en 
doelstelling. 

 
In hoofdstuk 2 wordt het type onderzoek toegelicht samen met 
het toegepaste model. Dit model bestaat uit twee diamanten. 
Deze twee diamanten worden in dit verslag gebruikt als 
leidraad, waarin verschillende acties te zien zijn die zijn 
doorlopen in dit onderzoeksproces. 
Naast het type onderzoek en het model, krijgt u in dit hoofdstuk 
inzicht in de zogeheten “fasevragen” en “subvragen” waarmee 
de acties in dit proces zijn doorlopen.  
 
Dit onderzoek wordt doorlopen met een “ontwerpteam” en 
“deelnemers”. Alle personen die een bijdragen hebben gehad in 
dit onderzoek, worden toegelicht in hoofdstuk 3.  
 
In hoofdstuk 4 worden de acties die zijn doorlopen in de “eerste 
diamant” van het ontwerpproces toegelicht samen met de 
desbetreffende resultaten. De acties in deze diamant zijn 
voornamelijk gericht op het achterhalen van informatie over hoe 
de woning er uit moet zien volgens de deelnemers in het 
onderzoek. 
 
In hoofdstuk 5 wordt stilgestaan bij de wensen en behoeften 
waarvoor een oplossing wordt ontworpen. Ook wordt duidelijk 
gemaakt voor wie er wordt ontworpen en tot welke uitkomst dit 
zal leiden. Dit uit zich in één zin. 
 
De acties die zijn doorlopen in het tweede deel van de “diamant” 
samen met de desbetreffende resultaten, worden toegelicht in 
hoofdstuk 6. De acties in deze diamant zijn voornamelijk 
gericht op het creëren van prototypes van het ontwerp. 
 
In hoofdstuk 7 worden alle resultaten uit de eerste en de 
tweede diamant weergegeven aan de hand van een criterialijst. 
 
De resultaten van het onderzoek worden bediscussieerd in 
hoofdstuk 8.  
 
In hoofdstuk 9 wordt er een conclusie gegeven over dit 
onderzoeksproces. 
 
In hoofdstuk 10 worden aanbevelingen gegeven over het 
vervolg van dit onderzoek. 

  

Figuur 1 
Weergave van hoofdstukken 
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1. Introductie  
 
1.1 Inleiding 
In 2007 waren er naar schatting 225.000 tot 250.000 rolstoelgebruikers in Nederland, 
waarvan er minimaal 150.000 de rolstoel vrijwel permanent gebruiken (De Klerk, 2007). Uit 
cijfers over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) blijkt dat de aanvraag van 
rolstoelen de afgelopen jaren fors is gestegen, waardoor de behoefte aan aangepaste 
woningen is toegenomen (CBS, 2020).  
Het is algemeen bekend dat het hebben van onderdak een van de eerste levensbehoeften is 
van de mens (Zimbardo et al., 2017). Tevens is het in Nederland zo dat mensen langer 
zelfstandig thuis willen en moeten wonen (Van Andel, 2020).  
 
Ondanks dat de overheid de plicht heeft om te zorgen voor voldoende woonruimte (De 
Nederlandse Grondwet, z.d.), blijkt uit recent onderzoek van Ieder(in) (2021) dat er een flink 
tekort is aan toegankelijke rolstoelwoningen binnen Nederland. Dit tekort leidt ertoe dat de 
niet-toegankelijke woningen aangepast moeten worden. De gemeente kan een bijdrage 
leveren in het aanpassen van een woning, maar doet dit niet zomaar. Wanneer 
aanpassingen niet waargemaakt kunnen worden, moet de rolstoelgebruiker verhuizen. 
Gezien het woningtekort, belandt de rolstoelgebruiker in een vicieuze cirkel. 
 
De Projectgroep Toegankelijkheid en Wonen, onderdeel van Zelfregiecentrum Nijmegen, is 
een groep die toegankelijkheid centraal stelt. Zij willen graag deze vicieuze cirkel 
doorbreken, door op te komen voor de belangen van rolstoelgebruikers. Op dit moment 
zetten zij zich in door knelpunten en obstakels in Nijmegen in kaart te brengen 
(Zelfregiecentrum Nijmegen, 2022). Een van de leden van deze projectgroep is de heer 
Troost. 
 
Volgens de heer Troost, projectleider van het onderzoek en tevens rolstoelgebruiker, is het 
tekort aan aangepaste woningen niet het enige “knelpunt” op dit moment. Hij geeft namelijk 
aan dat in de huidige aangepaste rolstoelwoningen, niet alle rolstoelgebruikers optimaal 
kunnen manoeuvreren in iedere ruimte van de woning (persoonlijke communicatie, 6 
september 2021). De huidige woningen worden namelijk aangepast op basis van de 
“gemiddelde rolstoel”. De gemiddelde rolstoel heeft, van voor tot achter, een lengte van 
maximaal 1,20 meter en een draaicirkel van 1,50 meter (PBT Consult, z.d.). Deze draaicirkel 
ontstaat, omdat een rolstoelgebruiker aan beide kanten minimaal 0,15 meter nodig heeft om 
te draaien.  
Wanneer een rolstoelgebruiker een grotere draaicirkel nodig heeft dan 1,50 meter, is het 
aannemelijk dat deze persoon problemen ervaart met het manoeuvreren in de huidige 
rolstoelwoningen. Een rolstoelgebruiker die een grotere draaicirkel nodig heeft dan 1,50 
meter, wordt een “rolstoel-plus gebruiker” genoemd. Zij gebruiken een zogeheten “rolstoel-
plus”, welke langer is dan 1,20 meter. Een elektrische rolstoel of een lig-rolstoel zijn 
voorbeelden van de rolstoel-plus. 
 
Rolstoelgebruikers zijn minder mobiel. Door het weinige bewegen neemt hun gewicht sneller 
toe wat kan leiden tot obesitas (Van der Woude et al., 2005). Door obesitas wordt de kans 
groter dat zij terecht komen in een ruimere en passieve rolstoel, de rolstoel-plus. Mede 
doordat meer mensen obesitas krijgen (CBS, 2012) neemt het gebruik van rolstoel-plus in de 
toekomst toe. Hierdoor zullen steeds meer rolstoelgebruikers problemen ervaren met 
manoeuvreren in huidige rolstoelwoningen. 
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1.2 Probleemstelling 
De rolstoel-plus gebruikers kunnen in de huidige rolstoelwoningen niet optimaal functioneren 
vanwege de te beperkte manoeuvreerruimte. Tevens zijn gebruikers van een gemiddelde 
rolstoel, die overstappen naar een rolstoel-plus, vaak genoodzaakt om de woning aan te 
passen. De gemeente kan een rol spelen bij het aanpassen van woningen, maar adviseert 
door de hoge kosten van aanpassingen eerder om te verhuizen.  
 
Naast dat de huidige woningen niet voldoen aan de draaicirkel van een rolstoel-plus 
gebruiker, zijn de woningen niet duurzaam. Duurzaamheid draagt eraan bij dat rolstoel(-
plus)gebruikers langdurig in de woning kunnen wonen, ondanks een eventuele toenemende 
zorgvraag. Tenslotte is het de vraag of de huidige woningen aan de wensen en behoeften 
van de rolstoel(-plus)gebruikers voldoen.  
  
1.3 Doelstelling  
Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van de “ideale” rolstoel-plus woning, waarin 
zowel de gebruiker van de gemiddelde rolstoel als de rolstoel-plus gebruiker langdurig kan 
functioneren. Met dit ontwerp zal de Projectgroep Toegankelijkheid en Wonen het gesprek 
aangaan met de gemeente Nijmegen om hen te overtuigen deze woning te realiseren. 
 
Om het doel te bereiken wordt in dit onderzoek antwoord gegeven op de volgende 
hoofdvraag: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hoe ziet het visuele ontwerp van de “ideale” rolstoel-plus woning eruit, welke samen 
met belanghebbenden is ontwikkeld? 
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2. Methodologie 
 
2.1 Onderzoeksdesign 
Dit onderzoek is vormgegeven aan de hand van een ontwerponderzoek. Ontwerponderzoek 
houdt in dat een oplossing voor een praktijkprobleem wordt ontworpen om innovatie in de 
praktijk te bevorderen. Gestart wordt met het verhelderen van het praktijkprobleem, waarna 
oplossingen worden bedacht voor dit probleem en zo nodig worden uitgevoerd in de praktijk. 
Dit verloopt volgens een cyclisch proces, waarin na iedere actie wordt gereflecteerd (Verhoef 
et al., 2019). In dit ontwerponderzoek wordt aan de hand van het Double Diamond Model 
toegewerkt naar een ontwerp van de “ideale” rolstoel-plus woning (Van ’t Veer et al., 2020). 
 
2.2 Double Diamond Model 
 Om de hoofdvraag te beantwoorden en tot een ontwerp te komen, is het ontwerponderzoek 
doorlopen aan de hand van het Double Diamond Model (Van ’t Veer et al., 2020). In Figuur 2 
is dit model weergegeven. Dit proces bestaat uit vier fasen namelijk “discoverfase”, 
“definefase”, “developfase” en “deliverfase”. In de discoverfase wordt data verzameld en in 
de definefase wordt data geanalyseerd. In de developfase wordt een ontwerp ontwikkeld en 
in de deliverfase wordt het ontwerp daadwerkelijk in de praktijk gebracht (Van ’t Veer et al., 
2020). In iedere fase staat een fasevraag centraal. Om de fasevraag af te ronden, worden er 
subvragen beantwoord door het uitvoeren van methoden. Deze vragen met bijpassende 
methoden staan in Tabel 1. De eerste drie fasen van dit model zijn in dit onderzoek 
doorlopen en worden in hoofdstuk 4 “Eerste diamant” en 6 “Tweede diamant" verder 
toegelicht.  
  
 

(Van ’t Veer et al., 2020) 

Figuur 2 
Gehele proces van het Double Diamond Model 

Tabel 1 
Fasevragen en subvragen  
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Tabel 1 
Fasevragen en subvragen 
  

 

 Fasevraag  Bijpassende 
methoden 

Discoverfase Wat vinden rolstoel(-plus)gebruikers, zorgpersoneel 
en initiatiefnemers  
van woonprojecten belangrijk in een rolstoel-plus 
woning? 

 

Subvraag 1 Wat zijn de huidige toegankelijkheidsrichtlijnen en -
normen voor een rolstoelwoning? 

Deskresearch 

Subvraag 2 Wat is de definitie van rolstoel-plus? Deskresearch 
Subvraag 3 Hoe zien de huidige rolstoelwoningen in Nijmegen eruit? Fly on the 

Wall 
Subvraag 4 Wat zijn de wensen en behoeften die rolstoel(-

plus)gebruikers in Nijmegen ervaren met betrekking tot 
het participeren in een woning? 

Contextual 
Interviewing 

Subvraag 5 Wat adviseren initiatiefnemers van woonprojecten over de 
aanpak van het realiseren van de “ideale” rolstoel-plus 
woning? 

Contextual 
Interviewing 

Subvraag 6 Wat zijn de wensen, behoeften en eisen van 
zorgverleners bij het uitvoeren van werkzaamheden in 
een rolstoel(-plus)woning? 

Interview 

Definefase Wat zijn de criteria waar de rolstoel-plus woning aan 
moet voldoen vanuit het perspectief van rolstoel(-
plus)gebruikers, zorgpersoneel en initiatiefnemers 
van woonprojecten? 

 

Subvraag 7 Welke criteria komen er uit de analyse van “Fly on the 
Wall”? 

Affinity 
Mapping 

Subvraag 8 Welke criteria komen er uit de analyse van “Contextual 
Interviewing” van rolstoelgebruikers? 

Affinity 
Mapping 

Subvraag 9 Welke criteria komen er uit de analyse van de “Contextual 
Interviewing” van initiatiefnemers van woonprojecten? 

Affinity 
Mapping 

Subvraag 10 Welke criteria komen er uit de analyse van “Interview” met 
het zorgpersoneel van rolstoelgebruikers? 

Affinity 
Mapping 

Subvraag 11 Welke criteria komen er uit de analyse van de “Enquête”? Enquête 
Subvraag 12 Welke overeenkomsten en verschillen tussen de 

gebruikers van een gemiddelde rolstoel en de rolstoel-
plus gebruikers komen naar voren met betrekking tot 
wonen? 

Enquête 

Subvraag 13 Wat zijn kenmerken van de gebruikers van een 
gemiddelde rolstoel en rolstoel-plus gebruikers en hoe 
komen deze tot uiting? 

Persona’s 

Developfase Hoe ziet het prototype van de “ideale” rolstoel-plus 
woning eruit? 

 

Subvraag 14 Welke prototypes komen voort uit de data die is 
geanalyseerd? 

Brainwriting 

Subvraag 15 Welke prototypes sluiten het beste aan bij de wensen en 
behoeften van de rolstoel(-plus)gebruiker en 
mogelijkheden in de bouw? 

Lo-fi 
Prototyping 

Subvraag 16 Welke criteria komen er uit de analyse van “Brainwriting”? Affinity 
Mapping 

Subvraag 17 Welke criteria komen er uit de analyse van “Lo-fi 
Prototyping”? 

Affinity 
Mapping 
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Tabel 2 
Ontwerpteam 
 

3. Belanghebbenden 
 
3.1 Het ontwerpteam en deelnemers 
Gedurende dit proces hebben verschillende personen 
een bijdrage geleverd in dit onderzoek. Het ontwerpteam 
en alle deelnemers die een bijdrage hebben geleverd, 
worden samen “belanghebbenden” genoemd.   
 
Een ontwerpteam is een samengestelde groep die 
bestaat uit verschillende expertises (Van ’t Veer et al., 
2020). Zij waren de “mede-onderzoekers”, waarmee in 
het gehele proces gezamenlijke keuzes zijn gemaakt.  
 
In de discoverfase is vastgesteld wie zouden 
deelnemen aan het ontwerpteam. Dit team wordt ook 
wel de “binnenkring” genoemd. Zij zijn weergegeven in 
Figuur 3(A). De rol en functie van leden uit het 
ontwerpteam zijn weergegeven in Tabel 2. 
 
Alle leden van het ontwerpteam zijn lid van de 
“Projectgroep Toegankelijkheid en Wonen”. Zij hebben 
vooronderzoek gedaan naar voorwaarden voor rolstoel-
plus woningen. 
 
De deelnemers zijn personen die een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek, maar 
zijn niet het gehele proces betrokken. Zij worden de “buitenkring” genoemd. In elke fase is 
gekeken welke deelnemers betrokken dienen te worden. Deze buitenkring is weergegeven in 
Figuur 3(B). De rol en functie van de deelnemers staan in Tabel 3.  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Naam Functie Rol 
J. Troost Projectleider en lid 

Projectgroep 
Toegankelijkheid en Wonen 

Leiden van het onderzoek en ervaring 
delen als rolstoelgebruiker  

J. Kersten Directeur Zelfregiecentrum 
Nijmegen 

Ervaring delen en input geven in het 
onderzoek 

S. 
Abdoelbasier 

Rolstoel-plus gebruiker en 
lid Projectgroep 
Toegankelijkheid en Wonen 

Ervaring met participeren in een woning 
vanuit het perspectief van een rolstoel-
plus gebruiker 

G. de Rooy Binnenshuis architect en lid 
Projectgroep 
Toegankelijkheid en Wonen 

Ervaring met schetsen en 
bouwtekeningen maken 

A. Broecks, A. 
Huberts, 
I. Loman & T. 
de Man 

Onderzoekers Sturing geven aan het onderzoek, acties 
voortzetten en het plannen van 
bijeenkomsten 

Figuur 3 
Ontwerpteam en deelnemers 
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Naam Functie Rol 
Rolstoelgebrui
kers 

/ Wensen, behoeften en ervaringen delen 
rondom participeren in een woning 

J. & M. Initiatiefnemers van 
woonprojecten 

Het delen van ervaringen rondom het 
opzetten van het woonproject en daarbij 
adviseren 

N. & A. Zorgverlener PGB Wensen, behoeften, ervaringen en eisen 
delen m.b.t. de werksituatie als PBG-
zorgverlener 

B. & D Zorgverlener Fokus Wensen, behoeften, ervaringen en eisen 
delen m.b.t. de werksituatie als Fokus 
zorgverlener 

A. Beleidsmedewerker 
Landelijke 
Belangenbehartiging 
Wonen (Ieder(in)) 

Onderzoeksresultaten vanuit haar eigen 
onderzoek (m.b.t. wonen voor mensen 
met een beperking of chronische ziekte) 
delen en literatuur aanreiken 

R. Gemeente Nijmegen: 
Afdeling Maatschappelijke 
Ontwikkeling 

Informatie geven over de sociale 
ontwikkeling van de stad zoals 
woningaanpassingen via de WMO 

V. Gemeente Nijmegen: 
Afdeling Stadsontwikkeling 

Informatie geven over de plaatsing van 
type woningen voor diverse doelgroepen 

M. Projectleider 
woningcorporatie 
  

Informatie geven over bouwtechnische 
aspecten en vergoedingen 

/ Politici Het uiteindelijk uitzetten van het project 

Tabel 3 
Deelnemers 
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4. Eerste diamant  
 
In dit hoofdstuk wordt de eerste diamant van het Double Diamond Model toegelicht, waarin 
de discover- en definefase naar voren komen. Hierin is het doel om het praktijkprobleem en 
de behoefte van de doelgroep, waarvoor een oplossing nodig is, te verhelderen (Van ’t Veer 
et al., 2020). Tussen de discover- en de definefase vindt een wisselwerking plaats, waarbij 
na een gezette stap in de definefase, weer terug kan worden gegaan naar de discoverfase. 
De stappen in het proces worden samen met belanghebbenden uitgevoerd aan de hand van 
methoden. De toegepaste methoden zijn Deskresearch, Fly on the Wall, Contextual 
Interviewing, Interviews, Affinity Mapping, Enquête en Persona. Het proces is weergegeven 
in Figuur 4. De discoverfase is divergerend van aard, aangezien dit een verkennend proces 
is, waarin inzichten worden opgedaan. De definefase is convergerend van aard, aangezien 
hierin de essentie van de inzichten worden verkregen.  
 
In onderstaande paragrafen wordt de uitvoering van de methoden in de eerste diamant 
toegelicht. In elke paragraaf wordt allereerst de methode toegelicht, waarna de aanpak, de 
wijze van analyse, de resultaten uit de methode en een korte reflectie wordt beschreven. 
Iedere fase wordt afgesloten met een korte conclusie op de desbetreffende fase. 
 

 
 

 
 

Figuur 4 
Wisselwerking discover- en definefase 
 

(Van ’t Veer et al., 2020) 
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4.1 Discoverfase  
4.1.1 Deskresearch 
 
Inleiding en formulering fasevraag met subvraag 
Deskresearch is een methode waarmee kennis kan worden vergroot door te oriënteren op 
relevante onderwerpen in het onderzoek (Van ’t Veer et al., 2020). Gezien de huidige 
rolstoelwoningen niet voor iedereen toegankelijk zijn, is het belangrijk te achterhalen wat de 
toegankelijkheidsrichtlijnen en -normen op dit moment inhouden. Om te achterhalen wat de 
rolstoel(-plus)gebruiker belangrijk vindt in een rolstoelwoning, is het ook van belang om 
kennis op te doen over wat een rolstoel-plus gebruiker inhoudt en wanneer iemand als 
rolstoel-plus gebruiker wordt beschouwd.  
 
De discoverfase is afgerond na beantwoording van onderstaande fasevraag. 
 
 
 
 
Door middel van Deskresearch zijn subvraag 1 en 2 beantwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
Methode aanpak 
Literatuuronderzoek – huidige toegankelijkheidsrichtlijnen en -normen 
Om passende literatuur te zoeken over de huidige toegankelijkheidsrichtlijnen en -normen 
voor rolstoelwoningen, is contact gezocht met een beleidsmedewerker landelijke 
belangenbehartiging Wonen van Ieder(in). Ieder(in) is een koepelorganisatie, die zich sterk 
maakt voor mensen met een beperking of chronische ziekte (Ieder(in), 2021). De 
beleidsmedewerker heeft relevante richtlijnen aangedragen voor het onderzoek.  
Dit waren de Integrale Toegankelijkheidsstandaard, het handboek Toegankelijkheid en 
WoonKeur. Tevens is telefonisch contact opgenomen met de auteur van de Integrale 
Toegankelijkheidsstandaard. 
 
Literatuuronderzoek – definitie rolstoel-plus 
Om passende literatuur te vinden over de definitie rolstoel-plus, is systematisch gezocht naar 
wetenschappelijke bronnen. De Big-6 methode is hiervoor gehanteerd (Verhoef et al., 2019). 
Er is een zoekvraag opgesteld en vastgesteld dat gezocht gaat worden in de databanken 
HanQuest, ScienceDirect en Google Scholar. Vervolgens is een zoekstrategie bepaald, 
waaronder het opstellen van zoektermen, het maken van een zoekstring en het selecteren 
van een artikel. Dit is weergegeven in Bijlage A. 
Na het selecteren is de informatie uit het artikel bestudeerd en is er relevante informatie 
uitgehaald om de zoekvraag te beantwoorden. Tenslotte is bekeken of verdere informatie 
nodig was om de vraag te beantwoorden.  
 
Wijze van analyse 
Om de betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek te waarborgen zijn bronnen 
beoordeeld op betrouwbaarheid en kwaliteit (HAN, z.d.). De bron waarin het begrip rolstoel-
plus werd verhelderd, is beoordeeld en weergegeven in Bijlage B.  
  

Wat vinden rolstoel(-plus)gebruikers, zorgpersoneel en initiatiefnemers van 
woonprojecten belangrijk in een rolstoel-plus woning? 

1. Wat zijn de huidige toegankelijkheidsrichtlijnen en -normen voor een 
rolstoelwoning? 

 
2. Wat is de definitie van rolstoel-plus? 
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Resultaten literatuuronderzoek – toegankelijkheidsrichtlijnen en -normen 
In de Integrale Toegankelijkheidsstandaard zijn de meest recente richtlijnen en normen 
beschreven voor toegankelijk bouwen. Deze standaard geeft inzicht in eisen over de 
toegankelijkheid, waarmee rekening wordt gehouden bij het ontwerp en realiseren van 
bouwprojecten. In deze standaard bleek dat bij de bouw van rolstoelwoningen rekening 
wordt gehouden met een draaicirkel van 1,50 meter (PBT Consult, z.d.). 
De auteur van de Integrale Toegankelijkheidsstandaard heeft de maatvoering (1,20 x 0,70 
meter) van een gemiddelde rolstoel bevestigd, welke wordt aangehouden in de huidige 
standaard (W., persoonlijke communicatie, 3 november 2021). De richtlijn van Bouw Advies 
Toegankelijkheid (2016) laat ook zien dat rekening wordt gehouden met een draaicirkel van 
1,50 meter.  
 
Resultaten literatuuronderzoek – definitie rolstoel-plus 
De rolstoel-plus is een rolstoel die langer is dan een gemiddelde rolstoel, waarvan de lengte 
1,20 meter is en de breedte 0,70 meter. Een rolstoel-plus is groter dan 1,20 meter in de 
lengte en heeft een draaicirkel van 1,90 meter nodig om te manoeuvreren (Van der Voordt, 
1996). De rolstoel-plus gebruiker is de persoon die gebruik maakt van deze rolstoel. In 
Bijlage C staat de volledige definitie van rolstoel-plus.  
  
Methodologische reflectie en vervolgstappen 
Er is gebleken dat er beperkt literatuur beschikbaar is om de subvragen te beantwoorden.  
Verder zijn er geen recente cijfers bekend van het aantal rolstoelgebruikers in Nederland, 
waardoor er nauwelijks wat bekend is over de rolstoel-plus gebruiker. 
 
Tevens heeft het contact met de beleidsmedewerker Wonen van Ieder(in) bijgedragen aan 
het vinden van bruikbare en recente literatuur. Doordat deze recente literatuur toegepast 
wordt in de praktijk, is de kwaliteit van deze bronnen vergroot.  
Door de methode Deskresearch toe te passen, zijn subvraag 1 en subvraag 2 beantwoord. 
Deze subvragen hebben bijgedragen aan het beantwoorden van de fasevraag uit de 
discoverfase. 
 
Om de definitie van rolstoel-plus te bevestigen, wordt er als vervolgstap geobserveerd in een 
woning van een rolstoel(plus)gebruiker door middel van “Fly on the Wall”. Hierbij is er 
gekeken hoe de rolstoelgebruiker manoeuvreert in de woning en hoe de eisen uit de 
Integrale Toegankelijkheidsstandaard zijn meegenomen in de woning. De methode Fly on 
the Wall is uitgewerkt in paragraaf 4.1.2 “Fly on the Wall”. 
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4.1.2 Fly on the Wall  
 
Inleiding en formulering fasevraag met subvraag 
Naast Deskresearch is ook Fly on the Wall uitgevoerd om verder inzicht te krijgen in de 
situatie. Fly on the Wall is een observatietechniek, waarmee informatie in de context wordt 
verzameld door alleen te kijken en te luisteren (Van ’t Veer et al., 2020). Alvorens er data is 
verzameld bij verschillende perspectieven, was het van belang dat de onderzoekers eerst 
een beeld creëerden van de huidige rolstoelwoningen. Dit beeld is meegenomen in het 
bepalen van vervolgmethoden in de discoverfase.  
 
De discoverfase is afgerond na beantwoording van onderstaande fasevraag. 
 
 
 
 
Door middel van Fly on the Wall is subvraag 3 beantwoord. 
 
Fasevraag met subvraag 
 
 
Selectie deelnemers 
Het eerste contact met deze rolstoelgebruikers is gelegd door de projectleider. Doordat zij 
vooraf op de hoogte waren van het onderzoek, heeft dit gezorgd voor bereidheid om deel te 
nemen. Vervolgens hebben de onderzoekers een concrete afspraak gepland voor de 
observatie. 
 
Aanpak methode 
Om een breed beeld te schetsen van een rolstoelwoning is er in de thuissituatie van de 
rolstoelgebruiker geobserveerd. Hierbij is naar alle ruimten in de woning gekeken. Om 
achteraf de resultaten te kunnen analyseren, zijn notities gemaakt tijdens het observeren. 
Daarnaast zijn er foto’s gemaakt van diverse ruimten in de woning. Fly on the Wall is 
uitgevoerd door twee onderzoekers, waarbij één persoon notuleerde en één persoon foto’s 
maakte. 
 
Wijze van analyse 
De verkregen informatie uit Fly on the Wall is geanalyseerd middels de methode Affinity 
Mapping. De uitwerking van de aanpak van deze analyse is weergegeven in paragraaf 4.3.1.  
 
Resultaten geanalyseerd door middel van Affinity Mapping  
Er is geobserveerd bij twee gebruikers van een gemiddelde rolstoel, waarvan één persoon in 
een elektrische rolstoel en één persoon in een handbewogen rolstoel rijdt. Daarnaast is bij 
één rolstoel-plus gebruiker geobserveerd, die zich verplaatst in een elektrische rolstoel. De 
deelnemers zijn zowel woonachtig in een Fokus-woning, als in een koopwoning. 
 
De resultaten uit Fly on the Wall zijn geordend door middel van thema’s en categorieën. 
Deze zijn weergegeven in Figuur 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat vinden rolstoel(-plus)gebruikers, zorgpersoneel en initiatiefnemers van 
woonprojecten belangrijk in een rolstoel-plus woning? 

 

3. Hoe zien de huidige rolstoelwoningen in Nijmegen eruit? 
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De resultaten zijn hieronder beschreven. 
 
Hal  
Uit de observaties is gebleken er bij de voordeur een oprijplaat ligt en dat de deurbellen zijn 
geplaatst op rolstoelhoogte. Qua ligging ligt dat de hal centraal gelegen in de woning. Vanuit 
hier zijn andere ruimten bereikbaar zoals woonkamer, badkamer en berging. Er was 
een hulpmiddel te zien vanuit de hal, namelijk een traplift.   
  
Badkamer   
De oppervlakte van de badkamer lijkt beperkt, omdat is er waargenomen dat de 
rolstoelgebruiker minimale manoeuvreerruimte heeft. Verder is er qua indeling te zien dat 
wastafel, toilet en douche naast elkaar en tegen dezelfde muur gemonteerd zijn. Hierdoor is 
het mogelijk dat de rolstoelgebruiker problemen ervaart bij transfers. De spiegel boven de 
wastafel hangt op maat en de wastafel is onderrijdbaar. In de badkamer zijn 
verschillende hulpmiddelen waargenomen, namelijk een (verrijdbare) douchestoel en 
toiletbeugels. Er is geen raam aanwezig in de badkamer.    
  
Slaapkamer   
In de slaapkamer staat een hoog-laag bed, welke verrijdbaar is. Tevens is er 
een hulpmiddel aanwezig, namelijk een (plafond)tillift. Vanaf de slaapkamer is er een directe 
doorgang naar de badkamer, waardoor de plafondlift met deze ruimte in verbinding staat. 
Het bed is vanaf een kant bereikbaar. Aan de andere zijde van het bed was plek 
voor berging. Zo stond er medische-apparatuur.   
  
Keuken   
Er is een elektrische hoog-laag keuken of een vastgestelde keuken aanwezig op maat van 
de rolstoelgebruiker. Hierbij is te zien dat het aanrecht onderrijdbaar is en er hoge 
keukenkastjes zijn.  
De keuken is voorzien van een elektrische kookplaat of gasfornuis. De koelkast staat op de 
vloer naast het aanrecht.  
  
Woonkamer   
Met betrekking tot de oppervlakte van de woonkamer valt op dat het meubilair in de 
woonkamer beperkt is en grotendeels tegen de muren is geplaats. Hierdoor kan de 
rolstoelgebruiker, met zo min mogelijk obstakels, manoeuvreren in de woonkamer.    
  
  

Figuur 5 
Resultaten Fly on the Wall 
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Overig  
Naast deze ruimten, zijn er ook extra ruimtes aanwezig, namelijk een (slaap)kamer en een 
bezoekerstoilet. De deuren zijn elektrisch bedienbaar en de ramen zijn op maat van de 
rolstoelgebruiker geplaatst. Qua verplaatsen zijn er geen drempels in de woning, met 
uitzondering van de voor- en achterdeur en de badkamer. De vloer is van laminaat/hout of 
van tapijt.  
 
Methodologische reflectie en vervolgstappen 
Fly on the Wall heeft bijgedragen aan een stabiele basis voordat er verdere informatie 
verzameld werd. Het observeren, notuleren en fotograferen in de woning van de 
rolstoelgebruikers, heeft bijgedragen aan een volledige observatie van de huidige 
rolstoelwoningen. 
Door de methode Fly on the Wall toe te passen, is subvraag 3 beantwoord. Deze subvraag 
heeft bijgedragen aan het beantwoorden van de fasevraag uit de discoverfase. 
 
Nadat er een beeld is ontstaan van de huidige woningen, is de vervolgstap geweest om de 
wensen, behoeften en eisen van rolstoel(-plus)gebruikers rondom wonen in kaart te brengen. 
Dit was noodzakelijk om de “ideale” woning te kunnen ontwerpen. Dit is uitgevoerd door 
middel van de methode “Contextual Interviewing”. Daarnaast wordt de maatvoering van 
diverse rolstoelen objectief gemaakt door deze op te meten. Hiermee kan de definitie van 
rolstoel-plus worden bevestigd. Dit is te zien in de methode “Contextual Interviewing”. 
Een tweede vervolgstap is geweest om het perspectief van initiatiefnemers van 
woonprojecten in kaart te brengen. Op deze wijze konden er belangrijke aspecten rondom 
het realiseren van een woonproject worden verhelderd. Dit is eveneens uitgevoerd door 
middel van de methode “Contextual Interviewing”. De methode Contextual Interviewing is 
uitgewerkt in paragraaf 4.1.3 “Contextual Interviewing”. 
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Tabel 4 
In- en exclusiecriteria rolstoelgebruikers 
 

4.1.3 Contextual Interviewing 
 
Inleiding en formulering fasevraag met subvraag 
Nadat er een beeld van de huidige woningen is gevormd, is verder data verzameld door 
middel van Contextual Interviewing. Contextual Interviewing is een methode waarmee 
ervaringen, door middel van een interview in kaart worden gebracht. Dit vindt plaats in de 
relevante context (Van ’t Veer et al., 2020). Het in kaart brengen van de wensen en 
behoeften van rolstoel(plus)gebruikers was nodig om de “ideale” rolstoelwoning te kunnen 
ontwerpen. Het perspectief vanuit initiatiefnemers van woonprojecten was belangrijk om 
erachter te komen welke aspecten zijn meegenomen in de aanpak van de huidige 
woonprojecten in Nederland. Contextual Interviewing biedt handvatten bij het in kaart 
brengen van deze aspecten.    
 
De discoverfase is afgerond na beantwoording van onderstaande fasevraag. 
 
 
 
 
Door middel van Contextual Interviewing zijn subvraag 4 en 5 beantwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
Selectie deelnemers 
Voor de werving van rolstoelgebruikers zijn inclusie- en exclusiecriteria opgesteld. Deze zijn 
in Tabel 4 weergegeven. 
 
 

 
In totaal zijn tien rolstoelgebruikers geïnterviewd, waarvan vier personen een rolstoel-plus 
gebruiker zijn. De deelnemers zijn woonachtig in een Fokus-woning, Mindset-woning, 
koopwoning of een (sociale)huurwoning. 
 
 
 
 
 

Inclusiecriteria  Exclusiecriteria   
- De deelnemer maakt 

permanent gebruik van een 
rolstoel(plus). 

- De deelnemer is ouder van 
een kind welke permanent 
gebruikt maakt van een 
rolstoel(plus). 

- De deelnemer is 
thuiswonend. 

- De deelnemer heeft een 
minimale leeftijd van 18 
jaar. 

- Omwille ethische gedragsregels en wetten worden 
kinderen niet betrokken in het onderzoek. 

- Omwille ethische gedragsregels en wetten worden 
wilsonbekwame niet betrokken in het onderzoek. 
• Geen vermogen om zijn keuze kenbaar te 

maken. 
• Begrijpt de relevante informatie niet. 
• Kan niet logisch redeneren en de gegeven 

informatie niet betrekken in zijn overweging om 
deel te nemen aan het onderzoek (Commissie 
Wetenschappelijk Onderzoek GGZ in 
Geest/VUMC Psychiatrie, 2018). 

Wat vinden rolstoel(-plus)gebruikers, zorgpersoneel en initiatiefnemers van 
woonprojecten belangrijk in een rolstoel-plus woning? 
 

4.  Wat zijn de wensen en behoeften die rolstoel(-plus)gebruikers in Nijmegen 
ervaren met betrekking tot het participeren in een woning? 

 
 

 
5. Wat adviseren initiatiefnemers van woonprojecten over de aanpak van het 

realiseren van de “ideale” rolstoel-plus woning? 
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Tabel 5 
In- en exclusiecriteria woonprojecten 
 

Voor de werving van initiatiefnemers van woonprojecten zijn inclusie- en exclusiecriteria 
opgesteld. Deze staan in Tabel 5. 
 
 

 
In totaal zijn twee woonprojecten geselecteerd om data te verzamelen. Deze woonprojecten 
zijn Mindset Wonen en Schots en Scheef.  
 
Het eerste contact met de rolstoelgebruikers en Schots en Scheef is gelegd door de 
projectleider. Doordat zij vooraf op de hoogte waren van het onderzoek, was er bereidheid 
om deel te nemen. Vervolgens hebben de onderzoekers een afspraak gepland voor de 
Contextual Interviews. Mindset Wonen is direct door de onderzoekers benaderd.  
 
Aanpak methode 
Voorafgaand aan de interviews is een informatiebrief opgesteld. Deze staat in Bijlage D. Ook 
zijn, op basis van een topiclijst, interviewguides opgesteld. De topiclijst is tot stand gekomen 
door onderwerpen die van belang zijn op functie-, activiteiten- en participatieniveau. De 
interviewguides zijn weergegeven in Bijlage E, Tabel E1 en E2. De interviewguide voor 
rolstoelgebruikers en voor initiatiefnemers van woonprojecten bestaan beide uit een 
introductie, demografische gegevens, topics over de woning en een afsluiting. De topics uit 
de interviewguide zijn gecontroleerd door een (onderzoeks)deskundige. 
In het interview zijn demografische gegevens vastgelegd, waarna als openingsvraag is 
gesteld: “Hoe omschrijft u de ideale rolstoelwoning?”. Vanuit dit antwoord en de bezichtiging 
van de woning, werd verdieping gezocht in het gesprek.  
 
Contextual Interviewing heeft plaatsgevonden in de relevante context van de 
rolstoelgebruiker en het woonproject. Door samen met de rolstoelgebruiker en initiatiefnemer 
van een woonproject de woning te doorlopen, zijn alle relevante onderwerpen benoemd en is 
hierover het gesprek aangegaan. Deze methode is uitgevoerd door twee onderzoekers, 
waarbij één persoon het interview afnam en de topics bijhield en één persoon de tijd 
bewaakte en zo nodig het gesprek aanvulde. Tevens zijn, naast de gesprekken met 
rolstoelgebruikers, de rolstoelmaten opgemeten ter objectivering hoeveel rolstoel-plus 
gebruikers en hoeveel gebruikers van een gemiddelde rolstoel er zijn. 
Deelnemers hebben, door middel van Informed Consent toestemming gegeven voor het 
maken van een geluidsopnamen en het gebruiken van de gegevens. De Informed Consent 
staat in Bijlage F.  
 
Wijze van analyse 
De verzamelde gegevens uit Contextual Interviewing zijn geanalyseerd middels de methode 
Affinity Mapping. De uitwerking van de aanpak van deze analyse is weergegeven in 
paragraaf 4.3.1.  
 
Resultaten geanalyseerd door middel van Affinity Mapping 
Na tien interviews met rolstoelgebruikers en twee interviews met initiatiefnemers, kwam geen 
nieuwe informatie meer aan bod, waardoor verzadiging optrad. Dit zorgde ervoor dat dit 
gedeelte van de dataverzameling afgerond kon worden. De resultaten uit Contextual 

Inclusiecriteria  Exclusiecriteria   
- Een woonproject welke toegankelijk is voor 

rolstoelgebruikers. 
- Een woonproject waarbij rolstoelwoningen gebouwd 

worden.  
- Een woonproject waarin iedere bewoner een eigen 

woning heeft en zelfstandig participeert (eventueel 
met zorg). 

- Woonproject is onderdeel 
van een zorginstelling.  

- Binnen het woonproject is 
sprake van groepswonen. 
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Interviewing zijn geordend door middel van thema’s en categorieën. In Figuur 6 zijn de 
resultaten van de rolstoelgebruikers weergegeven en in Figuur 7 de resultaten van de 
initiatiefnemers van woonprojecten.   

 
 

 
 

De resultaten van zowel rolstoelgebruikers als woonprojecten zijn hieronder beschreven. 
 
Toegankelijkheid  
Uit Contextual Interviewing is gebleken dat zowel rolstoelgebruikers, als initiatiefnemers van 
woonprojecten voldoende oppervlakte noodzakelijk vinden, zodat dit de woning toegankelijk 
maakt. Daarnaast gaven zij de voorkeur aan schuifdeuren die in de wand verdwijnen om zo 
ruimte te besparen. Rondom het verplaatsen in de woning is aangegeven dat een 
gelijkvloerse en drempelloze woning de voorkeur heeft. Daarnaast dienen doorgangen en 
deuren breed te zijn. Rondom het bed, het toilet en de douchestoel moet voldoende ruimte 
zijn om transfers te kunnen maken. Tot slot hebben rolstoelgebruikers aangegeven dat het 
praktisch is wanneer de badkamer naast de slaapkamer zit.  
 
Omgeving woning 
Zowel rolstoelgebruikers als initiatiefnemers van woonprojecten hebben aangegeven dat een 
woning centraal gelegen moet zijn en dicht bij een supermarkt, gezondheidscentrum, 

Figuur 6 
Resultaten Contextual Interviewing rolstoelgebruikers 
 

Figuur 7 
Resultaten Contextual Interviewing initiatiefnemers van woonprojecten 
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sporthal, openbaar vervoer en werk. Met betrekking tot een buitenplaats hebben 
rolstoelgebruikers verschillende wensen benoemd. Zo wil de een graag een tuin en wil de 
ander juist geen tuin vanwege het onderhoudt. Daarnaast zijn er wensen voor een 
gezamenlijke buitenplaats en voor een balkon.  
 
Functioneren in de woning 
Een noodzakelijk aspect, volgens rolstoelgebruikers en initiatiefnemers van woonprojecten, 
is dat de woning op maat moet zijn. Beide benoemde zij dat er een aangepaste- of hoog-
laagkeuken aanwezig moet zijn. Daarnaast gaven zij aan dat witgoed, meterkast, 
thermostaat, stopcontacten en lichtknoppen op rolstoelhoogte moeten zijn afgesteld. 
Rolstoelgebruikers vinden het van groot belang dat zij zelfstandig ramen, deuren, gordijnen 
en zonwering kunnen bedienen. Voldoende werkruimte in de keuken en de vier kookpitten 
naast elkaar dragen bij aan het zelfstandig kunnen functioneren in de woning.  
 
Veiligheid 
Om gevaar te voorkomen, raden rolstoelgebruikers aan om een inductiekookplaat en een 
brandbestendig aanrecht te monteren. De initiatiefnemers van woonprojecten gaven aan dat 
de woning brandvertragend moet zijn en de mogelijk aanwezige lift brandwerend is. 
Daarnaast vinden rolstoelgebruikers het belangrijk dat er in geval van nood een locker 
aanwezig is voor zorgpersoneel. Tevens is een videodeurbel aangeraden om zo te kunnen 
zien wie er voor de deur staat. Tot slot is er aangegeven dat ze graag een thuisgevoel willen 
ervaren. 
 
Bouwtechnisch 
Rolstoelgebruikers en initiatiefnemers van woonprojecten hebben benoemd dat een harde 
vloer, welke niet snel beschadigd, gewenst is. In de badkamer is een antislipvloer 
noodzakelijk in verband met veiligheid. Daarnaast is voldoende afschot in de douche 
belangrijk voor de afvoer van water. Daarnaast pleiten beide partijen voor een duurzame 
woning welke gemakkelijk aanpasbaar is zodat langdurig wonen mogelijk wordt gemaakt. Zo 
moet er een stevig plafond zijn voor een eventuele plafondlift, waarbij er in de deur een schot 
wordt geplaatst en moeten er stevige muren zijn om hulpmiddelen aan te bevestigen.  
Rondom gas, water en licht is er aangegeven dat er in de badkamer ventilatie moet zijn. In 
de gehele woning is voldoende licht(inval) belangrijk, evenals voldoende stopcontacten.  
In het bijzonder stopcontacten boven de deuren om deze eventueel elektrisch te bedienen. 
Er zijn verschillende wensen benoemd met betrekking tot het verwarmen van de woning; 
enerzijds vloerverwarming en anderzijds radiatoren. 
 
Automatisering 
Uit Contextual Interviewing is gebleken dat rolstoelgebruikers en initiatiefnemers van 
woonprojecten voorstander zijn van domotica. Zo zien zij graag terug dat deuren, ramen, 
gordijnen en lampen de mogelijkheid hebben om elektrisch bedienbaar te zijn.  
 
Bezoek 
Rolstoelgebruikers hebben benoemd dat zij gastenvoorzieningen belangrijk vinden om 
bezoek te kunnen ontvangen. Zo wensen zij een logeerkamer, een bezoekerstoilet en in 
enkele gevallen een (logeer)kamer voor zorgpersoneel. Initiatiefnemers van woonprojecten 
adviseren tevens een bezoekerstoilet.  
 
  



24 
 

Opslag  
Rolstoelgebruikers hebben aangegeven dat een aparte opbergruimte belangrijk is voor de 
opslag van bijvoorbeeld een extra rolstoel, een tillift en medische middelen/ materialen. 
 
Samenwerking 
Initiatiefnemers van woonprojecten hebben aanbevolen om diverse partijen om te betrekken 
om draagvlak te creëren, waaronder zorgpersoneel, de gemeente en leveranciers. 
 
Zorgverlening 
Initiatiefnemers van woonprojecten hebben aanbevolen om te achterhalen welk type zorg het 
meest geschikt is bij een woning. Mogelijkheden zijn onder andere Persoonsgebonden 
Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZiN). 
 
Methodologische reflectie en vervolgstappen 
Rolstoel(-plus)gebruikers 
Vanuit het perspectief van rolstoel(-plus)gebruikers is er een compleet beeld ontstaan van de 
wensen en behoeften. Hiermee is subvraag 4 beantwoord.  
 
Een vervolgstap was het perspectief van zorgpersoneel in kaart brengen, aangezien 
rolstoelgebruikers hebben aangegeven dat zij met regelmaat zorg ontvangen. Door met hen 
in gesprek te gaan, zijn wensen, behoeften en eisen van de “ideale” werksituatie in kaart 
gebracht. Dit is uitgevoerd door middel van de methode “Interview” en uitgewerkt in 
paragraaf 4.1.4 “Interview”. 
 
Een tweede vervolgstap is het uitzetten van een enquête. Ondanks de verzadiging, die is 
opgetreden vanuit Contextual Interviewing, konden er geen uiteindelijke criteria gevormd 
worden uit de gegevens van de rolstoelgebruikers. Wensen en behoeften waren zowel 
overeenkomend als verschillend, waardoor er geen prioriteiten gesteld konden worden. 
Er is voor deze stap gekozen om tot prioriteiten en uiteindelijke criteria voor de “ideale” 
rolstoel-plus woning te komen. De enquête is uitgewerkt in paragraaf 4.3.2 “Enquête”.   
 
Initiatiefnemers van woonprojecten 
Vanuit het perspectief van initiatiefnemers van woonprojecten is er informatie verkregen met 
betrekking tot de bouw van woonprojecten en welke aspecten hierin belangrijk zijn. Hiermee 
is subvraag 5 beantwoord. 
De initiatiefnemers van woonprojecten en de projectleider hebben het advies gegeven om de 
gemeente Nijmegen en een woningcorporatie te betrekken in dit onderzoek. Gesprekken met 
de gemeente en woningcorporatie zijn later in deze fase gevoerd en uitgewerkt in paragraaf 
4.1.5 “Draagvlak gemeente Nijmegen” en 4.1.6 “Informatie woningcorporatie”. 
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4.1.4 Interview 
 
Inleiding  
Naast Contextual Interviewing zijn interviews afgenomen met zorgpersoneel. 
Een “Interview” is een methode waarmee een centrale vraag beantwoord kan worden 
(Baarda, 2020). Uit Contextual Interviewing met de rolstoelgebruikers bleek dat het grootste 
deel van de rolstoelgebruikers een zorgvraag heeft. Aangezien de zorg werkzaam is in de 
rolstoelwoning, is het belangrijk te achterhalen wat voor hen de “ideale” werksituatie is. Deze 
informatie draagt bij aan het creëren van de ”ideale” rolstoel(-plus)woning. 
 
De discoverfase is afgerond na beantwoording van onderstaande fasevraag. 
 
 
 
 
Door middel van interviews is subvraag 6 beantwoord. 
 
 
 
 
Selectie deelnemers 
Voor de werving van zorgpersoneel zijn er inclusie- en exclusiecriteria opgesteld. Deze zijn 
in Tabel 6 weergegeven. 

  
 

 
In totaal zijn vier zorgmedewerkers geïnterviewd, waarvan twee werkzaam zijn bij Fokus en 
twee zorg verlenen via Persoonsgebonden Budget (PGB). Dit zorgpersoneel is geworven 
door drie deelnemende rolstoelgebruikers, waardoor de bereidheid is toegenomen.  
 
Aanpak methode 
Zoals beschreven in paragraaf 4.1.3. is ook hier een informatiebrief (zie Bijlage D), een 
interviewguide, aan de hand van topics opgesteld (zie Bijlage E, Tabel E3) en Informed 
Consent (Bijlage F). De voorbereiding en de aanpak van de interviews zijn op dezelfde 
manier gehanteerd, zoals beschreven in paragraaf 4.1.3.  
 
De interviews hebben plaatsgevonden buiten de relevante context van de zorgverlener. 
Contextual Interviewing is namelijk niet altijd wenselijk vanwege de privacy van de 
rolstoelgebruiker. De verzamelde resultaten zijn daarom gericht op de werksituatie in de 
woning en niet op een cliënt, locatie of zorgvraag.  
 
 
 
 
 
 

Inclusiecriteria  Exclusiecriteria   
- Zorgpersoneel met recente (niet langer 

dan 6 maanden geleden uit het werkveld) 
ervaring in het verzorgen van een 
rolstoel(plus)gebruiker. 

- Zorgpersoneel is werkzaam binnen de 
thuissituatie van een 
rolstoel(plus)gebruiker. 

- Zorgpersoneel is werkzaam binnen 
een zorginstelling.  

 

Wat vinden rolstoel(-plus)gebruikers, zorgpersoneel en initiatiefnemers van 
woonprojecten belangrijk in een rolstoel-plus woning? 
 

6. Wat zijn de wensen, behoeften en eisen van zorgverleners bij het uitvoeren van 
werkzaamheden in een rolstoel(-plus)woning? 

 
 

Tabel 6 
In- en exclusiecriteria zorgpersoneel 
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Wijze van analyse 
De verzamelde gegevens uit de interviews zijn geanalyseerd door middel van Affinity 
Mapping. De uitwerking van de aanpak van deze analyse is weergegeven in paragraaf 4.3.1. 
 
Resultaten geanalyseerd door middel van Affinity Mapping 
Na vier interviews kwam geen nieuwe informatie meer aan bod, waardoor verzadiging 
optrad. Dit heeft ervoor gezorgd dat dit gedeelte van de dataverzameling afgerond kon 
worden. De resultaten uit de interviews zijn geordend door middel van thema’s en 
categorieën. Deze zijn weergegeven in Figuur 8 en hieronder beschreven. 
 

 
 

 

Toegankelijkheid  
Uit de interviews met het zorgpersoneel is naar voren gekomen dat voldoende ruimte een 
belangrijk aspect is. Het is noodzakelijk dat er in de slaapkamer (rondom het bed) en 
badkamer (rondom douche, wastafel en toilet) voldoende ruimte is om verpleegtechnische 
handelingen uit te kunnen voeren. Daarnaast is het van belang dat er voldoende ruimte is 
om te kunnen manoeuvreren met hulpmiddelen.  
Het zorgpersoneel wenst een drempelloze woning en een harde vloer in verband met het 
verplaatsen van de cliënt met bijvoorbeeld een verrijdbare tillift. Daarnaast is een anti-
slipvloer noodzakelijk in de badkamer om uitglijden te voorkomen.  
 
Bouwtechnisch  
Rondom de indeling van de woning, gaf het zorgpersoneel aan dat een directe doorgang 
tussen de badkamer en slaapkamer gewenst is. Daarnaast heeft het zorgpersoneel de 
voorkeur om het toilet en de wastafel niet dicht naast elkaar te plaatsen, gezien dit 
werkruimte beperkt om aan beide kanten zorg te verlenen. Tot slot is een aparte slaapkamer 
met wastafel gewenst voor 24-uurs zorg.  
Schuifdeuren welke in de muur verdwijnen zijn van belang, gezien deze geen (werk)ruimte 
innemen. Daarnaast wenst het zorgpersoneel dat de doorgang van de deur breder is dan 
0,85 meter. 

Figuur 8 
Resultaten Interviews bij zorgpersoneel 
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Tot slot is voldoende afvoer en ventilatie in de badkamer een eis. Zorgpersoneel geeft aan 
dat afschot in douche noodzakelijk is en voldoende ventilatie belangrijk is in verband met 
luchtvochtigheid. 
 
Domotica 
Op het gebied van automatisering wensen zorgpersoneel een intercom/alarmsysteem met 
stembediening. Daarnaast wordt als prettig ervaren wanneer dit niet alleen aan de muur 
bevestigd is.  
 
Voorzieningen 
Uit de interviews is gebleken dat voorzieningen op maat ervoor zorgen dat zorgpersoneel op 
de juiste hoogte kan werken. Voorbeelden hiervan zijn een hoog-laag keuken, een hoog-laag 
bed en hoog-laag krukken. Hulpmiddelen zijn onmisbaar. Het zorgpersoneel benoemd dat 
een plafondlift de voorkeur heeft, gezien deze minder fysieke inspanning vraagt en minder 
plek inneemt dan een verrijdbare tillift. Echter geeft het zorgpersoneel wel aan dat er een 
verrijdbare lift aanwezig moet zijn voor noodgevallen.  
Om veiligheid te waarborgen, is een voorziening welke het mogelijk maakt om in 
noodgevallen altijd naar binnen te kunnen bij de rolstoelgebruiker, zoals een sleutelkastje of 
locker een eis. Daarnaast is een videodeurbel gewenst. 
 
Methodologische reflectie en vervolgstappen 
Met behulp van de interviews zijn factoren die invloed hebben op de werksituatie van 
zorgpersoneel in kaart gebracht. Hiermee is subvraag 6 beantwoord.  
Het perspectief van zorgpersoneel is volledig in kaart gebracht, aangezien er verzadiging is 
opgetreden. Hierdoor zullen er geen verdere vervolgstappen gezet worden waar het 
zorgpersoneel bij betrokken is. 
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4.1.5 Draagvlak gemeente Nijmegen 
 
Inleiding 
De initiatiefnemers van woonprojecten hebben, gedurende Contextual Interviewing, 
geadviseerd om in gesprek te gaan met de gemeente om dit perspectief in kaart te brengen 
en draagvlak te creëren. Draagvlak is belangrijk, aangezien de gemeente een grote rol heeft 
bij realisatie van de rolstoel-plus woning. De gemeente heeft namelijk de 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen (Rijksoverheid, z.d.-a).  
Daarnaast draagt het gesprek met de gemeente eraan bij om het onderzoek onder de 
aandacht te brengen evenals de noodzaak van het probleem.  
 
Selectie deelnemers 
De onderzoekers en twee beleidsmedewerkers van de gemeente Nijmegen waren aanwezig 
bij de bijeenkomst. Eén beleidsmedewerker werkte voor de afdeling maatschappelijke 
ontwikkeling en één beleidsmedewerker voor de afdeling stadsontwikkeling. 
 
Aanpak gesprek 
Het gesprek is vormgegeven door middel van PowerPointpresentatie. Hierin is uitleg 
gegeven over de achtergrond, het onderzoeksdoel, de gemaakte stappen en de 
vervolgstappen. Vragen die aan bod kwamen in het gesprek met de gemeente, staan in 
Bijlage G. 
 
Resultaten 
In de bijeenkomst kwam allereerst naar voren dat de gemeente geen overzicht heeft van het 
woningtekort van rolstoelgebruikers. Er zijn namelijk geen exacte cijfers bekend van het 
aantal rolstoelgebruikers en rolstoelwoningen.  
 
Daarnaast is het financiële aspect een belangrijk onderdeel in het ontwerp en moet rekening 
worden gehouden met het inkomen van de rolstoelgebruiker. Er moet dan ook uitgezocht 
worden of een sociale huurwoning, particuliere huurwoning of koopwoning het meest 
passend is. Hierdoor zal vraag (meer rolstoelwoningen) en aanbod (betaalbare woningen 
voor rolstoelgebruikers) beter op elkaar aansluiten. De gemeente Nijmegen staat ervoor 
open om in een later stadium nogmaals betrokken te worden. 
 
Methodologische reflectie en vervolgstappen 
Dit gesprek heeft inzichten gegeven in wat het aandeel is van de gemeente bij het realiseren 
van een rolstoel-plus woning. Daarnaast heeft de informatie rondom het financiële aspect 
gezorgd voor vervolgstappen die gezet kunnen worden. Het is belangrijk dat er onderzocht 
wordt welk type woning het meest passend is bij de doelgroep. Daarnaast zal er 
vervolgonderzoek gedaan moeten worden naar cijfers van het aantal rolstoelgebruikers en 
rolstoelwoningen in Nederland. 
Vanwege andere doeleinde in dit onderzoek zijn hier een aanbevelingen voor geschreven in 
hoofdstuk 10 “Aanbevelingen”. 
Tot slot hebben de onderzoekers ervaren dat bekendheid creëren erg belangrijk is. Er is om 
deze reden een online vlog gepubliceerd waarin het probleem wordt toegelicht. De vlog is te 
vinden via de link: https://www.youtube.com/watch?v=htS8uWKJaSs&t=49s (Aparticipatie 
TV, 2021). 
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4.1.6 Informatie projectmanager woningcorporatie  
 
Inleiding 
De initiatiefnemers van woonprojecten hebben, gedurende Contextual Interviewing, 
geadviseerd om in gesprek te gaan met de projectmanager van een woningcorporatie. 
Volgens de Woningwet hebben woningcorporaties de taak om te zorgen voor betaalbare 
woningen. Deze zijn bedoeld voor mensen met lage inkomens (Rijksoverheid, z.d.-b). Een 
gesprek met de woningcorporatie is van belang voor dit onderzoek om inzicht te krijgen in 
welk aandeel zij hebben bij realisatie van woonprojecten. Tevens kunnen zij in de toekomst 
een belangrijke rol hebben bij realisatie van rolstoel-plus woningen. Door met hen tijdens dit 
onderzoek in gesprek te gaan, werd draagvlak gecreëerd.  
 
Selectie deelnemers 
Via LinkedIn is contact gezocht met de projectmanager van woningcorporatie X. Deze 
woningcorporatie heeft in het verleden al rolstoelwoningen gerealiseerd in Nijmegen. De 
onderzoekers en de projectmanager X waren aanwezig bij de bijeenkomst.  
 
Aanpak gesprek 
Om structuur en overzicht tijdens het gesprek te houden is een vragenlijst opgesteld. Deze 
vragenlijst staat in Bijlage G. De vragen zijn in de bijeenkomst met de projectmanager 
besproken. 
 
Resultaten 
De projectmanager heeft aangegeven dat het een passende stap was om de gemeente in 
een vroeg stadium van het proces te betrekken om draagvlak te creëren. Daarnaast werd 
aangegeven dat duurzaam bouwen kostenbesparend is met een blik naar de toekomst.  
Tevens werd geadviseerd te achterhalen welk type zorg in de “ideale” rolstoel-plus woning 
komt. Tot slot adviseerde de projectmanager om een domotica-adviseur te betrekken. 
De projectmanager staat ervoor open om in een later stadium nogmaals betrokken te 
worden. 
 
Methodologische reflectie en vervolgstappen 
Dit gesprek heeft inzichten gegeven in het bouwproces van een woning. Daarnaast heeft 
deze bijeenkomst adviezen opgeleverd waaraan gedacht kan worden in het 
onderzoeksproces en vervolgonderzoek.  
Er zal vervolgonderzoek gedaan worden gericht op het type zorg in de woning en naar de 
financiële- en bouwtechnische aspecten. Tevens is er aanbevolen om een domotica adviseur 
te betrekken, wanneer de woning daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Vanwege andere 
doeleinde in dit onderzoek zijn hier een aanbevelingen voor geschreven in hoofdstuk 10 
“Aanbevelingen”. 
Met dit gesprek wordt de discoverfase afgesloten. Alle subvragen uit deze fase zijn 
beantwoord. Hiermee is de fasevraag beantwoord en er kan worden gestart met de 
definefase. 
 
4.2 Conclusie Discoverfase 
De discoverfase is samen met het ontwerpteam geëvalueerd door in gesprek te gaan over 
de genomen stappen in deze eerste fase. De onderzoekers zijn zeer tevreden met de 
behaalde resultaten. De subvragen, die de onderzoekers hadden opgesteld, zijn 
beantwoord. De wensen, behoeften en eisen van rolstoelgebruikers en zorgpersoneel zijn in 
kaart gebracht. Daarnaast hebben de initiatiefnemers van woonprojecten adviezen gegeven 
met betrekking tot (het realiseren van) een rolstoelwoning. Door gesprekken met de 
gemeente en woningcorporatie is hun rol in dit proces duidelijk geworden.   
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4.3 Definefase  
4.3.1 Affinity Mapping 
 
Inleiding 
De data uit Fly on the Wall, Contextual Interviewing en de interviews zijn door middel van 
Affinity Mapping geanalyseerd. Affinity Mapping is een methode waarbij er op vlugge wijze 
met post-its data wordt geanalyseerd door deze te clusteren in thema’s en categorieën. 
Hierin worden verbanden gelegd tussen de data (Van ’t Veer et al., 2020).  
Gezien het doel van dit onderzoek, is het belangrijk dat de kern uit de data, uit de eerder 
uitgevoerde methoden in de discoverfase, snel en overzichtelijk wordt geanalyseerd. Dit is 
mogelijk met Affinity Mapping. 
 
De definefase is afgerond na beantwoording van onderstaande fasevraag. 
 
 
 
 
 
Door middel van Affinity Mapping zijn subvraag 7, 8, 9 en 10 beantwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selectie deelnemers 
Affinity Mapping is uitgevoerd door vier onderzoekers. Zij hebben de methoden Fly on the 
Wall, Contextual Interviewing en de interviews uit de discoverfase geanalyseerd. De rol van 
de onderzoekers was hierin het thematiseren en categoriseren van uitkomsten en verbanden 
te leggen. De uitkomsten van de analyse zijn met het ontwerpteam besproken. De taak van 
de onderzoekers was om het ontwerpteam te informeren over de uitkomsten. De taak van 
het ontwerpteam is het stellen van vragen, het geven van aanvullingen en meedenken over 
vervolgstappen.    
 
Aanpak methode 
De resultaten van Fly on the Wall, Contextual Interviewing en interviews zijn visueel 
geclusterd middels Affinity Mapping. Als eerste hebben de onderzoekers individueel de 
spraakopnames van Contextual Interviewing en de interviews teruggeluisterd. Vervolgens 
hebben de onderzoekers, in tweetallen, kernachtig informatie op post-its beschreven. Uit de 
opnamen zijn belangrijke uitspraken, die antwoord gaven op de subvraag, in eigen woorden 
genoteerd. Hierdoor is de informatie niet te koppelen aan personen. De beschreven 
antwoorden vormen een “code”. Deze codes zijn vervolgens geclusterd aan de hand van 
samenhangende onderwerpen en onderverdeeld in categorieën. Zodoende wordt het 
onderwerp van de samengevoegde codes in één oogopslag helder. Om een geheel 
overzicht te creëren, zijn er overkoepelende thema’s gevormd, die passen bij de categorieën. 

Wat zijn de criteria waar de rolstoel-plus woning aan moet voldoen vanuit het 
perspectief van rolstoel(-plus)gebruikers, zorgpersoneel en initiatiefnemers van 
woonprojecten? 

8.   Welke criteria komen er uit de analyse van “Contextual Interviewing” van 
rolstoelgebruikers? 

 
 

9. Welke criteria komen er uit de analyse van “Contextual Interviewing” van 
initiatiefnemers van woonprojecten? 

 

10. Welke criteria komen er uit de analyse van “Interview” met het zorgpersoneel 
van rolstoelgebruikers? 

 
 

7. Welke criteria komen er uit de analyse van “Fly on the Wall”? 
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Om te voorkomen dat verkeerde interpretaties worden gegeven aan de informatie, is deze 
analysestap door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. 
 
Resultaten 
De resultaten van de analyse zijn beschreven onder het kopje “Resultaten geanalyseerd 
door middel van Affinity Mapping” van de voorgaande methoden. Zie hiervoor paragraaf 
4.1.2, 4.1.3 en 4.1.4. 
 
Methodologische reflectie en vervolgstappen 
Affinity Mapping heeft bijgedragen aan het efficiënt analyseren van alle verkregen resultaten. 
Hierdoor zijn er in een korte tijd inzichten en verbanden ontstaan tussen de uitkomsten van 
de verschillende dataverzamelingen binnen de discoverfase.  
Door het toepassen van Affinity Mapping, zijn subvraag 7, 8, 9 en 10 beantwoord. Deze 
subvragen hebben bijgedragen aan het beantwoorden van de fasevraag uit de definefase. 
 
De resultaten, die zijn voortgekomen uit de verzamelde gegevens van initiatiefnemers van 
woonprojecten en zorgpersoneel, zijn meegenomen in het uiteindelijk ontwerp van de 
rolstoel-plus woning. De resultaten, die zijn voortgekomen uit de verzamelde gegevens van 
rolstoelgebruikers, zijn verder aangescherpt door middel van een enquête. De enquête is 
toegelicht in paragraaf 4.3.2.  
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4.3.2 Enquête 
 
Inleiding 
De resultaten uit Contextual Interviewing met rolstoelgebruikers hebben tot een enquête 
geleid. Een enquête is een methode om bij grote groepen mensen kwantitatieve gegevens te 
verzamelen over meningen en kennis. Deze gegevens worden uitgedrukt in cijfers (Verhoef, 
2018). Uit de resultaten van Contextual Interviewing bleek dat er geen prioriteiten gesteld 
konden worden. Dit gezien de wensen en behoeften niet altijd overeen kwamen. De enquête 
heeft handvatten geboden bij het in kaart brengen van de criteria voor de rolstoel-plus 
woning. Door bevestiging te verkrijgen op eerder verzamelde resultaten, kunnen prioriteiten 
worden gesteld en kan de noodzaak worden aangetoond. Daarnaast is het doel van de 
enquête om eventuele overeenkomsten en verschillen in wensen en behoeften in kaart te 
brengen van rolstoel(-plus)gebruikers.  
  
De definefase is afgerond na beantwoording van onderstaande fasevraag. 
 
 
 
 
 
Door middel van de enquête zijn subvraag 11 en 12 beantwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selectie deelnemers 
De enquête is uitgezet onder thuiswonende en permanente rolstoelgebruikers in Nederland. 
Het doel was om een zo groot mogelijk netwerk te bereiken. De enquête is verspreid via de 
website (Troost, 2021) en LinkedIn pagina van de projectleider en Facebook.  
Inclusiecriteria voor het invullen van de enquête: de persoon is 16 jaar of ouder, maakt 
permanent gebruik van een rolstoel en is woonachtig in een rolstoelwoning in Nederland. 
Deze inclusiecriteria zijn benoemd in de introductie van de enquête. 
 
Aanpak methode 
De vragen uit de enquête zijn opgesteld vanuit de voorgekomen resultaten uit Contextual 
Interviewing met rolstoelgebruikers en initiatiefnemers van woonprojecten en uit interviews 
met zorgpersoneel. De vragen uit de enquête zijn zo opgesteld dat er geen nieuwe 
informatie verzameld kon worden maar dat rolstoelgebruikers bevestiging of ontkenning 
gaven op reeds verzamelde resultaten. In Bijlage H is de uitgewerkte enquête weergegeven. 
De opgestelde vragen zijn besproken met het ontwerpteam. Er wordt gestart met het in kaart 
brengen van demografische gegevens, waaronder de maatgegevens van de lengte van de 
rolstoel. 
Voor het uitzetten van de enquête, zijn de vragen beoordeeld door een 
(onderzoeks)professional. Daarnaast heeft de projectleider en tevens ervaringsdeskundige 
de enquête vooraf getest. 
  
De enquête is vormgegeven in het programma Qualtrics (Qualtrics, z.d.). Iedereen die de link 
ontving, kon de enquête invullen. In de introductie van de enquête, heeft de persoon 
toestemming verleend om gegevens te gebruiken. 
  

Wat zijn de criteria waar de rolstoel-plus woning aan moet voldoen vanuit het 
perspectief van rolstoel(-plus)gebruikers, zorgpersoneel en initiatiefnemers van 
woonprojecten? 
 

11.  Welke criteria komen er uit de analyse van de “Enquête”? 
 
 
 12.  Welke overeenkomsten en verschillen tussen de gebruikers van een 

gemiddelde rolstoel en de rolstoel-plus gebruikers komen naar voren met 
betrekking tot wonen? 
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Tabel 7 
Resultaten Toegankelijkheid 
 

 

 Resultaten Toegankelijkheid 
 

Wijze van analyse 
De verkregen resultaten uit de enquête zijn geanalyseerd in Qualtrics. Antwoorden zijn per 
vraag geordend en weergegeven in percentages. Hierdoor ontstond direct een overzicht van 
percentages en aantallen per vraag. Daarnaast zijn bij iedere enquêtevraag de verschillen 
tussen gebruikers van de gemiddelde rolstoel en rolstoel-plus gebruiker weergegeven. 
Vervolgens zijn de gegevens per thema in een overkoepelende tabel verwerkt. De thema’s 
die hieraan gekoppeld zijn, zijn al eerder toegepast in de Affinity Map van Contextual 
Interviewing.  
 
Resultaten geanalyseerd door middel van Qualtrics 
Uiteindelijk hebben 116 rolstoelgebruikers de enquête volledig hebben ingevuld. 
Er bleek onder andere dat 70% van de deelnemers een rolstoel heeft met een lengte korter 
dan 1,20 meter en 30% van de deelnemers een rolstoel heeft met een lengte langer dan 
1,20 meter (rolstoel-plus). Daarnaast viel op dat 46% van de rolstoelgebruikers 
alleenwonend is. De volledige uitwerking van de demografische gegevens staat in Bijlage I. 
De resultaten uit de enquête zijn hieronder per thema in percentages weergegeven.  
 
In de enquête zijn vragen gesteld waarin meerdere antwoorden bij dezelfde vraag konden 
worden gegeven. Het percentage gaat uit van het totaal aantal gegeven antwoorden die zijn 
weergegeven achter de vraag. 
 
Toegankelijkheid  
Het thema “Toegankelijkheid” is onderverdeeld in de categorieën “Oppervlakte ruimte” en 
“Verplaatsen in de woning”. Zie Tabel 7 voor de uitkomsten. 
 
 

 
 
 
  

Oppervlakte ruimte  % 
Ruimtes die “extra” ruim moeten zijn (514) 

- Hal  
- Keuken 
- Woonkamer 
- Badkamer 
- Slaapkamer 
- Werkkamer 
- Buitenplaats 
- Opbergruimte  

 
16 
18 
16 
20 
19 
8 
1 
2 

Verplaatsen in de woning % 
Type deur 

- Openslaande deur 
- Schuifdeur welke de muur overlapt bij openen 
- Schuifdeur welke in de wand verdwijnt bij openen 
- Geen voorkeur 

 
15 
8 
55 
22 

Type woning 
- Gelijkvloerse woning 
- Woning met een bovenverdieping bereikbaar d.m.v. een (trap)lift 

 
88 
12 

Breedte doorgang van een deur 
- Breder dan 85 cm 
- 85 cm 
- Geen voorkeur 

 
59 
31 
10 

Directe doorgang van badkamer naar slaapkamer 
- Ja  
- Nee  
- Geen voorkeur 

 
64 
16 
20 

Bereikbaarheid bed 
- Bed moet van één kant bereikbaar zijn 
- Bed moet van twee kanten bereikbaar zijn 

 
54 
46 
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Omgeving woning 
Het thema “Omgeving woning” is onderverdeeld in de categorieën “Ligging” en 
“Buitenplaats”. Zie Tabel 8 voor de uitkomsten. 
 
 
 

Ligging  % 
Ligging van de woning (194) 

- Dichtbij het stadscentrum 
- Dichtbij openbaar vervoer 
- Dichtbij voorzieningen 
- Dichtbij werk 
- Dichtbij natuur 

 
21 
14 
48 
6 
11 

Buitenplaats  % 
Soort buitenplaats 

- Een tuin 
- Een balkon 
- Gezamenlijke buitenplaats 
- Geen buitenplaats 
- Geen voorkeur 

 
79 
15 
5 
0 
1 

 
Functioneren in de woning 
Het thema “Functioneren in de woning” is onderverdeeld in de categorieën “Op maat” en 
“Zelfstandigheid”. Zie Tabel 9 voor de uitkomsten. 
 
 
 

Op maat  % 
Type keuken 

- Elektrische hoog-laag keuken 
- Op hoogte afgestelde keuken 
- Geen aangepaste keuken 

 
51 
34 
15 

Inrichting koelkast en vriezer 
- Koelkast en vriezer naast elkaar 
- Koelkast en vriezer op elkaar 
- Koelkast en vriezer naast elkaar op een verhoger 
- Koelkast met vriesvak  

 
25 
31 
31 
13 

Stopcontacten en lichtknoppen op rolstoelhoogte 
- Noodzakelijk 
- Niet noodzakelijk 

 
84 
16 

Zelfstandigheid (activiteitenniveau)  % 
Zelfstandig ramen, gordijnen en deuren kunnen openen 

- Ja  
- Nee  
- Geen voorkeur  

 
98 
0 
2 

Positie van de kookpitten 
- Pitten achter elkaar (2 voor, 2 achter) 
- Pitten naast elkaar (4 naast elkaar) 
- Geen voorkeur 

 
16 
64 
20 

 
 
 
Veiligheid  
Het thema “Veiligheid” is onderverdeeld in de categorieën “Gevaar” en “Gevoel”. Zie Tabel 
10 voor de uitkomsten. 
 
 

Tabel 8 
Resultaten Omgeving Wonen 

Tabel 9 
Resultaten Functioneren in de woning 
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Gevaar  % 
Type kookplaat 

- Gasfornuis 
- Inductie kookplaat 
- Elektrische kookplaat (keramisch) 
- Geen voorkeur 

 
6 
68 
15 
11 

Video-deurbel 
- Ja  
- Nee  
- Geen voorkeur 

 
78 
7 
15 

Gevoel % 
Een net afgewerkt huis draagt bij aan een thuisgevoel 

- Ja 
- Nee  

 
99 
1 

 
Bouwtechnisch 
Het thema “Bouwtechnisch” is onderverdeeld in de categorieën “Vloer”, “Langdurig wonen” 
en “Gas, water, licht”. Zie Tabel 11 voor de uitkomsten. 
 
 
 
 

Vloer  % 
Type vloer 

- Houten vloer 
- Laminaat 
- Tegelvloer 
- PVC 
- Tapijt 
- Rubber 
- Linoleum  
- Geen voorkeur 

 
10 
25 
9 
36 
1 
1 
1 
17 

Langdurig wonen % 
Makkelijk aanpasbare woning (duurzaam) 

- Belangrijk  
- Onbelangrijk  
- Geen voorkeur 

 
97 
0 
3 

Gas, water, licht % 
Radiatoren of vloerverwarming 

- Vloerverwarming  
- Radiatoren 
- Beide (vloerverwarming en radiatoren) 
- Geen voorkeur 

 
15 
25 
38 
22 

 
 
Automatisering  
Het thema “Automatisering” is onderverdeeld in de categorie “Domotica”. Zie Tabel 12 voor 
de uitkomsten.  

Tabel 10 
Resultaten Veiligheid 

Tabel 11 
Resultaten Bouwtechnisch 
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Bezoek 
Het thema “Bezoek” is onderverdeeld in de categorie “Gastenvoorzieningen”. Zie Tabel 13 
voor de uitkomsten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opslag 
Het thema “Opslag” is onderverdeeld in de categorieën “Opbergruimte”. Zie Tabel 14 voor de 
uitkomsten. 
 
 
 

Opbergruimte   % 
Aparte ruimte voor berging 

- Ja  
- Nee  
- Geen voorkeur 

 
91 
2 
7 

Extra opbergruimte is noodzakelijk voor: (225) 
- Medische hulpmiddelen 
- Mobiliteitshulpmiddelen 
- Persoonlijke spullen 
- Extra opbergruimte is niet noodzakelijk  
- Sporthulpmiddelen 
- Huishoudelijke apparatuur 

 
16 
41 
38 
3 
1 
1 

 
 

Domotica   % 
Elektrische deuren 

- Ja  
- Nee 
- Momenteel niet, maar de mogelijkheid om in de toekomst mijn 

deuren elektrisch te laten functioneren, vind ik belangrijk 

 
40 
20 
40 

Ramen, gordijnen, lampen etc. elektrisch bedienbaar 
- Een wens 
- Geen wens 
- Geen voorkeur 

 
67 
14 
19 

Domotica  
- Ja  
- Nee 
- Geen voorkeur 

 
77 
8 
15 

Gastenvoorzieningen  % 
Kamer voor logees 

- Ja  
- Nee  
- Geen voorkeur 

 
79 
6 
15 

Kamer voor zorgpersoneel 
- Noodzakelijk  
- Niet noodzakelijk  
- Momenteel niet noodzakelijk, maar in de toekomst mogelijk wel 

 
9 
59 
32 

Bezoekerstoilet  
- Ja  
- Nee 
- Geen voorkeur 

 
66 
23 
11 

Tabel 14 
Resultaten Opslag 

Tabel 13 
Resultaten Bezoek 

Tabel 12 
Resultaten Automatisering 
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Hieronder zijn de verschillen tussen gebruikers van een gemiddelde rolstoel (81 gebruikers) 
en rolstoel-plus gebruikers (35 gebruikers) beschreven. 

• 40% van de gebruikers van een gemiddelde rolstoel vindt het noodzakelijk dat het 
bereikbaar is van beide kanten. Dit geldt voor 60% van de rolstoel-plus gebruikers. 

• 26% van de gebruikers van een gemiddelde rolstoel vindt het noodzakelijk dat er een 
slaapkamer voor zorgpersoneel is in de toekomst. Dit geldt voor 46% van de rolstoel-
plus gebruikers. 

• 28% van de gebruikers van een gemiddelde rolstoel wenst dat de koelkast en vriezer 
op elkaar staan. 37% van de rolstoel-plus gebruikers wenst dit.  

• 32% van de gebruikers van een gemiddelde rolstoel vindt elektrische deuren in de 
woning noodzakelijk. 60% van de rolstoel-plus gebruikers vindt dit noodzakelijk.  
 

De afsluitende vraag van de enquête gaf de mogelijkheid om via een open vraag aanvulling 
te geven. Deze antwoorden zijn geanalyseerd door middel van Affinity Mapping. De 
resultaten uit deze vraag zijn geordend middels thema’s en categorieën, welke in Figuur 9 
zijn te zien. Vervolgens zijn ze samenvattend beschreven. 

 
 
 

 
Toegankelijkheid  
Uit de afsluitende vraag is naar voren gekomen dat voldoende ruimte een belangrijk aspect 
is. Het is noodzakelijk dat de woning een ruime woonkamer heeft. Daarnaast worden 
meerdere slaapkamers in de woning gewenst.  
Rondom het verplaatsen zorgt een drempelloze woning ervoor dat er gemakkelijk naar 
binnen en naar buiten gereden kan worden. Daarnaast wordt het beschadigen van 
deurposten, kastjes en meubels door de rolstoel nog als aandachtspunt benoemd.  
 
  

Figuur 9 
Resultaten open vraag uit de enquête 
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Omgeving van de woning 
In de afsluitende vraag wordt de ligging van de woning extra aangehaald, waarin een rustige 
ligging in de natuur en een uitlaatplaats voor de hond wensen zijn.  
 
Functioneren in de woning 
De woning dient op maat te zijn. Hierin wordt benoemd dat ramen op ooghoogte dienen te 
zijn. In het zelfstandig functioneren stippen rolstoelgebruikers nog extra aan dat zij elektra 
willen kunnen bedienen, gordijnen en ramen kunnen openen en in en rondom de woning 
kunnen functioneren. Hierin is hulp van de gemeente nodig voor aanpassingen of voor een 
geschikte woning. 
 
Veiligheid 
Rolstoelgebruikers geven aan dat zij graag een woning op de begane grond willen in 
verband met mogelijk gevaar, zoals brandgevaar. 
In deze laatste vraag worden aspecten rondom het gevoel van rolstoelgebruikers nog 
aangestipt. Hierin komt naar voren er meer woningen voor starters, samenwonenden, 
gezinnen en alleenstaanden moeten komen voor de leeftijd 25-55 jaar. Het is van belang dat 
deze woningen toegankelijk en betaalbaar zijn. Een geschikte woning draagt bij aan fysiek 
en mentaal welzijn en aan de kwaliteit van leven. Daarnaast zorgt dit voor een thuisgevoel. 
Het is van belang dat de WMO hierin kijkt naar de behoefte in plaats van naar het financiële 
aspect. 
 
Bouwtechnisch 
Rolstoelgebruikers geven aan dat een antislipvloer in de toilet en douche belangrijk is. Een 
levensloopbestendige en duurzame woning draagt bij aan langdurig wonen. Aanpasbaar 
bouwen draagt hieraan bij. (Geluids)isolatie en een goede ventilatie zijn belangrijke aspecten 
in de woning. 
 
Automatisering 
Rolstoelgebruikers geven aan domotica een waardevolle bijdrage levert in de woning. 
 
Methodologische reflectie en vervolgstappen 
De enquête heeft inzicht gegeven in de wensen en behoeften van rolstoelgebruikers vanuit 
een breder perspectief. Hierdoor konden er prioriteiten gesteld worden en kon de noodzaak 
van bepaalde eisen worden aangetoond. De gegevens die zijn voortgekomen uit de enquête, 
zijn meegenomen in het uiteindelijk ontwerp van de rolstoel-plus woning. 
Tevens komt er naar voren dat de verschillen in wensen en behoeften, tussen de gebruiker 
van een gemiddelde rolstoel en de rolstoel-plus gebruiker, minimaal zijn. 
Door het uitzetten van de enquête, zijn subvraag 11 en 12 beantwoord. Deze subvragen 
hebben bijgedragen aan het beantwoorden van de fasevraag uit de definefase.  
De overeenkomsten en verschillen tussen de gebruiker van een gemiddelde rolstoel en de 
rolstoel-plus gebruiker worden in de vervolgstap beschreven door middel van een “Persona”. 
Dit is uitgewerkt in paragraaf 4.3.3 “Persona”. 
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4.3.3 Persona 
 
Inleiding  
De verschillen en overeenkomsten die voortkwamen uit de enquête zijn verwerkt in een 
Persona. Een Persona is een concrete, levendige beschrijving van een persoon als 
representatie van een doelgroep (Van ’t Veer et al., 2020). Om doelgericht te werken in het 
ontwerpproces, moet inzicht verkregen worden in de kenmerken van de gebruiker van een 
gemiddelde rolstoel en een rolstoel-plus gebruiker. Dit is mogelijk met de Persona.  
 
De definefase is afgerond na beantwoording van onderstaande fasevraag. 
 
 
 
 
 
Door middel van Persona is subvraag 13 beantwoord. 
 
 
 
 
Selectie deelnemers 
De Persona’s zijn vormgegeven door twee onderzoekers, zodat er efficiënt en kritisch kon 
worden gewerkt. Het ontwerpteam is naderhand benaderd om te controleren of de persona’s  
een daadwerkelijke afspiegeling zijn van de doelgroep. 
 
Aanpak methode 
Het werkblad van de Persona uit “Ontwerpen voor zorg en welzijn” is geraadpleegd voor een 
opzet, waarin de informatie kan worden verwerkt (Van ’t Veer et al., 2020). De resultaten uit 
onderstaande methoden zijn hierin verwerkt. 
 
Resultaten enquête  
In de enquête zijn de resultaten van de gebruikers van een gemiddelde rolstoel en de plus-
gebruikers van elkaar gescheiden. Deze (demografische) resultaten zijn verwerkt in de 
algemene gegevens van de Persona. De wensen en behoeften van de verschillende typen 
rolstoelgebruikers zijn verwerkt onder het kopje “wensen en behoeften”. 
 
Resultaten Contextual Interviewing 
Aangezien de onderzoekers in gesprek zijn geweest met beide rolstoelgebruikers, hebben zij 
door interviews een beeld gekregen van de leefsituatie, de waarden, normen en emoties van 
deze personen. Deze informatie is in de Persona verwerkt onder de kopjes “emoties/ 
gedachten/ zorgen”. 
 
Resultaten Deskresearch 
De definitie van het begrip rolstoel-plus is geraadpleegd om de lengte van de rolstoel te 
verwerken. In de Persona is te zien dat de gebruiker van een gemiddelde rolstoel een lengte 
heeft van minder dan 1,20 meter en de rolstoel-plus gebruiker een lengte heeft boven de 
1,20 meter. 
 
Resultaten  
De Persona’s van de gebruiker van de gemiddelde rolstoel en de rolstoel-plus gebruiker 
staan in Figuur 10 en 11.  
 
 

Wat zijn de criteria waar de rolstoel-plus woning aan moet voldoen vanuit het 
perspectief van rolstoel(-plus)gebruikers, zorgpersoneel en initiatiefnemers van 
woonprojecten? 

 

 
13. Wat zijn kenmerken van de gebruikers van een gemiddelde rolstoel en rolstoel-

plus gebruikers en hoe komen deze tot uiting? 
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Figuur 10 
Persona van de gebruiker van de gemiddelde rolstoel 
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Figuur 11 
Persona van de rolstoel-plus gebruiker 
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Methodologische reflectie en vervolgstappen 
De Persona’s hebben bijgedragen aan het overzichtelijk en representatief weergeven van de 
doelgroep, waarvoor er wordt ontworpen. Daarnaast wordt hierin duidelijk wat de 
overeenkomsten en verschillen zijn in de wensen en behoeften van de rolstoelgebruikers 
omtrent wonen. Door het toepassen van de Persona, is subvraag 13 beantwoord. Deze 
subvraag heeft bijgedragen aan het beantwoorden van de fasevraag uit de definefase. 
 
Nu de kenmerken, verschillen en overeenkomsten bekend zijn, is er een scherp beeld van 
de doelgroep. Dit zorgt ervoor dat de ‘’Design Challenge’’ geformuleerd kan worden, die is 
toegelicht in hoofdstuk 5 “Design Challenge”. 
 
4.4 Conclusie Definefase 
De definefase is samen met het ontwerpteam geëvalueerd door in gesprek te gaan over de 
genomen stappen in deze tweede fase. De onderzoekers zijn zeer tevreden met de 
behaalde resultaten. De subvragen, die de onderzoekers hadden opgesteld, zijn 
beantwoord. Affinity Mapping heeft een overzicht gegeven van de belangrijkste wensen, 
behoeften en eisen waar de “ideale” rolstoel-plus woning aan moet voldoen. Daarnaast zijn 
hierin, met behulp van de enquête, prioriteiten gesteld en kan de noodzaak worden 
aangetoond. De Persona laat verschillen en overeenkomsten zien tussen de gebruikers van 
een gemiddelde rolstoel en rolstoel-plus gebruikers. 
 
Samen met het ontwerpteam is er besloten dat er gestart kan worden met de developfase. 
Om ervoor te zorgen dat er tijdens het ontwerpen een overzicht is van alle resultaten, is er 
een ‘’criterialijst’’ opgesteld. In deze lijst is alle data samengevat die nodig is om een 
passend ontwerp te maken. Alvorens de start van ontwerpproces, is er een Design 
Challenge opgesteld om een duidelijk overzicht te creëren wat er bereikt dient te worden. 
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5. Design Challenge 
 
De definefase mondt uit in een “Design Challenge”, weergegeven in Figuur 12. 
In de Design Challenge wordt een statement geformuleerd welke breed genoeg is om tot 
meerdere oplossingsrichtingen te komen. In het statement wordt duidelijk wat uiteindelijk de 
wens of behoefte is waarvoor een oplossing wordt ontworpen. Tevens wordt in het statement 
duidelijk voor welke doelgroep deze oplossing bestemd is en tot welke uitkomst deze moet 
leiden (Van ’t Veer et al., 2020). 

 
 
 

  

 
De Design Challenge heeft geleid tot het volgende statement: 
 
 
 
 
De definefase is afgerond met de zogenoemde “Design Challenge”, die is weergegeven in  
 
 
  

Rolstoel(-plus)gebruikers [doelgroep] moeten optimaal kunnen participeren in een 
duurzame woning die voldoet aan hun wensen en behoeften [wens/probleem], zodat zij 
langdurig gebruik kunnen maken van de rolstoelwoning ondanks een toenemende 
zorgvraag [gewenste uitkomst]. 
 

Figuur 12 
Design Challenge 

(Van ’t Veer et al., 2020) 
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6. Tweede diamant 
 
In dit hoofdstuk wordt de tweede diamant van het Double Diamond Model toegelicht, waarin 
de develop- en deliverfase naar voren komen. Hierin is het overkoepelende doel om een 
passende oplossing aan het vraagstuk vorm te geven (Van ’t Veer et al., 2020). Zoals reeds 
in hoofdstuk 4 benoemd, is ook deze diamant divergerend en convergerend van aard. De 
developfase is divergerend en onderverdeeld in twee deelfasen: ideationfase en prototyping. 
In de ideationfase worden ideeën opgedaan om tot een oplossing te komen. In de tweede 
deelfase, prototyping worden de ideeën concreet en uitgeprobeerd in de praktijk (Van ’t Veer 
et al., 2020).  
De deliverfase wordt in dit onderzoek niet uitgewerkt. De toegepaste methoden zijn 
Brainwriting, Lo-fi Prototyping en Affinity Mapping in de developfase en belanghebbenden 
staan in Figuur 13. Het verschil met de eerste diamant is dat diverse belanghebbenden in 
deze fase op een andere wijze betrokken zijn. Deze betrokkenen hebben in deze fase een 
passieve rol. Dit houdt in dat zij geen actieve inbreng hebben, maar wel betrokken zijn. 
 
In onderstaande paragrafen wordt de uitvoering van de methoden toegelicht. De developfase 
wordt afgesloten met een korte conclusie op de fase en met een criterialijst. 
 
 
 
Figuur 13 
Methoden developfase 
 

Figuur 10 

(Van ’t Veer et al., 2020) 
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6.1 Developfase 
6.1.1 Brainwriting 
 
Inleiding  
In de Design Challenge is een duidelijk statement geformuleerd waardoor gestart kon 
worden met het opdoen van ideeën door middel van Brainwriting. Brainwriting is een 
methode waarbij er, middels brainstormsessies, nieuwe creatieve ideeën bedacht kunnen 
worden samen met het ontwerpteam. Hierin heeft elke deelnemer een gelijke inbreng, 
waardoor groepsdenken wordt voorkomen (Van ’t Veer et al., 2020). Om tot verschillende 
prototypes te komen van de “ideale” rolstoel-plus woning dienen ideeën ingebracht te 
worden door het ontwerpteam. Dit is mogelijk met Brainwriting. 
 
De developfase is afgerond na beantwoording van onderstaande fasevraag. 
 
 
 
Door middel van Brainwriting is subvraag 14 beantwoord. 
 
 
 
Selectie deelnemers 
Brainwriting is uitgevoerd in samenwerking met het ontwerpteam. Hierdoor werden ideeën 
vanuit verschillende perspectieven ontvangen. De leden van het ontwerpteam hebben zowel 
fysiek als online deelgenomen.    
 
Aanpak methode 
De criterialijst met resultaten uit de discoverfase is het uitgangpunt. Per ruimte in de woning 
werden criteria weergegeven. Aan de hand van de criterialijst hebben de leden van het 
ontwerpteam per ruimte een schets gemaakt. Vervolgens zijn de schetsen met elkaar 
gedeeld en is hierover gebrainstormd. Tenslotte heeft de architect alle ideeën van het 
ontwerpteam, per ruimte van de woning, samengevoegd in één schets. 
 
Wijze van analyse 
Deze methode is geanalyseerd door middel van Affinity Mapping. De uitwerking van de 
aanpak van deze analyse is weergegeven in paragraaf 6.1.5 “Affinity Mapping”.   
 
Resultaten geanalyseerd door middel van Affinity Mapping 
De resultaten uit Brainwriting zijn geordend door middel van thema’s en categorieën. De 
visuele weergave hiervan is te zien in Figuur 14.  

 
 

  

Hoe ziet het prototype van de “ideale” rolstoel-plus woning eruit? 
 

14.  Welke prototypes komen voort uit de data die is geanalyseerd? 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Figuur 14 
Resultaten Brainwriting 
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De resultaten van de bijeenkomst zijn hieronder beschreven. De schets waarin alle ideeën 
per ruimte naar voren zijn gekomen, staat weergegeven in Bijlage J, Figuur J1. 
 
Hal: 
Er is gebleken dat het belangrijk is dat de hal een centrale ligging heeft die in verband staat 
met de woonkamer, de logeer-/werkkamer, de berging en het bezoekerstoilet. 
 
Badkamer: 
Het is belangrijk dat de badkamer in verband staat met de slaapkamer door een directe 
doorgang te plaatsen tussen deze twee ruimten. Door het op deze manier in te richten, kan 
de bewoner, indien nodig, rechtstreeks met een plafondlift van het bed naar de badkamer.  
Tevens is noodzakelijk dat er een ventilatiesysteem is in de badkamer. Het is belangrijk dat 
er tussen het toilet, de wastafel en de douche minimaal één meter ruimte is voor voldoende 
werkruimte voor zorgpersoneel. 
 
Slaapkamer: 
De slaapkamer moet in verband staan met de badkamer en de woonkamer. De slaapkamer 
zal zo ingericht moeten worden dat er een tweepersoonsbed en een kast (van ±60 cm diep) 
in past. Aan beide kanten van het bed zal er één meter ruimte overgehouden moeten 
worden, zodat zorgpersoneel voldoende werkruimte heeft en zodat rolstoelgebruikers 
transfers kunnen maken naar het bed. Deze ruimte zal vier meter lang en 5 meter diep 
worden.  
 
Woonkamer: 
De woonkamer zal in verband moeten staan met de keuken, de hal en de slaapkamer. Er is 
in de woonkamer, ruimte nodig voor een bank, een eettafel en een televisie. De woonkamer 
zal in de diepte even groot kunnen zijn als de keuken. 
 
Berging: 
Het is belangrijk dat de berging in verband staat met de hal. Er zal hierin ruimte nodig 
moeten zijn voor witgoed, mobiliteits-hupmiddelen en persoonlijke opberging.  
 
Logeer-/werkkamer: 
Deze kamer zal in verband moeten staan met de hal. Er is ruimte nodig voor eventuele 
opbergruimte, een bed of een bureau. 
 
Bouwtechnisch: 
Lichtinval, de draaicirkel, extra kamers en de waterleidingen zijn belangrijke bouwtechnische 
aspecten. Het is een pré dat er in de woonkamer, de slaapkamer en de logeer-/werkkamer 
voldoende lichtinval is. Verder zal er in iedere ruimte de draaicirkel van 1,90 meter 
gehanteerd moeten worden. De kamers die voorzien moeten worden van waterleidingen, 
moeten allen aan één zijde van de woning plaatsvinden. Deze kamers zijn de badkamer, de 
keuken en de berging. 
 
Methodologische reflectie en vervolgstappen 
Door de leden van het ontwerpteam individueel aan het woord te laten, is ieders perspectief 
meegenomen. Dit heeft bijgedragen aan nieuwe inzichten en ideeën voor een realistisch 
prototype. Een onverwachte wending was dat de architect al direct maatgegevens kon 
koppelen aan de kamers en mogelijke inrichtingen van de woning kon schetsen. Dit kwam 
sneller ter sprake dan gedacht.  
Door de schetsen van de ruimtes van de architect, konden de onderzoekers direct na de 
bijeenkomst schetsen maken van de woning. Dit werd gedaan door allereerst de kamers te 
schetsen, waarna er werd gepuzzeld hoe deze kamers in verband kunnen staan tot een 
complete woning. Dit leidde uiteindelijk tot een papieren schets van een eenpersoons woning 
en een gezinswoning die te zien is in Bijlage J, Figuur J2. 
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Deze schetsen zijn naderhand digitaal verwerkt via “Floorplanner” voor de duidelijkheid. 
Deze worden weergegeven in Bijlage J, Figuur J3. 
 
Door het toepassen van Brainwriting is subvraag 14 beantwoord. Deze subvraag heeft 
bijgedragen aan het beantwoorden van de fasevraag uit de developfase. 
 
In de vervolgstap is het nodig dat deze ontwerpen worden besproken en worden voorzien 
van feedback. Dit wordt gedaan door middel van de methode “Lo-fi Prototyping” die is 
uitgewerkt in paragraaf 6.1.2 “Lo-fi Prototyping”. Daarnaast is de criterialijst uit hoofdstuk 7 
‘’Criteria van de rolstoelwoning’’ aangevuld met de resultaten uit Brainwriting. 
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6.1.2 Lo-fi Prototyping  
 
Inleiding  
De schetsen uit Brainwriting zijn aangescherpt door middel van Lo-fi Prototyping. 
Lo-fi Protoyping is een methode om het ontwerp te doorlopen, te beoordelen en te 
evalueren. Met Lo-fi Prototyping wordt het prototype bewust simpel en schetsmatig 
gehouden. Het ontwerpteam geeft verbetersuggesties op het prototype (Van ’t Veer et al., 
2020). Om de ideale rolstoel-plus woning te ontwerpen, is deze methode toegepast.  
Lo-fi Prototyping heeft bijgedragen aan verdere aanscherping en doorontwikkeling van de 
schetsen die zijn voortgekomen uit Brainwriting. Deze methode is twee keer uitgevoerd. Zo 
kon gecontroleerd worden of de feedback van het ontwerpteam juist is toegepast. 
 
De developfase is afgerond na beantwoording van onderstaande fasevraag. 
 
 
 
Door middel van Lo-fi Prototyping is subvraag 15 beantwoord. 

 
 
Selectie deelnemers 
 
Selectie deelnemers 
Lo-fi Prototyping is twee keer uitgevoerd. Beide keren in samenwerking met het 
ontwerpteam. Dit heeft ervoor gezorgd dat er feedback vanuit verschillende perspectieven is 
ontvangen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de feedback. De leden van het ontwerpteam 
hebben fysiek of online deelgenomen.  
    
Aanpak methode 
De methode Brainwriting heeft drie schetsen opgeleverd van verschillende woningen. Met 
het programma Floorplanner zijn de ontwerpen in 2D en 3D omgezet (Floorplanner, z.d.).   
 
Floorplanner heeft het mogelijk gemaakt om deze woningen in 2D en 3D te bekijken en om 
door iedere ruimte te lopen, waardoor de prototypes virtueel “getest” konden worden.  
Gedurende de eerste Lo-fi Prototyping hebben de leden van het ontwerpteam de 
verschillende kamers van de prototypes in 3D doorlopen. Vervolgens hebben de leden per 
kamer, individueel, feedbackpunten genoteerd. Deze feedback is gezamenlijk besproken en 
vervolgens verhelderd door het maken van een papieren schets. Tenslotte zijn de meest 
passende prototypes uitgekozen en is de feedback van het ontwerpteam hierop toegepast.  
De tweede Lo-fi Prototyping is identiek vormgegeven. Echter is hier een eindevaluatie aan 
toegevoegd, waarin besloten is welke uiteindelijke prototypes het best aansluiten.   
 
6.1.3 Lo-fi Prototyping eerste keer  
 
Wijze van analyse 
Lo-fi Prototyping is geanalyseerd door middel van Affinity Mapping. De uitwerking van de 
aanpak van deze analyse is weergegeven in paragraaf 6.1.5.   
 
Resultaten geanalyseerd door middel van Affinity Mapping 
De resultaten van de methode Lo-fi Prototyping zijn geordend door middel van thema’s en 
categorieën. Deze resultaten zijn te zien in Figuur 15 en hieronder beschreven. De schetsen 
waarin de feedback van de bijeenkomst is verwerkt zijn weergegeven in Bijlage K, Figuur K1. 

Hoe ziet het prototype van de “ideale” rolstoel-plus woning eruit? 
 

15.  Welke prototypes sluiten het beste aan bij de wensen en behoeften van de 
rolstoel(-plus)gebruiker en mogelijkheden in de bouw? 
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Uit de bijeenkomst zijn drie prototypes van type woningen geselecteerd als uiteindelijke 
ontwerp. Twee eenpersoonswoningen (de A1 en A2 woning) en één gezinswoning (de B 
woning).  
De A1 woning is een eenpersoonswoning met een kleiner oppervlakte dan de A2 woning. 
De reden hiervan is dat de A1 woning op de A2 woning geplaatst kan worden in een 
appartementencomplex. In het appartementencomplex zal een binnengalerij zijn, zodat er op 
een kleiner oppervlakte meer woningen gebouwd kunnen worden. De galerij is te zien in de 
schets van Bijlage K, Figuur K2. De B woning is een gezinswoning. Deze woning heeft een 
extra slaapkamer en een extra badkamer.  
 
In elke ruimte van de rolstoel-plus woningen is er rekening gehouden met het 
bouwtechnische aspecten. De hal is op zo een wijze geplaatst, zodat er het meeste lichtinval 
is in de woning. De hal wordt ingericht door de meterkast en het bezoekerstoilet naast de 
voordeur te plaatsen. De meterkast wordt ‘technische ruimte’ genoemd.  
De badkamer is verkleind tot enkel de noodzakelijke oppervlakte. De ruimte welke hierbij is 
vrijgekomen, is aan de berging toegevoegd.   
Om de woonkamer praktischer in te richten, zal de muur tussen de woonkamer en de keuken 
worden verwijderd. Op deze plaats komt een eettafel te staan. Op deze wijze worden de 
oppervlakte efficiënter benut. 
In de slaapkamer wordt met een stippellijn aangeduid waar een plafondlift kan worden 
geplaatst. In de kamer worden twee kasten geplaatst die een gehele muur overlappen. Deze 
inrichting creëert meer opbergruimte. 
De extra (kinder)kamer wordt in de diepte 2,10 meter in plaats van 2,00 meter. Op deze 
wijze past er gemakkelijker een bed in de kamer. 
 
Om veiligheid te waarborgen, zullen de buitenmuren en deuren van elke woning 
brandvertragend zijn. Zo wordt er rekening gehouden met gevaar.  
Een overig aspect is dat in het ontwerp, aan de zijde waar een woning naast komt, geen 
ramen worden geplaatst. De A1 woning heeft een balkon als buitenplaats. Deze zal 
zonder drempel aangelegd worden. Hier is een speciale constructie voor die wordt 
weergegeven in Bijlage L. 
 
Methodologische reflectie en vervolgstappen 1e bijeenkomst Lo-fi Prototyping 
De methode Lo-fi Prototyping heeft het mogelijk gemaakt dat er feedback is ontvangen op de 
prototypes. Dit heeft ervoor gezorgd dat de prototypes verbeterd konden worden.  
Aangezien de woning in 3D modus is weergeven en er door de woningen “gelopen” kon 
worden, gaven de prototypes een representatie van de werkelijkheid. Tevens heeft een 

Figuur 15 
Resultaten 1e bijeenkomst Lo-fi Prototyping 
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rolstoel-plus gebruiker de prototypes bekeken. Dit tezamen heeft ervoor gezorgd dat de 
kwaliteit van de feedback is toegenomen.  
Doordat de leden van het ontwerpteam individueel de feedback hebben genoteerd en deze 
vervolgens gezamenlijk hebben besproken, heeft ieder een gelijke inbreng gehad en is 
groepsdenken voorkomen.  
 
Door het toepassen van Lo-fi Prototyping kon subvraag 15 nog niet volledig worden 
beantwoord. De vervolgstap na de eerste Lo-fi Prototyping was daarom het verwerken van 
de feedback, zodat de prototypes aangescherpt konden worden. Deze prototypes zijn 
weergegeven in Bijlage M. Er is een tweede keer Lo-fi prototyping uitgevoerd om de 
subvraag alsnog te beantwoorden.  
 
6.1.4 Lo-fi Prototyping tweede keer  
 
Resultaten  
De verzamelde resultaten uit de tweede keer Lo-fi Prototyping, zijn hier samengevat. 
Zo is er een stippellijn toegevoegd aan het ontwerp. Deze stippellijn toont aan dat de hal 
afgesloten kan worden van de woonkamer om eventueel meer privacy te creëren. Daarnaast 
is een stippellijn aangebracht in de berging, welke aangeeft waar een elektrische rolstoel kan 
worden opgeladen. De uiteindelijke ontwerpen met deze aanpassingen staan in Bijlage N 
(video en plattegronden). 
 
Methodologische reflectie en vervolgstappen 2e bijeenkomst Lo-fi Prototyping 
Door nogmaals Lo-fi Prototyping uit te voeren, is er gecontroleerd of de feedback juist 
toegepast is. Na de tweede Lo-fi prototyping was het ontwerpteam tevreden over de 
uiteindelijke ontwerpen en is subvraag 15 volledig beantwoord. Deze subvraag heeft 
bijgedragen aan het beantwoorden van de fasevraag uit de developfase.  
 
Als vervolgstap wordt er een aanbeveling gedaan voor het doorontwikkelen van het ontwerp.  
Het ontwerp dient beoordeeld te worden door een grotere groep rolstoelgebruikers. Deze 
aanbeveling is geschreven in hoofdstuk 10 “Aanbevelingen”. 
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6.1.5 Affinity Mapping  
 
Inleiding en formulering fasevraag met subvraag 
De data uit Brainwriting en Lo-fi Prototyping is geanalyseerd door middel van Affinity 
Mapping. Wat Affinity Mapping inhoud, waarom hiervoor gekozen is, welke deelnemers dit 
hebben uitgevoerd en de aanpak is uitgebreider beschreven in paragraaf 4.3.1 “Affinity 
Mapping”. 
 
De developfase is afgerond na de beantwoording van onderstaande fasevraag. 
 
 
 
Door middel van Affinity Mapping zijn subvraag 16 en 17 beantwoord. 
 
 
 

 
 
 
Selectie deelnemers 
Affinity Mapping is uitgevoerd door twee onderzoekers.  
 
Aanpak methode 
De resultaten van Brainwriting en Lo-fi Prototyping zijn geclusterd middels Affinity Mapping. 
Na het uitvoeren van deze methoden zijn de twee onderzoekers aan de slag gegaan met het 
noteren van de informatie op post-its. Vervolgens zijn thema’s en categorieën gevormd. De 
post-its zijn onderverdeeld bij het bijpassende thema, waardoor er een overzicht is ontstaan.   
 
Resultaten 
De resultaten zijn beschreven onder het kopje “Resultaten geanalyseerd door middel van 
Affinity Mapping” van de voorgaande methoden. Zie hiervoor paragraaf 6.1.2 “Brainwriting” 
en 6.1.3 “Lo-fi Prototyping eerste keer”. 
 
Methodologische reflectie en vervolgstappen 
Affinity Mapping heeft bijgedragen aan het efficiënt analyseren van alle verkregen resultaten. 
Hierdoor zijn er in een korte tijd inzichten en verbanden ontstaan tussen verschillende 
onderwerpen. Door het toepassen van Affinity Mapping zijn subvragen 16 en 17 beantwoord. 
Deze subvragen hebben bijgedragen aan het beantwoorden van de fasevraag uit de 
developfase. 
 
De vervolgstappen zijn verschillend per methode. Dit is terug te zien onder het kopje 
“Methodologische reflectie en vervolgstappen” van de voorgaande methoden. Zie hiervoor 
paragraaf 6.1.1 “Brainwriting” en 6.1.2 “Lo-fi Prototyping”. 
 
  

Hoe ziet het prototype van de “ideale” rolstoel-plus woning eruit? 
 

16.  Welke criteria komen er uit de analyse van “Brainwriting”? 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

17. Welke criteria komen er uit de analyse van “Lo-fi Prototyping”? 
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6.2 Conclusie Developfase 
De developfase is samen met het ontwerpteam geëvalueerd door in gesprek te gaan over de 
genomen stappen in deze derde fase. In deze fase zijn er prototypes ontwikkeld en 
aangescherpt. Uiteindelijk zijn er drie prototypes van de rolstoel-plus woning ontwikkeld. 
Deze prototypes zijn aan de hand van de criteria lijst ontwikkeld. Deze lijst geeft aanvulling 
op het ontwerp, aangezien niet alle wensen en behoeften zichtbaar gemaakt kunnen worden 
in het ontwerp.  
 
Met de drie ontwerpen van de ‘’ideale’’ rolstoel-plus woning, de video hiervan en de 
criterialijst, zal het debat worden gevoerd binnen de gemeente Nijmegen, maar ook op 
landelijk niveau. Dit debat zal de projectgroep Toegankelijkheid voeren met het doel om 
meer bekendheid voor het probleem te verkrijgen en de noodzaak aan te duiden. Dit draagt 
bij aan het uiteindelijk realiseren van de woning. 
De uiteindelijke ontwerpen worden tevens gedeeld met alle betrokkenen. 
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7. Criteria van de rolstoelwoning 
 
In dit onderzoek zijn wensen, behoeften en eisen in kaart gebracht vanuit diverse 
perspectieven. De resultaten zijn vertaald in een lijst met criteria waar de rolstoel-plus 
woning aan moet voldoen. Deze lijst is met name vormgegeven vanuit de resultaten uit de 
discover- en definefase. De lijst is aangevuld met de resultaten uit de developfase.  
In dit hoofdstuk worden de criteria samengevat die menigmaal zijn benoemd tijdens de data-
verzameling. De totale criterialijst staat in Bijlage O.    
 
Samenvatting resultaten 
De resultaten uit dit onderzoek wijzen erop dat de toegankelijkheid van een woning 
belangrijk is. Zo dient de woning gelijkvloers en drempelloos te zijn. Er moet eveneens in 
elke ruimte een doorgang van 0,95 meter en draaicirkel van 1,90 meter worden gehanteerd. 
Daarnaast moet de rolstoel(-plus)gebruiker kunnen functioneren in een woning. Het is 
daarmee noodzakelijk dat het interieur van de woning op rolstoelhoogte is afgesteld en 
ingericht.  
De resultaten geven aan dat de woning ook bouwtechnisch aan bepaalde zaken moet 
voldoen. Er wordt onder andere benoemd dat de woning duurzaam moet zijn en er een PVC-
vloer in dient te liggen. Daarnaast is automatisering belangrijk. Het is van groot belang dat er 
de mogelijkheid is om domotica toe te passen in de woning.  
Tenslotte dient de rolstoel-plus woning te beschikken over voldoende opslagruimte, een 
bezoekerstoilet en een extra kamer. Deze extra kamer kan naar eigen behoefte worden 
ingericht.   
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8. Discussie 
 
In dit onderzoek is de “ideale” rolstoel-plus woning ontworpen aan de hand van de wensen, 
behoeften en eisen van belanghebbenden. In dit hoofdstuk worden de meest opvallende 
resultaten weergegeven. Tevens worden de resultaten uit dit onderzoek vergeleken met de 
literatuur. In de methodische discussie worden sterke punten evenals beperkingen 
toegelicht. Tenslotte wordt de maatschappelijke relevantie van dit ontwerponderzoek 
beschreven. 
 
Inhoudelijke discussie  
Opvallende resultaten  
Een opvallend resultaat is dat de wensen, behoeften en eisen van de gebruiker van de 
gemiddelde rolstoel nauwelijks verschillen van die van rolstoel-plus gebruikers. Dit was 
vooraf niet de verwachting van de onderzoekers, maar heeft een positief effect op het 
uiteindelijke ontwerp. Door de geringe verschillen is het ontwerp van de “ideale” rolstoel-plus 
woning geschikt voor zowel gebruikers van gemiddelde rolstoelen als rolstoel-plus 
gebruikers. De onderzoekers zijn trots dat het ontwerp van de woning effect heeft op een 
grotere doelgroep. 
 
Daarnaast valt op dat er zowel op gemeentelijk als landelijk niveau nauwelijks cijfers bekend 
zijn over het aantal rolstoelgebruikers en -woningen. De gemeente Nijmegen benoemt dat 
het lastig is om deze gegevens te verzamelen, aangezien er onduidelijkheid is over het 
verschil tussen een rolstoelwoning en een aangepaste woning. Daarnaast worden ook 
particulier aanpassingen gedaan waar de gemeente geen zicht op heeft. Het overzicht van 
rolstoelgebruikers ontbreekt aangezien het vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
niet duidelijk is wie incidenteel of permanent gebruik maakt van een rolstoel (persoonlijke 
communicatie, 18 november 2021). Het ontbreken van deze gegevens maakt het lastig om 
het woningprobleem van rolstoelgebruikers cijfermatig te onderbouwen. 
 
Resultaten bediscussiëren - Rolstoelgebruikers  
In de literatuur is gezocht naar onderzoeken met overeenkomende einddoelstellingen. Het 
onderzoek van Van der Reijden et al., (2019) is geraadpleegd aangezien het ingaat op de 
knelpunten en oplossingen betreft wonen voor mensen met een beperking.  
 
In dit ontwerponderzoek hebben de deelnemers aangegeven dat een drempelloze woning 
noodzakelijk is. Daarnaast komt naar voren dat voldoende manoeuvreerruimte een eis is.  
Verder is aangetoond dat rolstoelgebruikers in de gehele woning schuifdeuren wensen en 
bredere doorgangen dan 0,85 meter. Tenslotte bleek dat rolstoelgebruikers voorstanders zijn 
van domotica, waaronder de elektrische bediening van deuren.  
Deze resultaten komen overeen met de onderzoeksresultaten van Van der Reijden et al. 
(2019). Dit toont de validiteit van het onderzoek aan. Aangezien het vooraf gestelde 
onderzoeksdoel, daadwerkelijk is onderzocht. Het waarheidsgehalte en de echtheid van het 
onderzoek is hierdoor vergoot (Verhoef et al., 2019). 
 
Resultaten bediscussiëren - Zorgpersoneel 
Er is in de literatuur gezocht naar richtlijnen en protocollen voor thuiszorgpersoneel omtrent 
werkomstandigheden. De “Arbocheck in de thuiszorg” is geraadpleegd om de 
verstandhouding tussen de praktijkregels en de daadwerkelijke praktijk te vergelijken.  
In dit ontwerponderzoek heeft zorgpersoneel aangegeven dat voldoende manoeuvreerruimte 
nodig is, op de juiste hoogte gewerkt moet kunnen worden en goede ventilatie aanwezig 
dient te zijn in de woning. Deze resultaten komen overeen met de richtlijnen uit de 
“Arbocheck in de thuiszorg” (Klaassen et al., 2004).  
In dit ontwerponderzoek heeft zorgpersoneel aangegeven dat minimaal 1 meter werkruimte 
nodig is. Dit komt niet overeen met de “Arbocheck in de thuiszorg” waarin 0,50 tot 0,80 meter 
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werkruimte als noodzakelijk wordt gezien om werkzaamheden uit te voeren (Klaassen et al., 
2004).  
Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat het geïnterviewde zorgpersoneel 
rolstoelgebruikers verzorgt. Een rolstoel neemt namelijk meer plek in beslag, waar de 
Arbocheck mogelijk minder rekening mee houdt. Hierdoor is aannemelijk dat de resultaten uit 
dit ontwerponderzoek valide zijn. 
 
Methodische discussie   
In dit onderzoek zijn verschillende methoden toegepast. Middels Contextual Interviewing en 
interviews is data verzameld vanuit verschillende perspectieven. Vervolgens is de 
dataverzameling opgevolgd door een enquête. De enquête is getoetst door een 
onderzoeksdeskundige en de projectleider, welke tevens ervaringsdeskundige is. Middels 
deze toetsing is de enquête gecontroleerd op inhoud en vormgeving. Dit heeft de kans 
geminimaliseerd dat vragen verkeerd geïnterpreteerd worden. Door toepassing van 
methodische triangulatie is de onderzoeksvraag vanuit verschillende richtingen bekeken en 
beantwoord. Dit tezamen maakt het onderzoek sterk, aangezien de verzamelde resultaten 
valide en betrouwbaar zijn (Verhoeven, 2018; Van ’t Veer et al., 2020).  
 
Zoals net benoemd, is er kwantitatieve en kwalitatieve data verzameld in dit 
ontwerponderzoek. Er is kwalitatief onderzoek uitgevoerd in (de omgeving van) Nijmegen. 
Daarnaast is het kwantitatief onderzoek landelijk uitgevoerd. Dit maakt dat de criteria van de 
“ideale rolstoel-plus woning” generaliseerbaar zijn naar de gehele populatie. Deze 
generaliseerbaarheid vormt de externe validiteit van het onderzoek (Verhoeven, 2018). 
 
De reden om de enquête uit te zetten is dat er prioriteiten gesteld konden worden uit de 
kwalitatieve data van rolstoelgebruikers. Uit deze data zijn vele wensen, behoeften en eisen 
voortgekomen. Om het aantal vragen in de enquête te beperken, zijn deze niet allemaal 
meegenomen. Wanneer de enquête uit vele vragen bestaat en veel tijd in beslag neemt, kan 
dit de invulbereidheid verlagen (Hoftijzer & Korte, 2013). Door de vragen te beperken, zijn 
niet alle wensen en behoeften bevestigd vanuit een breder perspectief. Een voorbeeld 
hiervan is dat in de Contextual interviews is benoemd dat een brandbestendig aanrechtblad 
gewenst is. Hierover is geen vraag gesteld in de enquête. 
Dit is een limitatie in het onderzoek aangezien dit invloed had op de nauwkeurigheid van het 
ontwerp van de “ideale” rolstoel-plus woning. 
 
Een tweede limitatie van het ontwerp is dat het enkel beoordeeld is door het ontwerpteam, 
waaronder twee rolstoel(-plus)gebruikers. Aangezien het ontwerp enkel door twee rolstoel(-
plus)gebruikers beoordeeld is, bestaat de kans dat deze nog onvoldoende representatief is. 
Om de betrouwbaarheid van het ontwerp te vergroten, hadden de onderzoekers het ontwerp 
door meer rolstoel(-plus)gebruikers willen laten beoordelen. Dit zou ervoor zorgen dat er 
vanuit een breder perspectief feedback werd verzameld. Om de representativiteit te 
vergroten, is een aanbeveling gedaan gericht op het beoordelen van het ontwerp.  
 
Maatschappelijke relevantie 
In geheel Nederland speelt het tekort aan toegankelijke woningen onder rolstoelgebruikers. 
Door aandacht te geven aan dit probleem, komen de onderzoekers op voor de belangen van 
deze doelgroep. Hierdoor het heeft ontwerponderzoek een hoge maatschappelijke 
relevantie. 
 
Onderzoek van Ieder(in) (2021) bevestigt het grote tekort aan toegankelijke woningen binnen 
Nederland. Zo vinden vier op de tien mensen met een beperking hun woning ongeschikt. 
Twee derde van de mensen geeft aan dat hun woning één of meerdere knelpunten heeft 
voor iemand met een lichamelijke beperking. Geen enkele deelnemer vindt dat er voldoende 
keuze is in toegankelijke woningen. De resultaten uit het onderzoek van Ieder(in) (2021) 
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bevestigt eveneens dat toegankelijk wonen voor rolstoel(-plus)gebruikers een 
maatschappelijk probleem is. 
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9. Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag:  
“Hoe ziet het visuele ontwerp van de “ideale” rolstoel-plus woning eruit, welke samen met 
belanghebbenden is ontwikkeld?”.  
 
De hoofdvraag is beantwoord door middel van kwalitatief onderzoek en kwantitatief 
onderzoek. Er is hierbij gebruik gemaakt van diverse methoden van het ontwerponderzoek 
(Van ’t Veer et al., 2020).  
 
De conclusie van dit onderzoek is dat de “ideale” rolstoel-plus woning aan diverse criteria 
moet voldoen. Een overzicht van de criteria staat in Bijlage O. Aan de hand van de criteria 
zijn samen met het ontwerpteam, drie verschillende “ideale” rolstoel-plus woningen 
ontworpen:  
A1 woning: 

• Een eenpersoonswoning met balkon. Deze woning is ontworpen om boven op de A2 
woning te kunnen bouwen. 

A2 woning: 
• Een eenpersoonswoning met tuin. Deze woning is een begane grond woning.  

B woning: 
• Een gezinswoning met tuin 

 
De plattegronden van de woningen staan in Figuur 16,17 en 18. Het visuele ontwerp in 3D is 
te zien in de video via: https://www.youtube.com/watch?v=pQmBOtwvrN4   
De ontwerpen dienen als voorbeeld, aangezien het niet mogelijk is geweest om alle criteria 
in de woning visueel weer te geven. De criteria dienen ten alle tijden als uitgangspunt voor 
de “ideale” rolstoel-plus woning. 
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Figuur 16 
A1 – eenpersoonswoning met balkon. 
Oppervlakte exclusief balkon: 87,3 M2 

Dit is een 
mogelijk 

oplaadpunt 
voor de 
rolstoel 

Hier kan zo nodig een 
plafondlift geplaatst worden 
 

Hier kan naar 
wens een 

muur en een 
deur worden 

geplaatst 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17 
A2 – eenpersoonswoning met tuin. 
Oppervlakte exclusief tuin: 103,3 M2 

Hier kan zo nodig een 
plafondlift geplaatst worden 
 

Hier kan naar 
wens een 

muur en een 
deur worden 

geplaatst 

Dit is een 
mogelijk 

oplaadpunt 
voor de 
rolstoel 

Multifunctionele kamer 



60 
 

 

 

 

 

 

Dit is een 
mogelijk 

oplaadpunt 
voor de 
rolstoel 

Hier kan zo nodig een 
plafondlift geplaatst worden 
 

Hier kan naar 
wens een 

muur en een 
deur worden 

geplaatst 

Multifunctionele kamer 

Figuur 18 
B – gezinswoning met tuin.  
Oppervlakte exclusief tuin: 123,3 M2 
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10. Aanbevelingen 
 
Naar aanleiding van het onderzoek worden in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan voor de 
projectleider en voor vervolgonderzoek. Tevens wordt er een aanbeveling gedaan voor de 
ergotherapeutische beroepspraktijk. 
  
Aanbeveling projectleider 
In de discussie staat beschreven dat het huidige ontwerp enkel beoordeeld is door twee 
rolstoel(-plus)gebruikers, waardoor het ontwerp nog onvoldoende representatief is. Het 
beoordelen van prototypes is belangrijk om te achterhalen of deze voldoet aan de 
gebruikerswensen (Van ’t Veer et al., 2020). De onderzoekers bevelen aan dat het huidige 
prototype veelvuldig beoordeeld dient te worden door zowel gebruikers van de gemiddelde 
rolstoel als rolstoel-plus gebruikers. Dit zal gedaan moeten worden voordat het ontwerp 
daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Aangezien de woning op dat moment nog gemakkelijk 
aanpasbaar is. Door een proefopstelling op schaal wordt de woning een realistische 
afspiegeling, waardoor de rolstoelgebruikers een levensechte ervaring hebben. Dit zal 
waardevolle feedback opleveren waardoor de representatie van het ontwerp toeneemt. 
 
Daarnaast bevelen de onderzoekers aan dat het opkomen voor de belangen van 
rolstoelgebruikers voortgezet dient te worden door de projectgroep Toegankelijkheid en 
Wonen. Uit de gesprekken met rolstoelgebruikers is gebleken dat de situatie is verbeterd, 
maar rolstoelgebruikers nog altijd niet optimaal kunnen participeren in de samenleving. De 
fysieke en sociale barrières creëren ongelijke participatiekansen (Collins et al., 2016). Het is 
belangrijk om op te komen voor deze belangen, aangezien participatie noodzakelijk is voor 
het welbevinden (Le Granse & Kuiper, 2017). De onderzoekers bevelen aan dat de 
Projectgroep Toegankelijkheid en Wonen in kaart blijft brengen welke barrières 
rolstoelgebruikers ervaren. Het is hierbij van belang om het perspectief van de rolstoel(-
plus)gebruiker nauwkeurig in kaart te brengen. Afhankelijk van de barrières die in kaart 
worden gebracht, voert de projectgroep acties uit die hierbij aansluiten.  
 
Aanbeveling vervolgonderzoek  
Uit de resultaten van dit onderzoek is naar voren gekomen dat de manier van zorgverlening 
een belangrijk onderdeel is van de “ideale” rolstoel-plus woning (Ontwerpteam, persoonlijke 
communicatie,13 december 2021). Echter is er niet bekend welke zorg aansluit bij de 
wensen en behoeften van de rolstoel(-plus)gebruikers. Vanwege andere doeleinden in dit 
onderzoek, is dit aspect niet nader onderzocht. Om de ontworpen rolstoelwoningen “ideaal” 
te maken, zal de zorg die wordt verleend, in deze woning, ook moeten aansluiten bij de 
wensen en behoeften van de rolstoelgebruikers. De onderzoekers bevelen, om deze reden, 
een vervolgonderzoek aan. Dit vervolgonderzoek zal uitgevoerd worden door studenten van 
de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (februari tot en met 
juli). In dit vervolgonderzoek is het relevant dat de wensen, behoeften en mogelijkheden in 
kaart worden gebracht omtrent zorgverlening in de rolstoel-plus woning. In Bijlage P is de 
opdrachtbeschrijvingen van dit vervolgonderzoek weergegeven. 
 
Daarnaast zal er vervolgonderzoek gedaan moeten worden naar het bouwtechnische- en 
financiële aspect van de woning. Deze aspecten zijn nu niet meegenomen in het ontwerp. 
De onderzoekers hebben namelijk het ‘’ideale’’ aspect centraal gesteld waardoor het 
bouwbesluit en de financiën op de achtergrond zijn gebleven. In dit vervolgonderzoek zal er 
onder andere onderzocht moeten worden hoe de woningen in een appartementencomplex 
geïmplementeerd kunnen worden. Op het gebied van financiën, zal er in kaart gebracht 
moeten worden wat de kosten zijn voor het realiseren van de woning. Wanneer er rekening 
wordt gehouden met duurzaamheid, blijven de kosten in de toekomst beperkt. Om de woning 
zo duurzaam mogelijk te maken, wordt er aanbevolen om een domotica adviseur te 
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betrekken. Deze adviseur kan adviezen geven over bepaalde aansluitingen die direct bij de 
bouw geïmplementeerd kunnen worden. 
 
Eveneens wordt aanbevolen om te onderzoeken of een koopwoning, sociale- of particuliere 
huurwoning passend is bij de inkomsten van een rolstoelgebruiker. De helft van de mensen 
met een chronische ziekte of beperking tussen de 15 en 65 jaar is namelijk geheel of 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Hun inkomsten zijn daardoor opvallend lager 
(Cozijnsen et al., 2015). De rolstoel-plus woning dient zo betaalbaar mogelijk te zijn, zodat 
een zo groot mogelijke groep in aanmerking komt voor deze woning. Om deze reden zal in 
kaart gebracht moeten worden wat de financiële mogelijkheden zijn van rolstoel(-
plus)gebruikers met betrekking tot wonen.  
 
Tot slot wordt er aanbevolen dat er een onderzoek uitgevoerd dient te worden wat zich richt 
op het in kaart brengen van landelijke cijfers. Zoals reeds in de discussie is benoemd, is er 
namelijk onbekend hoeveel rolstoelgebruikers en rolstoelwoningen er exact zijn in Nederland 
(persoonlijke communicatie, 18 november 2021).   
Dit dient in kaart gebracht te worden om het aanbod van de woningen te vergelijken met het 
aantal rolstoelgebruikers. Wanneer het aanbod overduidelijk minder is dan de vraag wordt de 
noodzaak van het probleem vergroot.  
 
Aanbeveling ergotherapeutische beroepspraktijk  
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten dit onderzoek raadplegen om inzicht te verkrijgen 
in het ideaalbeeld van rolstoelgebruikers omtrent wonen. Dit onderzoek kan ergotherapeuten 
handvaten bieden wanneer zij een aanvraag voor een woningaanpassing krijgen bij een 
cliënt welke rolstoelgebruiker is. Zo weet een ergotherapeut waaraan gedacht kan worden in 
een rolstoelwoning.  
 
Daarnaast bevelen de onderzoekers aan om ten alle tijden het perspectief van de 
rolstoelgebruiker centraal te stellen. De onderzoekers hebben namelijk ervaren dat in de 
huidige rolstoelwoningen het perspectief van de rolstoelgebruiker onvoldoende is 
meegenomen. De deskundigheid van de rolstoel(-plus)gebruiker dient erkend te worden bij 
de aanvraag van woningaanpassingen. Het is belangrijk om de rolstoelgebruiker als 
volwaardig mens te zien en eveneens als volwaardig samenwerkingspartner (Le Granse & 
Kuiper, 2017). 
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12. Bijlagen 
 

Bijlage A: Zoekplan 
 
Zoekvraag/zoekvragen: 
“Hoe participeert een persoon in een grote, boven het gemiddelde, rolstoel in een 
aangepaste woning?”  
 
Tabel A1: Zoektermen  

 
Begrip 1 Begrip 2 Begrip 3 Begrip 4 Begrip 5 

Nederlands Rolstoel  Rolstoel-
plus 

Rolstoelwoni
ng  

Participeren Mobiliteits 
beperking 

Synonieme
n  

Vervoersmid
del op wielen   

Brede 
rolstoel 

Aangepaste 
woning 

Deelnemen, 
Meedoen 

Bewegings 
beperking 

Verwante 
termen  

Hulpmiddel  Breder 
hulpmidde
l  

Focuswoning Eigen regie  

Bredere 
termen  

(lichamelijk) 
Gehandicapt
en/ beperkte, 
Invalide   

Hulpmidde
l met grote 
draaicirkel 

Woning  Deelnemen 
in de 
maatschappij 
samenleving 

Mobiliteit 

Nauwere 
termen  

Handbewoge
n rolstoel, 
Elektrische 
rolstoel  

Elektrisch
e rolstoel, 
Rolstoel 
bij 
obesitas, 
Rolstoel 
met 
zuurstof  

Lichamelijke 
gehandicapte
n/ 
beperkte 
woning 

Actieve 
deelname, 
Deelname 
aan 
activiteiten 

 

Engels 
  

Wheelchair 
[Mesh] 

Large 
wheelchair
, 
oversized 
wheelchair 

Wheelchair 
hous 

Patient 
participation 
[Mesh] 

Mobility 
limitations 
[Mesh] 

Synonieme
n 
  

Means of 
transport on 
wheels 
Entry terms: 
Wheelchair 
Wheel Chairs 
Chair, Wheel 
Chairs, 
Wheel 
Wheel Chair 

Wide 
wheelchair 

Home 
modification 

Entry Terms: 
Participation, 
Patient 
Patient 
Involvement 
Involvement, 
Patient 
Patient 
Empowerme
nt 
Empowerme
nt, Patient 
Patient Partic
ipation Rates 
Participation 
Rate, Patient 

Entry terms: 
Limitation, 
Mobility 
Mobility 
Limitations 
Ambulation 
Difficulty 
Ambulation 
Difficulties 
Difficulties, 
Ambulation 
Difficulty, 
Ambulation 
Difficulty 
Ambulation 
Ambulatory 
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Zoekstring: (een combinatie van de belangrijkste zoektermen, zodat je met 
dezelfde zoekstring in de diverse zoekmachines kunt zoeken).  
 
Tabel A2: Zoekactie 

 

 

Participation 
Rates, 
Patient 
Patient Partic
ipation Rate 
Patient 
Activation 
Activation, 
Patient 
Patient 
Engagement 
Engagement, 
Patient  

Difficulty 
Ambulatory 
Difficulties 
Difficulties, 
Ambulatory 
Difficulty 
Walking 
Walking, 
Difficulty 

Database   Zoekstring 1  Resultaten   Bruikbaar  

 ScienceDirect ("wheelchair users" OR "electric 
wheelchair") AND ("mobility 
limitations OR "ambulation 
difficulty") AND (participation) 
AND (home OR "home 
environment") AND 
(experience) 

21,894  0 

 ScienceDirect  ("electric wheelchair" OR 
"manual wheelchair") AND 
(participation) AND (home OR 
"home environment") AND 
(experience) AND (barriers) 

 6,302  0 

 Google 
Scholar 

("mobility limitation" OR 
"ambulation difficulty") AND 
("wheelchair users" OR 
"wheelchair bound") AND 
(participation OR engagement 
OR involvement) AND (home) 

 349  0 

 HanQuest  ("mobility limitation" OR 
"ambulation difficulty") AND 
("wheelchair users" OR 
"wheelchair bound") AND 
(participation OR engagement 
OR involvement) AND (home 
OR "home modification") AND 
("quality of life" OR "well being" 
OR well-being OR "health-
related quality of life") 

  4  0 

Google Scholar Draaicirkel AND rolstoel 68 1 
Zie tabel B5 
voor selectie 
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Tabel A3: Gevonden informatie  

 
Tabel A4: Selectie bron uit zoekplan  
  
Selectie Gevonden 

artikelen in 
database 

Artikel uitgesloten 

Zoektermen en filters 
Draaicirkel AND rolstoel 

68 - “Handbewoge
n” toevoegen 
aan 
zoekresultaten 

  
 Zoektermen en filters 
Draaicirkel AND handbewogen AND rolstoel 

9 - “Ruimte” 
toevoegen aan 
resultaten 

Zoektermen en filters 
Draaicirkel AND handbewogen AND rolstoel 
AND ruimte 

8 - “1.50” 
toevoegen 

Zoektermen en filters 
Draaicirkel AND handbewogen AND rolstoel 
AND ruimte AND 1.50 

2 - Specifieke 
doelgroep 
(ALS) 
uitgesloten 

Selectie titel 1 Keuze is gemaakt. 
 
Hoe ga jij de kwaliteit van de gevonden informatie beoordelen?  
Zie bijlage B. 
  

 Jaartal  Auteur  Titel  
 2006  L. van der Woude, S. De 

Groot, & T. Janssen. 
Manual wheelchairs: Research and innovation 
in rehabilitation, sports, daily life and health 

1996 T. van der Voordt Manoeuvreerruimte voor scootmobielen 



69 
 

Bijlage B: Beoordelen van wetenschappelijke bronnen 

Tabel B1: Artikel beoordelen Manoeuvreerruimte voor scootmobielen (Van der 
Voordt)  
 
Vraag Antwoord Wat vind ik hiervan? 
Algemeen 
 
In welk jaar is het artikel 
gepubliceerd? 
 
In welk tijdschrift is dit artikel 
gepubliceerd? 

1995 
 
 
Geen tijdschrift 

Dit is een verouderd 
artikel, maar de 
informatie zou wel nuttig 
kunnen zijn wanneer 
deze nog van toepassing 
is.  
Het hoeft niet altijd in een 
tijdschrift gepubliceerd te 
worden 

Inleiding 
 
Wat is de onderzoeksvraag /het 
onderzoeksdoel? 
 
 
 
 
Sluit deze vraag aan op eerdere 
onderzoeken? 
 
 
Hoe past de 
onderzoeksvraag/het 
onderzoeksdoel van het artikel 
bij jouw vraag? 
 

Het doel is om erachter te 
komen hoeveel ruimte 
gebruikers van een 
elektrische rolstoel 
minimaal nodig hebben in 
een ruimte. 
Het sluit aan op het 
Handboek voor 
Toegankelijkheid en gaat 
hierop door. 
Dit onderzoek sluit aan op 
ons onderzoek, gezien wij 
naar het manoeuvreren in 
een woning kijken en zij 
zich ook hebben gericht 
op binnenruimten.  

Behalve het Handboek 
voor Toegankelijkheid is 
er weinig literatuur 
beschikbaar 
 
 
Gezien er weinig 
onderzoeken zijn gedaan, 
is dit passend. 
 
Uitkomsten uit dit 
onderzoek zouden wij 
mee kunnen nemen in 
ons onderzoek. Dit kan 
van belang zijn bij het 
kijken naar de rolstoel-
plus in binnenruimten, 
zoals de woning. 

Vraag                                                                  Antwoord                                Wat vind ik 
hiervan? 
Methode 
Is het onderzoek kwalitatief of 
kwantitatief? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is een kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek, 
waarbij rolstoelgebruikers 
zijn gaan rijden in een 
nagebootste setting. 
Hierover zijn gesprekken 
gevoerd. Later is dit 
meetbaar gemaakt. en er 
meetbaar wordt gemaakt 
of zij kunnen draaien.  
 
Bezoekers van een beurs 
in een handbewogen 

Dit doel is te achterhalen 
door ervaringen, 
belevingen en meningen 
van mensen mee te 
nemen en meetbaar te 
maken. In de setting kan 
er direct worden 
geëxperimenteerd met 
verschillende hoeken of 
draaipunten. 
Deze mensen gebruiken 
“grotere” rolstoelen, 
waarbij er direct een 
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Welke personen nemen deel aan 
het onderzoek? Hoe zijn deze 
personen geworven? 
 
 
 
Welke gegevens worden er 
verzameld en hoe gebeurt dit? 

rolstoel, een elektrische 
rolstoel en een 
scootmobiel. 
 
Ervaringen en meningen 
rondom het rolstoel rijden 
en persoonlijke 
ervaringen met 
(on)toegankelijkheid van 
de gebouwde omgeving. 
Dit wordt verzameld door 
het bekijken naar het 
rijden en het in gesprek 
gaan. Type rolstoel en 
lengte en breedte zijn 
geregistreerd. 

beeld kan worden 
gevormd. 
 
Het is niet helemaal 
duidelijk hoe de 
gegevens worden 
genoteerd. Dit kan een 
interpretatie van de 
onderzoeker zijn tijdens 
het observeren. 
 
 

Resultaten 
Wat is het belangrijkste 
resultaat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe worden de resultaten 
weergegeven? 
 

- Een draaicirkel van 1,50 
meter lijkt niet voor iedere 
rolstoelgebruiker 
voldoende.  
- Een elektrische rolstoel 
heeft 1,80-1,90 meter 
nodig om te kunnen 
draaien. 
- Vrije doorgang van 0,85 
meter is voldoende. 
- Veel mensen gebruiken 
binnenshuis een 
handbewogen of 
elektrische rolstoel. 
In belangrijke kopjes en 
tabellen. Er is een grafiek 
weergegeven. 

Duidelijk dat niet 
iedereen binnen in een 
ruimte kan functioneren 
in de rolstoel en hier niet 
kan draaien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafiek is zeker van 
meerwaarde om het 
visueel te maken. 
 
 

Eindoordeel   
Wat is mijn eindoordeel? Is dit onderzoek passend bij mijn eigen onderzoeksvraag en 
naar mijn idee goed uitgevoerd? 
De uitkomsten uit dit onderzoek zijn van toepassing in ons eigen onderzoek, omdat hier 
helder wordt dat de draaicirkel niet altijd voldoende is. Dit kan van toepassing zijn op het 
verhelderen van de definitie “rolstoel-plus”. 
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Bijlage C: Definitie rolstoel-plus 
In dit onderzoek wordt er gesproken over het begrip “rolstoel-plus”. In deze bijlage wordt dit 
begrip toegelicht 
 
“De rolstoel-plus is een rolstoel die in lengte groter is dan 1,20 meter. De 
standaardmaten van een gemiddelde rolstoel zijn 1,20 meter of korter. De gebruiker 
van een gemiddelde rolstoel heeft een draaicirkel van 1,50 meter nodig om te kunnen 
manoeuvreren in de woning. Een rolstoel-plus gebruiker heeft een draaicirkel van 
1,90 nodig om te kunnen manoeuvreren.” 

 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat het merendeel van de 
gemiddelde rolstoelen een totale lengte bevat tussen de 1,10 en de 
1,20 meter. Deze lengte is berekend door de twee uiterste punten van 
voorkant tot achterkant van de rolstoel te nemen (zie Figuur D1).  
 
De totale lengte van de rolstoel-plus is groter dan 1,20 meter 
(bijvoorbeeld van achterwiel/apparatuur tot en met de voetsteun). 
Door deze meetgegevens aan te houden wordt het begrip objectief 
gemaakt en is het met mogelijk om vast te stellen of iemand een 
rolstoel-plus gebruiker is.  
De definitie rolstoel-plus is dus niet gebaseerd op het type rolstoel 
waar iemand gebruik van maakt. Zowel een elektrische rolstoel als 
handbewogen rolstoel kan een rolstoel-plus zijn. De lengte van de 
rolstoel kan namelijk beïnvloed worden door bijvoorbeeld medische 
apparatuur, zoals een beademingsapparaat.  
 
De handbewogen rolstoel wordt gebruikt als “bouwmaat” in de Integrale 
Toegankelijkheid standaard. De lengte van deze handbewogen rolstoel is 1,20 meter of 
korter en de breedte hiervan is 0,70 meter (persoonlijke communicatie, 3 november 2021). 
De draaicirkel die is toegepast in deze richtlijn is 1,50 meter (Jagersma & de Kloe, z.d.).  
Wanneer een rolstoel groter is, dus een plus-rolstoel, zal de draaicirkel ook groter zijn dan 
die 1,50 meter.  
Uit literatuur blijkt dat de ideale draaicirkel voor elektrische rolstoelen (plus-rolstoelen), en 
dus ook automatisch voor alle 
rolstoelen, 1,90 meter is (Van der 
Voordt, 1996).  
 
Vergelijking met het onderzoek 
Mensen die gebruik maken van 
een rolstoel-plus, hebben moeite 
met het manoeuvreren in een 
aangepaste rolstoelwoning. Dit 
komt doordat de woningen gericht 
zijn op een draaicirkel van 1,50 
meter. Daarnaast is het mogelijk 
dat rolstoel-plus gebruikers een 
zware zorgvraag hebben. In het 
onderzoek nemen wij deze “zware 
zorgvraag” mee in het kader van 
duurzaam wonen.  
 

 Van der Voordt, 1996. Copyright 
 

 

 

LENGTE 

Figuur D1 
Maatvoering rolstoel 
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Bijlage D: Informatiebrief 
 
“Wij willen ook wonen” 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij zijn vierdejaars ergotherapie studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 
Momenteel zijn wij gestart met een praktijkgericht onderzoek over rolstoelwoningen in 
opdracht van het Zelfregiecentrum Nijmegen. 
 
U ontvangt deze brief omdat u of uw kind permanent gebruik maakt van een rolstoel, u zorg 
verleent aan een rolstoel(-plus)gebruiker of u initiatiefnemer bent van een woonproject. Wij 
zouden het waarderen als u wil deelnemen aan dit onderzoek. 
U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te 
weten over het onderzoek. Lees deze informatiebrief rustig door. Hebt u na het lezen van de 
informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers. 
Onderaan de brief vindt u de contactgegevens. 
 
Wat is het doel van het onderzoek? 
Momenteel zijn er weinig aangepaste rolstoelwoningen in Nederland. Daarnaast voldoen 
deze woningen niet altijd aan de wensen van de inwonende. De huidige woningen zijn niet 
passend voor alle rolstoelgebruikers en zijn niet gebouwd om er voor langere tijd in te 
wonen.  
De huidige woningen worden aangepast met de kijk op de gemiddelde rolstoel met een 
draaicirkel van maximaal 1,50 meter. Niet alle rolstoelgebruikers hebben de mogelijkheid om 
in een gemiddelde rolstoel te participeren. Zij zitten in een zogenaamde “rolstoel-plus”, 
waarvan de draaicirkel groter is dan 1,50 meter. Een elektrische rolstoel of een rolstoel voor 
mensen met obesitas kunnen voorbeelden zijn van de rolstoel-plus. Hierdoor ervaren vele 
rolstoel(-plus)gebruikers problemen bij het functioneren in de woning.  
 
Uiteindelijk is het doel van dit onderzoek dat er een visueel ontwerp wordt ontwikkeld van de 
“ideale” rolstoelwoning. Zo kan elke rolstoelgebruiker langdurig functioneren in deze woning. 
Dit ontwerp zal gepresenteerd worden aan de gemeente Nijmegen om hen te overtuigen van 
de noodzaak van deze woningen. 
 
Wat houdt meedoen in? 
Er zullen vanuit verschillende perspectieven ervaringen en meningen rondom wonen in kaart 
worden gebracht. Informatie over hoe rolstoel(-plus)gebruikers het wonen momenteel 
ervaren, hoe zorgpersoneel het werken in de woning ervaart en wat initiatiefnemers 
belangrijke punten vinden in de aanpak van woonprojecten zijn belangrijke onderwerpen. 
Deze informatie wordt verzameld door het afnemen van interviews. De interviews is 
noodzakelijk om in kaart te kunnen brengen wat de wensen, behoeften en eisen zijn waar 
een rolstoel-plus woning aan moet voldoen. Daarnaast zal bij de rolstoelgebruikers de 
woning bekeken worden, zodat er inspiratie opgedaan kan worden over de huidige rolstoel(-
plus)woningen. 
 
Wat wordt er van u verwacht? 
Als u mee wilt doen aan het onderzoek, wordt er van u gevraagd dat u ervoor openstaat om 
ervaringsverhalen te delen en wanneer mogelijk een inkijk geeft in uw woning. Dit laatste 
geldt alleen voor rolstoelgebruikers. Het interview zal eenmalig 30-90 minuten in beslag 
nemen.  
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Wat gebeurd er met uw gegevens? 
Mocht u deelnemen aan het onderzoek, zal er zorgvuldig om worden gegaan met uw 
gegevens. Enkel de onderzoekers kunnen uw gegevens inzien. De gegevens zullen zodanig 
worden weergegeven, zodat deze niet te herleiden zijn tot een plaats of persoon.  
De gegevens worden op een harde schijf opgeslagen om uw privacy te waarborgen. De 
bewaartermijn van uw gegevens is drie jaar. Na deze drie jaar worden uw gegevens 
verwijderd.  
U heeft te allen tijde het recht om de verzamelde gegevens in te zien en deze te verbeteren, 
aan te vullen of te verwijderen. 
 
Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te 
doen? 
Bij deelname aan dit onderzoek hoeven er geen extra kosten gemaakt te worden. Er staat 
geen vergoeding, maar wel grote waardering tegenover de deelname aan dit onderzoek.  
 
Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek?  
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Wanneer u besluit niet 
mee te doen, hoeft u niets te doen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. 
Wanneer u wel besluit mee te doen, kunt u altijd later, ook tijdens het onderzoek, zonder 
opgave van reden stoppen. Wel moet u dit melden aan de onderzoeker. De gegevens die tot 
dat moment zijn verzameld, zullen vernietigd worden.  
 
We horen graag voor of u wilt deelnemen aan dit onderzoek. Als u wilt deelnemen, kan u 
contact opnemen met de onderzoekers.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
A. Broecks, A. Huberts, I. Loman & T. de Man 
Studenten Hogeschool Arnhem en Nijmegen 
 
A. Broecks 

• 06-13501656.  
A. Huberts  

• 06-23341388.  
I. Loman 

• 06-21931496 
T. de Man 

• 06-37408786 
 

Ergotherapiewonen.PO@gmail.com  
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Bijlage E: Interviewguide rolstoelgebruikers, woonprojecten en zorgpersoneel 
 
Tabel E1: Interviewguide rolstoelgebruikers 
Interviewguide rolstoelgebruikers: 
 
Introductie 
 
Ik ben blij dat u deel wilt nemen aan dit onderzoek en interview en hiervoor de tijd wilt 
nemen. 
Als het goed is, heeft u over het onderzoek een informatiebrief ontvangen. 
 
Topics aangeven 
Dit gesprek zal gaan over uw ervaring met wonen en uw wensen betreft het wonen en 
participeren in uw woning. 
 
Uitleg over het doel van het onderzoek 
Deze interviews worden bij meerdere mensen gehouden. Met alle informatie uit deze 
interviews kunnen we vanuit ervaringen achterhalen: 
Waar de uiteindelijke “ideale” rolstoelwoning aan moet voldoen. 
 
Uw verhaal is belangrijk bij dit onderzoek. Ik zal vooral naar u luisteren. 
 
Aangegeven dat de gegevens anoniem en vertrouwelijk worden verwerkt 
Bij het uitwerken van de gegevens wordt uw naam niet genoemd. Zo kan niemand straks 
achterhalen wat u precies verteld heeft. De dingen die u mij verteld zullen alleen voor dit 
project worden gebruikt en zijn dus niet herleidbaar tot personen. 
 
Als de respondent wil stoppen 
Als u tijdens het interview besluit dat u niet meer verder wilt, dan kan u dat aangeven. Ik 
stop dan met de afnamen van het interview. 
 
Duur interview 
Het interview duurt ongeveer 30 – 45 minuten. 
We stoppen eerder als we uitgesproken zijn, of als u eerder wil stoppen. 
 
Vertellen dat het gesprek wordt opgenomen 
Ik maak een geluidsopnamen van het gesprek. Dit zorgt ervoor dat ik nu niet hoef te 
schrijven maar ik naar u kan luisteren. Vanuit de wet is voorgeschreven dat ik toestemming 
moet vragen als ik gebruik maak van een opname. Wilt u benoemen aan het begin van het 
interview dat u toestemming geeft voor het maken van een geluidsopnamen? 
 
Introductie vragen  
Geslacht en leeftijd van de deelnemer. 
 
Vragen voor het interview  
à Bottom up: 
Thema: Vraag: Antwoord: 
Gegevens 
deelnemer: 

Wat is uw leeftijd?  

 Hoelang maakt u al gebruik van 
een rolstoel? 

 

 In wat voor rolstoel verplaatst u 
zich? 
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 De draaicirkel van de rolstoel is… 
(onderzoeker meet dit) 

 

 In wat voor type woning woont u 
(organisatie)? 

 

Wensen over 
wonen 

Hoe omschrijft u de “ideale” 
woning? 

 

 Uitkomende topics (bovenstaande 
vraag) – dieper ingaan op 
antwoorden: 
-  
-   
- 

 

Mening eigen 
woning 

Wat vindt u hiervan terug in uw 
eigen woning? 

 

 Wat kan beter in uw eigen woning?  
Verplaatsen in 
de woning 

Stel… u gaat een ronde rijden in 
uw woning door iedere kamer. 
- Wat zijn uw ervaringen met het 

verplaatsen in de rolstoel in uw 
woning? 

- Doorvragen: 
Wat gaat hiervan goed? 
Wat kan hiervan beter gaan? 

 

 

Functioneren 
in de woning 

Wat doet u voor dagelijkse 
bezigheden op een dag van 
opstaan tot naar bed gaan? 
- Wat zijn uw ervaringen met het 

uitvoeren van activiteiten in uw 
woning? 

- Doorvragen: 
Wat gaat hiervan goed? 
Wat kan hiervan beter gaan? 

 

 

Afsluiting interview  
Wil u nog iets toevoegen aan dit gesprek? Zijn er nog dingen die niet aan bod zijn geweest 
tijdens het interview maar die u wel graag wil benoemen.  
Hoe vond u het interview? 
 
Het vervolg 
De informatie die ik van u heb gehoord ga ik uittypen en vergelijken met het verhaal van de 
andere deelnemers. Uiteindelijk ga ik de informatie overdragen aan … zodat zij hiermee 
aan de slag kunnen. 
 
Bedanken voor het interview 
Ik wil u graag bedanken voor u tijd en deelnamen aan dit gesprek. Ik hoop dat u het gevoel 
hebt dat u uw verhaal hebt kunnen vertellen en dat ik geluisterd hebt. 
- Is het mogelijk om weer contact met u op te nemen als wij erachter komen dat wij 

informatie missen? 
- Zouden wij contact mogen opnemen met iemand van uw zorgpersoneel (interviewen 

wensen en behoeften zorgpersoneel) 
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Tabel E2: Interviewguide woonprojecten 
 

Interviewguide woonprojecten 
 
Introductie: 
 
Ik ben blij dat u deel wilt nemen aan dit onderzoek en interview en hiervoor de tijd wilt 
nemen. 
Als het goed is, heeft u een informatiebrief ontvangen. 
 
Topics aangeven 
Dit gesprek zal gaan over uw ervaring met: 
Uw mening over wonen, betreft de organisatie waar u werkzaam bent. 
 
Uitleg over het doel van het onderzoek 
Deze interviews worden bij meerdere mensen gehouden. Met alle informatie uit de 
interviews kunnen we vanuit ervaringen achterhalen: 
Waar de uiteindelijke “ideale” rolstoelwoning aan moet voldoen. 
 
Uw verhaal is belangrijk bij dit onderzoek. Ik zal vooral naar u luisteren. 
 
Aangegeven dat de gegevens anoniem en vertrouwelijk worden verwerkt 
Bij het uitwerken van de gegevens wordt uw naam niet genoemd. Zo kan niemand straks 
achterhalen wat u precies verteld heeft. De dingen die u mij verteld zullen alleen voor dit 
project worden gebruikt en zijn dus niet herleidbaar tot personen. 
 
Als de respondent wil stoppen 
Als u tijdens het interview besluit dat u niet meer verder wilt, dan kan u dat aangeven. Ik 
stop dan met de afnamen van het interview. 
 
Duur interview 
Het interview duurt ongeveer 30 – 45 minuten. 
Of we stoppen eerder als we uitgesproken zijn, of als u eerder wil stoppen. 
 
Vertellen dat het gesprek wordt opgenomen 
Ik maak een geluidsopnamen van het gesprek. Dit zorgt ervoor dat ik nu niet hoef te 
schrijven maar ik naar u kan luisteren. Vanuit de wet is voorgeschreven dat ik 
toestemming moet vragen als ik gebruik maak van een opname. Wilt u benoemen aan 
het begin van het interview dat u toestemming geeft voor het maken van een 
geluidsopnamen? 
 
Introductie vragen  
Bij welke organisatie de deelnemer werkt. 
 
Vragen voor het interview  
à Bottom up: 
Thema: Vraag: Antwoord: 
Gegevens deelnemer: Bij welke organisatie werkt u?  
 Wat is uw functie?  
Ideale rolstoelwoning: Hoe ziet volgens u de “ideale” 

aangepaste (rolstoel)woning 
eruit? 
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 Uitkomende topics 
(bovenstaande vraag) – dieper 
ingaan op antwoorden: 
- 
- 
- 

 

Woningen 
organisatie: 

Wat vindt u hiervan terug in de 
woningen van … organisatie? 

 

 Wat vindt u hiervan niet terug in 
de woningen van … 
organisatie? 

 

 
Afsluiting interview  
Wil u nog iets toevoegen aan dit gesprek? Zijn er nog dingen die niet aan bod zijn 
geweest tijdens het interview maar die u wel graag wil benoemen.  
Hoe vond u het interview? 
 
Het vervolg 
De informatie die ik van u heb gehoord ga ik uittypen en vergelijken met het verhaal van 
de andere deelnemers. Uiteindelijk ga ik de informatie overdragen aan … zodat zij 
hiermee aan de slag kunnen. 
 
Bedanken voor het interview 
Ik wil u graag bedanken voor u tijd en deelnamen aan dit gesprek. Ik hoop dat u het 
gevoel hebt dat u uw verhaal hebt kunnen vertellen en dat ik geluisterd hebt. 
Is het mogelijk om weer contact met u op te nemen als wij erachter komen dat wij 
informatie missen? 
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Tabel E3: Interviewguide zorgpersoneel 
 
Interviewguide zorgpersoneel: 
 
Introductie: 
 
Ik ben blij dat u deel wilt nemen aan dit onderzoek en interview en hiervoor de tijd wilt 
nemen. 
Als het goed is, heeft u een informatiebrief ontvangen. 
 
Topics aangeven 
Dit gesprek zal gaan over uw ervaring met: 
Zorg bieden aan een rolstoelgebruiker in een aangepaste (rolstoel)woning. 
 
Uitleg over het doel van het onderzoek 
Deze interviews worden bij meerdere mensen gehouden. Met alle informatie uit deze 
interviews kunnen we vanuit ervaringen achterhalen: 
Waar de uiteindelijke “ideale” rolstoelwoning aan moet voldoen. 
 
Uw verhaal is belangrijk bij dit onderzoek. Ik zal vooral naar u luisteren. 
 
Aangegeven dat de gegevens anoniem en vertrouwelijk worden verwerkt 
Bij het uitwerken van de gegevens wordt uw naam niet genoemd. Zo kan niemand straks 
achterhalen wat u precies verteld heeft. De dingen die u mij verteld zullen alleen voor dit 
project worden gebruikt en zijn dus niet herleidbaar tot personen. 
 
Als de respondent wil stoppen 
Als u tijdens het interview besluit dat u niet meer verder wilt, dan kan u dat aangeven. Ik 
stop dan met de afnamen van het interview. 
 
Duur interview 
Het interview duurt ongeveer 30 – 45 minuten. 
We stoppen eerder als we uitgesproken zijn, of als u eerder wil stoppen. 
 
Vertellen dat het gesprek wordt opgenomen 
Ik maak een geluidsopnamen van het gesprek. Dit zorgt ervoor dat ik nu niet hoef te 
schrijven maar ik naar u kan luisteren. Vanuit de wet is voorgeschreven dat ik toestemming 
moet vragen als ik gebruik maak van een opname. Wilt u benoemen aan het begin van het 
interview dat u toestemming geeft voor het maken van een geluidsopnamen? 
 
Introductie vragen  
Waar de deelnemer werkt (organisatie). 
 
Vragen voor het interview  
à Bottom up: 
Thema: Vraag: Antwoord: 
Gegevens deelnemer: Bij welke organisatie werkt u? (of 

PGB?) 
 

Wensen over werken 
bij rolstoelgebruikers 
thuis: 

Hoe omschrijft u de “ideale” 
werksituatie bij een 
rolstoelgebruiker in huis? 

 

 Uitkomende topics 
(bovenstaande vraag) – dieper 
ingaan op antwoorden: 
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- 
-  
- 

In de praktijk: Wat vindt u hiervan terug in de 
praktijk tijdens uw werk? 

 

 Wat vindt u hiervan niet terug in 
de praktijk tijdens uw werk? 

 

 Welke aspecten vindt u tijdens 
uw werk belangrijk om optimale 
zorg te kunnen verlenen? 

 

 
Afsluiting interview  
Wil u nog iets toevoegen aan dit gesprek? Zijn er nog dingen die niet aan bod zijn geweest 
tijdens het interview maar die u wel graag wil benoemen.  
Hoe vond u het interview? 
 
Het vervolg 
De informatie die ik van u heb gehoord ga ik uittypen en vergelijken met het verhaal van de 
andere deelnemers. Uiteindelijk ga ik de informatie overdragen aan … zodat zij hiermee aan 
de slag kunnen. 
 
Bedanken voor het interview 
Ik wil u graag bedanken voor u tijd en deelnamen aan dit gesprek. Ik hoop dat u het gevoel 
hebt dat u uw verhaal hebt kunnen vertellen en dat ik geluisterd hebt. 
Is het mogelijk om weer contact met u op te nemen als wij erachter komen dat wij informatie 
missen? 
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Bijlage F: Informed Consent 
 
Verklaring deelname onderzoek 
 
Naam onderzoek: “Wij willen ook wonen” 
 
Onderzoekers: Loman, I., De Man, T., Broecks, A. & Huberts, A. 
 
In te vullen door de deelnemer: 
 
Ik verklaar hierbij op een voor mij duidelijke wijze te zijn voorgelicht over de werkwijze en het 
doel van het onderzoek en ga akkoord dat het gesprek wordt opgenomen. 
 
Ik ben op de hoogte dat de gegevens en resultaten anoniem en vertrouwelijk blijven en dat 
het opnamemateriaal en de bewerking hiervan uitsluitend gebruikt zal worden voor 
onderzoek. Ik geef toestemming om mijn onderzoeksgegevens 3 jaar na afloop van dit 
onderzoek te bewaren. 
 
Ik stem geheel vrijwillig in met de deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me hierbij het 
recht om op elk moment (zonder opgaaf van redenen) mijn deelname aan dit onderzoek te 
beëindigen. 
 
 
 
Naam:       
 
Datum:      
                                       Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
In te vullen door de uitvoerende onderzoeker(s) 
 
Ik ben verplicht om op een duidelijke (mondelinge en/of schriftelijke) wijze toelichting te 
geven over het onderzoek. Ik zal naar vermogen antwoorden op resterende vragen over het 
onderzoek. De deelnemer zal aan een eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan 
dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden. 
 
 
Onderzoeker: ….. 
 
Datum: …..   Handtekening:  
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Bijlage G: Opgestelde vragen gesprek gemeente Nijmegen en projectmanager 
woningcorporatie 
 
Gemeente Nijmegen 
Vragen die zijn opgesteld voor de gemeente Nijmegen: 

1. Herkent de gemeente dit probleem? Wat vinden zij van het woningtekort? 
2. Welke mogelijkheden kan de gemeente ons bieden? Welke obstakels kunnen wij 

tegenkomen tijdens het vervolg van het proces? 
3. Wat is er nodig om de rolstoel-plus woning te realiseren? Wat kan de gemeente 

hierin betekenen? Welke stappen moeten gezet worden om tot actie te kunnen 
komen? 

 
Projectmanager woningcorporatie 
Voor de structuur en het overzicht tijdens het gesprek zijn er vragen opgesteld: 
 

- Kunt u advies geven over hoe en wat er nodig is om na het ontwerp de 
woningcorporatie en de WMO te kunnen overtuigen dat er mee wordt gewerkt aan 
deze “ideale” rolstoelwoning? 
 

- Hoe zit het hedendaags met het vergoeden van voorzieningen vanuit de WMO? 
 

- Wat hebben jullie zelf moeten betalen en wat heeft de WMO vergoed? 
 

- Hoe wordt die keuze tussen wie wat betaald gemaakt? 
 

- Hoeveel kost deze woning meer dan een normale woning? 
 

- Welke partijen zijn volgens u nog meer belangrijk om te betrekken na het ontwerp? 
 

- Staat u ervoor open dat u in het vervolgonderzoek (door anderen) betrokken kan 
worden? 
 

- Heeft u verder nog tips? 
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Bijlage H: Enquête 
 
Beste rolstoelgebruiker, 
 
Wij, Aniek, Alicia, Iris en Tesse, zijn vierdejaars studenten van de opleiding ergotherapie aan 
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Momenteel doen wij, in opdracht van het 
Zelfregiecentrum te Nijmegen, onderzoek naar de “ideale” rolstoelwoning. 
 
Uit vooronderzoek is gebleken dat rolstoelgebruikers problemen ervaren bij het functioneren 
en/of verplaatsen in hun woning en dat de woningen momenteel niet overeenkomen met de 
wensen en behoeften van rolstoelgebruikers. Er zijn al diverse wensen en behoeften in kaart 
gebracht door middel van interviews. Deze interviews zijn afgenomen bij rolstoelgebruikers 
die woonachtig zijn in Nijmegen. Om vanuit een breder perspectief de wensen en behoeften 
in kaart te brengen, hebben wij een enquête opgesteld. 
 
Voor deze enquête zijn wij op zoek naar permanente rolstoelgebruikers in geheel Nederland 
die ouder zijn dan 16 jaar en woonachtig zijn in een aangepaste woning (geen verpleeghuis). 
De enquête zal ongeveer 10 minuten duren. Al uw gegevens worden anoniem verwerkt. 
 
Door uiteindelijk alle wensen en behoeften met elkaar te vergelijken, kunnen wij conclusies 
trekken over de criteria waar rolstoelwoningen in de toekomst aan moeten voldoen. 
 
Wij hopen dat wij met jullie hulp deze “ideale” woning kunnen ontwerpen en uiteindelijk 
kunnen realiseren.  
 
Met het invullen van deze enquête, geeft u automatisch toestemming dat wij uw 
gegevens mogen gebruiken voor het onderzoek.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Aniek Broecks, Alicia Huberts, Iris Loman en Tesse de Man 
 
START ENQUÊTE: 
1/40  Wat is uw geslacht?  

o Man 
o Vrouw 
o Anders 
o Zeg ik liever niet 

 
2/40 Wat is uw leeftijd? 

 
3/40 In welke gemeente woont u? 
 
4/40 In wat voor soort woning woont u? 

o Koopwoning 
o (Sociale) huurwoning 
o Woonproject – woning van een organisatie (bijvoorbeeld Fokus) 

 
5/40 Op welke wijze ontvangt u zorg? *Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 

o Persoonsgebonden budget (PGB) 
o Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen-assistentie (ADL-assistentie) 
o Zorg in Natura (ZiN) 
o Geen zorg 
o Anders: 
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6/40 Wat is uw woonsituatie? 
o Alleenwonend 
o Samenwonend met partner 
o Samenwonend met kinder(en) 
o Samenwonend met partner en kinder(en) 
o Anders: 

 
7/40 Wat voor soort rolstoel gebruikt u binnenshuis?  

o Handbewogen rolstoel 
o Elektrische rolstoel 
o Handbewogen met elektrische aandrijving 
o Anders: 

 
8/40 Wat is uw inschatting van de totale lengte van uw rolstoel? 

*Vanaf het voorste tot het achterste punt van uw rolstoel. 
(Let op: heeft u standaard een tas en/of apparatuur achter 
uw rolstoel hangen? Meet deze ook mee). 
o Korter dan 1,20 meter 
o Langer dan 1,20 meter 
o Ik weet de exacte lengte van mijn rolstoel in meters, 

namelijk: 
 

9/40 Welke medische benodigdheden en/of hulpmiddelen gebruikt u binnenshuis? *Er zijn 
meerdere antwoorden mogelijk 
o Beademingsapparatuur 
o Plafondlift (bevestigd aan een rail aan het plafond) 
o Verrijdbare actieve- of passieve tillift  
o Positioneringsmateriaal (zoals een glijlaken of een Vendlet systeem) 
o Anders: 

 
10/40 Welke ruimtes in een woning moeten volgens u “extra” ruim zijn in verband met uw 

aandoening en/of hulpmiddelen? *Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
o Hal 
o Keuken 
o Woonkamer 
o Badkamer 
o Slaapkamer 
o Werkkamer 
o Anders: 

 
11/40 Welk type deur wenst u in een woning? 

o Openslaande deur 
o Schuifdeur welke de muur overlapt bij openen  
o Schuifdeur welke in de wand verdwijnt bij openen  
o Geen voorkeur 

 
 
12/40 Welk type woning wenst u?  

o Gelijkvloerse woning 
o Woning met een bovenverdieping - bereikbaar d.m.v. (trap)lift 

 
13/40 De standaard doorgang van een deur is 85 cm breed. Wenst u een bredere 

doorgang? 
o Ja 
o Nee 

LENGTE 
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o Geen voorkeur 
 
14/40 Wenst u een directe doorgang van badkamer naar slaapkamer? 

o Ja 
o Nee 
o Geen voorkeur 

 
15/40 Ervaart u problemen als u met uw rolstoel moet draaien in uw woning? 

o Ja 
o Nee 

 
16/40 In welke ruimte(s) ervaart u problemen met het draaien met uw rolstoel? *Er zijn 

meerdere antwoorden mogelijk 
o Hal 
o Woonkamer 
o Keuken 
o Badkamer 
o Slaapkamer 
o Balkon 
o Anders … 
o Ik ervaar geen problemen met draaien 

 
17/40 Is het noodzakelijk dat beide kanten van het bed bereikbaar zijn voor uzelf en/of 

zorgpersoneel 
o Ja 
o Nee 

 
18/40 Wat wenst u qua ligging van een woning? *Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 

o Dichtbij het stadscentrum  
o Dichtbij openbaar vervoer (bushalte/ treinstation) 
o Dichtbij voorzieningen (supermarkt, winkels, apotheek, huisarts, etc.) 
o Dichtbij werk 
o Anders:  

 
19/40 Wat wenst u met betrekking tot een buitenplaats? 

o Een tuin 
o Een balkon 
o Een gezamenlijke buitenplaats 
o Geen buitenplaats 
o Anders: 

 
20/40 Wat voor type keuken wenst u in een woning? 

o Elektrische hoog-laag keuken 
o Op uw hoogte afgestelde keuken 
o Geen aangepaste keuken 

 
21/40 Welke inrichting wenst u met betrekking tot de koelkast en vriezer? 

o Koelkast en vriezer naast elkaar 
o Koelkast en vriezer op elkaar 
o Koelkast en vriezer naast elkaar op een verhoger 
o Koelkast met vriesvak 

 
22/40 Vindt u het belangrijk dat u zelfstandig ramen, gordijnen en deuren kan openen? 

o Ja 
o Nee 
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o Geen voorkeur 
 
23/40 Hoe wenst u de positie van de pitten van de kookplaat in de keuken? 

o Pitten achter elkaar (2 voor, 2 achter) 
o Pitten naast elkaar (4 naast elkaar) 
o Geen voorkeur 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
24/40 Welk type kookplaat wenst u in de keuken? 

o Gasfornuis 
o Inductie kookplaat  
o Elektrische kookplaat (keramisch) 
o Geen voorkeur 

 
25/40 Draagt een netjes afgewerkt huis voor u bij aan het ervaren van een "thuisgevoel”? 

Denk aan een huis zonder beschadigingen, geen losse bedradingen, leidingen 
die netjes weggewerkt zijn en muren die volledig zijn gestuukt/ geverfd. 
o Ja 
o Nee 

 
26/40 Wat voor vloer wenst u in een woning, met uitzondering van de badkamer? 

o Houtenvloer 
o Laminaat  
o Tegelvloer 
o PVC 
o Geen voorkeur 
o Anders: 

 
27/40 Wenst u dat een woning in de toekomst makkelijk aanpasbaar is, wanneer uw 

zorgvraag bijvoorbeeld veranderd? 
o Ja 
o Nee 
o Geen voorkeur 

 
28/40 Is het in uw situatie noodzakelijk dat stopcontacten en lichtknoppen zijn afgesteld op 

rolstoel-hoogte? 
o Ja 
o Nee 

 
29/40 Wenst u radiatoren of vloerverwarming in een woning? 

o Radiatoren 
o Vloerverwarming 
o Beiden (radiatoren en vloerverwarming) 
o Geen voorkeur 

Pitten achter elkaar 
Pitten naast elkaar 
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30/40 Is het in uw situatie noodzakelijk dat er elektrische deuren in een woning zijn? 
o Ja 
o Nee 
o Momenteel niet, maar de mogelijkheid om in de toekomst mijn deuren elektrisch 

te laten functioneren, vind ik belangrijk. 
 
31/40 Wenst u dat ramen, gordijnen, lampen, etc. elektrisch te bedienen zijn? 

o Ja  
o Nee 
o Geen voorkeur 

 
32/40 Wenst u een video-deurbel in een woning zodat u de persoon, die voor de deur staat, 

kan zien en spreken? 
o Ja  
o Nee 
o Geen voorkeur 

 
33/40 Wenst u domotica (automatisering) in een woning? 

Bijvoorbeeld de lichten aan/uit kunnen doen door middel van een afstandsbediening 
of App.  
o Ja  
o Nee 
o Geen voorkeur 

 
34/40 Wenst u een slaapkamer voor logees (vrienden/familie)? 

o Ja 
o Nee 
o Geen voorkeur 

 
35/40 Is het in uw situatie noodzakelijk dat er een slaapkamer is voor zorg personeel (24 

uurszorg)? 
o Ja 
o Nee 
o Nee, maar dit zou wel noodzakelijk kunnen zijn voor in de toekomst 

 
36/40 Wenst u, naast uw eigen toilet, een bezoekerstoilet in een woning? 

o Ja 
o Nee 
o Geen voorkeur 

 
37/40 Is het in uw situatie noodzakelijk dat er een aparte ruimte is voor berging?  

o Ja 
o Nee 
o Geen voorkeur 
 

38/40 Waarvoor is deze opbergruimte noodzakelijk? *Er zijn meerdere antwoorden 
mogelijk 
o Medische hulpmiddelen 
o Mobiliteitshulpmiddelen  
o Persoonlijke opberging 
o Anders: 
o Extra opbergruimte is voor mij niet noodzakelijk  
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39/40 Als u zou mogen kiezen welke zorg u het liefst ontvangt (in de toekomst), welke zorg 
zou dit zijn? 
o Persoons Gebonden Budget (PGB) 
o Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen-assistentie (ADL-assistentie) 
o Zorg in Natura (ZiN) 
o Geen zorg 
o Anders: 

 
40/40 Wilt u naar aanleiding van de vragen nog iets toevoegen? 
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Bijlage I: Demografische gegevens 
 
Tabel I1: Demografische gegevens 
 
De percentages die zijn weergegeven, zijn voornamelijk van de totaal aantal gebruikers 
(116). Wanneer er meerdere antwoorden mogelijk waren, geeft het percentage de 
hoeveelheid aangekruiste antwoorden aan. Dit totaalgegeven wordt weergegeven in oranje 
achter de desbetreffende vraag. 
 

Demografische gegevens Aantal personen 
 

Totaal 116 
Geslacht 

- Man 
- Vrouw 
- Anders 

 
34 
80 
2 

Leeftijd 
- 16 – 20 Jaar 
- 20 – 30 Jaar  
- 30 – 45 Jaar 
- 45 – 65 Jaar 
- 65 Jaar en ouder 

 
 0 
14 
31 
58 
18 

Soort woning 
- Koopwoning 
- (Sociale)huurwoning 
- Woonproject 

 
45 
57 
14 

Type zorg – meerdere antwoorden mogelijk (134) 
- Persoonsgebonden Budget (PGB) 
- Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen-assistentie 

(ADL-assistentie) 
- Zorg in Natura (ZiN) 
- Geen zorg 
- Anders 

• Onbekend  
• Huishoudelijkehulp  
• Huishoudelijkehulp en PGB 
• Mantelzorg  
• Mantelzorg en PGB 
• PGB en hulphond 
• ZiN en hulphond 

- PGB en ZiN 
- PGB en ADL-assistentie 
- PGB, ADL en ZiN 
- ADL en ZiN 

 
38 
9 
17 
27 
 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 

Woonsituatie 
- Alleenwonend  
- Samenwonend met partner  
- Samenwonend met kind(eren) 
- Samenwonend met partner en kind(eren) 
- Anders  

• Met hulphond 
• Bij ouders (en broers/zussen) 

 
53 
31 
5 
18 
 
3 
6 

Soort rolstoel  
- Handbewogen rolstoel 
- Elektrische rolstoel 
- Handbewogen rolstoel met elektrische aandrijving 
- Anders  

• Allemaal met afwisseling 

 
61 
37 
13 
 
1 
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• Trippelstoel 
• Handbewogen ligrolstoel met elektrische aandrijving 

3 
1 

Lengte van de rolstoel 
- Korter dan 1,20 meter 
- Langer dan 1,20 meter 

 
81 
35 

Hulpmiddelen binnenshuis – meerdere antwoorden 
mogelijk (144) 

- Beademingsapparatuur 
- Plafondlift 
- Actieve- of passieve tillift 
- Positioneringsmateriaal 
- Traplift 
- Bad/douche/toilet hulpmiddelen 
- Beugels 
- Hoog/laag bed 
- Aangepaste keuken 
- Geen 

 
 
7 
17 
16 
17 
10 
30 
8 
7 
7 
25 

Deelnemers in Nederland per gemeente 
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Bijlage J: Schetsen gemaakt tijdens en na bijeenkomst Brainwriting 
 

Figuur J1: Schets tijdens Brainwriting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



91 
 

Figuur J2: Papieren schets woning A en B 

 

A: Eenpersoonswoning     B: Gezinswoning (extra kamers) 
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Figuur J3: Schetsen Floorplanner  

De binnenmaten van de kamers worden weergegeven met de maten die weergegeven zijn 
naast de woning. De binnenwanden hebben een breedte van 19 centimeter. De 
buitenwanden hebben een breedte van 50 centimeter.  
        

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 – eenpersoonswoning met 
balkon. Oppervlakte: 81,2 M2 
 

A2 – eenpersoonswoning met kleinere badkamer 
en grotere berging.  Oppervlakte: 81,2 M2 

B – gezinswoning met tuin. 
Oppervlakte exclusief tuin: 116,3 M2 
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Bijlage K: Schetsen gemaakt tijdens 1e bijeenkomst Lo-fi Prototyping 
 
Figuur K1: Papieren schets woning A en B aangescherpt 

Aanpassing eenpersoonswoning – in de schets         Rekening houden met bouwtechnisch 
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Figuur K2: Schets binnen- en buitengalerij  
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Bijlage L: Constructie balkondrempel 
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Bijlage M: Schets gemaakt na bijeenkomst Lo-fi Prototyping  
 

Figuur M1: Schetsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

A1 – eenpersoonswoning met 
balkon. Oppervlakte: 87,3 M2 
 

A2 – eenpersoonswoning met kleinere badkamer 
en grotere berging.  Oppervlakte: 103,3 M2 

B – gezinswoning met tuin. 
Oppervlakte exclusief tuin: 123,3 M2 
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Bijlage N: Schetsen en video gemaakt na 2e bijeenkomst Lo-fi Prototyping  
 

Het visuele ontwerp in 3D is te zien in de video via deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=pQmBOtwvrN4 
De ontwerpen dienen als voorbeeld, aangezien het niet mogelijk is geweest om alle criteria 
in de woning visueel weer te geven. De criteria dienen ten alle tijden als uitgangspunt voor 
de “ideale” rolstoel-plus woning. 
 
Figuur N1: Schetsen Lo-fi Prototyping 

 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A1 – eenpersoonswoning met balkon. 
Oppervlakte exclusief balkon: 87,3 M2 

A2 – eenpersoonswoning met tuin. 
Oppervlakte exclusief tuin: 103,3 M2 

B – gezinswoning met tuin. Oppervlakte 
exclusief tuin: 123,3 M2  
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Bijlage O: Criterialijst 
 
Onderstaande criteria komen naar voren in zowel de eengezinswoningen als de 
gezinswoning (A1, A2 en B): 
Uiterlijk woning 
- Een gelijkvloerse woning 
- Een woning welke netjes is afgewerkt 
- In een appartementencomplex met deze woningen zal er gebruik gemaakt moeten 

worden van een binnengalerij.  
- In het appartementencomplex zullen deze woningen naast niet-aangepaste woningen 

gebouwd moeten worden.  
 
Omgeving en buitenplaats 
- Dichtbij voorzieningen gelegen 
 
Ruimte  
- In iedere ruimte van de woning moet de 1,90 meter draaicirkel gehanteerd worden. 
- De slaapkamer en de badkamer moeten qua ruimte extra groot worden. 
- Extra kamer naar keuze: logeerkamer/werkkamer/kamer voor zorgpersoneel. 
- Extra kamer voor berging van onder anderen mobiliteitshulpmiddelen, persoonlijke 

berging en witgoed. 
- Oplaadpunt van de rolstoel in de berging. 
- Een bezoekerstoilet 
- Meterkast en bezoekerstoilet moete zich bij de voordeur bevinden 
- Badkamer, keuken en berging (washok) moeten naast elkaar liggen aan één zijde van de 

woning in verband met leidingen  
- Boven iedere deur een stopcontact  
 
Deur/doorgang 
- Een schuifdeur die in de wand verdwijnt bij het openen 
- Een doorgang van 0,95 meter. De deur zal 1 meter breed worden.   
- Een doorgang van de badkamer naar de slaapkamer 

 
Slaapkamer 
- Bed is van beiden kanten te bereiken  
- Ruimte om hulpmiddelen te manoeuvreren en transfers te maken 
- Raam aanwezig (ventilatie) 
- Ruimte voor een tweepersoonsbed  

 
Keuken 
- Een elektrisch hoog-laag keuken 
- Keukenkastjes op rolstoelhoogte  
- Onderrijdbare keuken 
- Een inductie kookplaat 
- Pitten van het fornuis naast elkaar  
- Mogelijkheid om vriezer en koelkast naast elkaar te plaatsen 
- Witgoed op rolstoelhoogte 
- Brandbestendig aanrechtblad 
- Keukenkastjes 60 cm breed 
 
Badkamer 
- Een mechanisch ventilatiesysteem aanleggen in de badkamer 
- Ruimte rondom douche, wastafel en toilet (1 meter) 
- Ruimte om met hulpmiddelen te manoeuvreren en transfers te maken 
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- Geen drempel 
- Voldoende afschot 
- Voldoende ruimte voor een douchebrancard  
- In de deur van de badkamer naar de slaapkamer mogelijkheid geven om plafondlift aan 

te sluiten door een schot te plaatsen boven de deur. 
 
Vloer 
- Een laminaat of pvc-vloer (harde vloer) 
- Anti-slipvloer badkamer 
- Drempelloze woning 
 
Gas, water, licht 
- Voldoende stopcontacten 
- Een combinatie van radiatoren en vloerverwarming 
- Stopcontacten en lichtknoppen op rolstoelhoogte 

 
Domotica 
- Een video-deurbel 
- Aansluiting mogelijk maken voor elektrisch bedienbare ramen, gordijnen en lampen 
- Mogelijkheid om alle deuren elektrisch te maken (stopcontacten boven alle deuren) 
 
Duurzaamheid 
- In de toekomst makkelijk aanpasbaar 
- Stevig plafond voor mogelijkheid plafondlift (rails van slaapkamer naar badkamer)  
- Stevige muren om hulpmiddelen aan te plaatsen 
 
Veiligheid 
- Brandvertragende woning 
- Sleutelkastje/ locker zorgpersoneel 
 
Onderstaande criteria komen enkel naar voren in eenpersoonswoning A1:  
Oppervlakte: 
Rechthoekig 
 
Ligging complex: 
- Stapelwoning. Gelegen boven een A2 woning.  
 
Buitenplaats 
- Een balkon  

 
Onderstaande criteria komen enkel naar voren in eenpersoonswoning A2: 
Oppervlakte: 
- Woonkamer en kantoor 2 meter langer in de diepte (vergeleken met A1 woning) 
 
Ligging complex: 
- Begane grond woning 

 
Buitenplaats 
- Een tuin 
 
Onderstaande criteria komen enkel naar voren in gezinswoning B:  
Oppervlakte: 
Zelfde oppervlakte als woning A1, maar dan met 2 extra kamers toegevoegd boven de 
berging en kantoor. 
Ligging complex: 
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- Begane grond woning 
 

Buitenplaats 
- Een tuin 
 
Extra kamers: 
- Een extra slaapkamer van 2,10 meter diep 
- Een extra badkamer van 2,10 meter diep 
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Bijlage P: Opdrachtomschrijving – Zorg op maat 
 
PO Praktijkgericht onderzoek  
Format voor projectbeschrijving opleiding Ergotherapie 
Algemene toelichting 
Hieronder kunt u uw onderzoeks- of ondernemingsproject beschrijven. Het project moet een 
echt praktijkprobleem en voldoende relevant zijn voor studenten die de onderwijseenheid 
praktijkgericht Onderzoek volgen. De bijbehorende vraagstelling is actueel en gebonden aan 
een specifieke context van de organisatie waar u als opdrachtgever werkzaam bent. De 
beantwoording van de vraag kan direct geïmplementeerd worden, of de opdrachtgever kan 
met de resultaten van het onderzoek zijn doel bereiken.  
Een belangrijk criterium voor een project is dat de inzichten van het project bruikbaar zijn 
voor het “mogelijk maken van het dagelijks handelen”. Dat kan zijn het dagelijks handelen 
van cliënten, maar ook het handelen van een professional. Het project kan worden ingediend 
bij Praktijkgericht onderzoek ergotherapie HAN (POZ.Ergotherapie@han.nl). 
 
Gegevens over de opdrachtgever 
Naam instelling:     Zelfregiecentrum Nijmegen 
Vestigings adres en plaats instelling:  Sint Jorisstraat 72 
      6511 TD Nijmegen 
      Tel: 024 – 75 111 20 
 
Naam contactpersoon:    Jan Troost (projectbegeleider) 
Telefoonnummer contactpersoon:  06 51384569 (benaderen via Whatsapp heeft 
de voorkeur!) 
E-mail:     j.troost@zrcn.nl  
Contactpersoon bereikbaar op (dagen):    Alle dagen 
 
 
(Werk)titel project:  
ZORG OP MAAT, IS HOE “IDEAAL” WONEN VERDER GAAT! 
 
1. Aanleiding  
 Korte beschrijving van de aanleiding voor de projectopdracht door de opdrachtgever:  
 
Het Zelfregiecentrum Nijmegen wil er zijn voor alle mensen met een beperking (lichamelijk, 
zintuiglijk, licht verstandelijk of psychisch). Dit kan bijvoorbeeld zijn door een ziekte, een 
langdurige behandeling, veel tegenslagen, eenzaamheid of steeds terugkerende moeilijke 
situaties. Het Zelfregiecentrum wil iedereen, die meer grip wil krijgen op zijn of haar leven, 
ondersteunen. Ze hebben als doel om op te komen voor de belangen voor alle mensen met 
een handicap. (https://www.zrcn.nl/missie-en-visie). 
 
Collectieve belangenbehartiging 
Binnen het Zelfregiecentrum bestaat de Projectgroep Toegankelijkheid en Wonen. Wonen en 
toegankelijkheid worden steeds belangrijker en krijgen veel aandacht. De Projectgroep 
Toegankelijkheid en Wonen zet zich in door knelpunten en obstakels in Nijmegen in kaart te 
brengen, zoals toegankelijkheid van (publieke) ruimtes en omgevingen of voorzieningen bij 
bijvoorbeeld winkelcentra of verzorgingshuizen.  
 
De projectgroep heeft eerder al geconstateerd dat er te weinig geschikte woningen voor 
rolstoelgebruikers zijn en dat de criteria voor een geschikte rolstoelwoning niet voldoen aan 
de wensen en behoeften van rolstoelgebruikers. De draaicirkel van 1,50 meter, die wordt 
aangehouden in de huidige rolstoelwoningen, voldoet niet meer voor elke rolstoelgebruiker. 
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De zogenoemde rolstoel-plus gebruiker heeft namelijk een draaicirkel van 1,90 meter nodig 
om op een prettige manier te manoeuvreren in een woning. Dit zijn mensen die gebruik 
maken van een rolstoel die van voor tot achter, langer is dan 1,20 meter. Een gemiddelde 
rolstoel is 1,20 meter of korter.  
 
Met behulp van ergotherapie studenten van de HAN is er vanaf september 2021 gewerkt aan 
een ontwerp van de “ideale” rolstoel-plus woning die voldoet aan de wensen en behoeften 
van thuiswonende rolstoelgebruikers met een lichamelijke beperking. Ook is het perspectief 
van zorgpersoneel meegenomen om zo de “ideale” werksituatie te creëren. In het 
voorgaande onderzoek is vooral ingegaan op de wensen en behoeften rondom het uiterlijk 
(ruimtelijke indeling) van de woning. Echter is uit het onderzoek gebleken dat er ook wensen 
en behoeften zijn rondom het organiseren van zorg in de woning. Een groot aantal 
rolstoelgebruikers ontvangt namelijk zorg om zo optimaal mogelijk te kunnen participeren. Uit 
het voorgaande onderzoek is gebleken dat de zorg niet altijd aansluit bij de wensen van de 
rolstoelgebruiker.  
 
Om deze woning te kunnen realiseren is er een vervolgonderzoek nodig die ingaat op het 
type zorg die rolstoelgebruikers willen ontvangen in deze “ideale” rolstoelwoning en hoe de 
zorg vormgegeven moet worden binnen deze woning. Echter dient hierbij ook het perspectief 
van het zorgpersoneel in kaart te worden gebracht: de wijze van zorg moet ook aantrekkelijk 
zijn het personeel. Hiervoor zoekt de Projectgroep Toegankelijkheid en Wonen de 
samenwerking met de opleiding ergotherapie.  
 
Informatie opdracht vanuit junior-onderzoekers (2021/2022) 
Wij, Aniek, Alicia, Iris en Tesse hebben het afgelopen half 
jaar onze scriptie uitgevoerd bij het Zelfregiecentrum 
Nijmegen. Wij bevelen het iedereen aan om voor deze 
opdracht te kiezen. Je krijgt een betrokken opdrachtgever, 
welke prettige begeleiding biedt. Daarnaast is de 
Projectgroep Toegankelijkheid en Wonen eveneens 
betrokken en meedenkend. 
Je werkt gedurende je scriptie samen met o.a. 
rolstoelgebruikers en zorgpersoneel. Zij waarderen het 
enorm dat er tijd en aandacht wordt besteed aan de 
problematiek die er speelt. Ze werken dan ook allemaal 
graag mee: respondenten voor het onderzoek zijn dus gegarandeerd! 
Tot slot is de kennis die je opdoet waardevol als ergotherapeut. Je richt je op een 
interessante doelgroep, krijgt inzichten in hun beperkingen maar ook hun wensen/ behoeften 
en je draagt zorg voor participatie van een (kwetsbare) doelgroep. Kortom, een waardevol 
onderzoek waarbij je ook echt iets kan betekenen voor de maatschappij! 
 
2. Vraagstelling of doelstelling en toelichting 
Vraagstelling of doelstelling met toelichting  
Onderliggende doelstelling is om dit project vorm te geven samen met vrijwilligers van het 
Zelfregiecentrum in Nijmegen. Studenten kunnen samen met de vrijwilligers gegevens 
verzamelen, analyses doen, visie vormen en producten ontwikkelen. Studenten kunnen 
contact opnemen met de groep die voorheen onderzoek gedaan hebben naar het ontwerp 
van de woning (en wensen en behoeften van rolstoelgebruikers). 
 
3. Project 
Globale omschrijving van de activiteiten en mogelijke onderzoeksmethode die studenten in 
dit project zullen ondernemen  
Verdiepen in het Zelfregiecentrum Nijmegen en de Projectgroep Toegankelijkheid en Wonen 
Verdiepen in onderzoek  
Verdiepen in de huidige organisatie van zorg. 



103 
 

Opstellen en uitvoeren van onderzoek samen met vrijwilligers en deelnemers via het 
Zelfregiecentrum Nijmegen 
Eindpresentatie voor genodigden 
 
 
4. Opbrengst, eindproduct 
Vanuit de opleiding ergotherapie wordt aan studenten gevraagd een artikel of rapport te 
schrijven en een schriftelijke onderbouwing. Mocht u daarnaast ook andere producten voor 
ogen hebben (toegepaste producten) geef dat dan aan. 
Omschrijving van het eindproduct(en) van de projectopdracht 
Een onderzoeksartikel 
Een toegepast product (implementatie) om het publieke debat te voeden 
Een schriftelijke onderbouwingsrapportage 
Een eindpresentatie voor de directbetrokkenen 
 
5. Wet en regelgeving 
In het kader van de wet en regelgeving voor onderzoek dient u onderstaande vragen in te 
vullen:  
Worden er in dit onderzoek cliënten en/of professionals en/of gezonde vrijwilligers 
betrokken?  
Ja  
   
Indien ja, beantwoord onderstaande vragen: 
Bij welke doelgroep wordt het onderzoek uitgevoerd? 
Rolstoelgebruikers, zorgpersoneel 
 
Wat is de beoogde leeftijd van de deelnemers? 
Volwassenen en/of ouders van een kind met een handicap 
 
Wordt er aan de deelnemers gevraagd extra activiteiten te ondernemen voor het onderzoek? 
Nee. 
 
Moeten deelnemers extra kosten maken in het kader van het onderzoek? 
Nee. 
 
Is er goedkeuring aangevraagd bij een interne of externe Medisch Ethische 
Toetsingscommissie (METC)? 
Nee; De onderzoeksactiviteiten zijn niet belastend. 
 
6. Aanvullende informatie/opmerkingen over het project 
 
 Via Jan Troost kunnen deelnemers aan het project/onderzoek worden geworven.  
 
Graag doen vrijwilligers mee aan projectactiviteiten om een inkijk te geven in het huidige 
wijze van zorgverlening en verhalen hierover te vertellen. Daarnaast zijn zij bereid om mee te 
denken over het organiseren, van een wellicht nieuwe wijze, van zorg. 
 
Dit project is onderdeel van een groter project in samenwerking tussen het Zelfregiecentrum 
in Nijmegen en de onderzoekslijn Eigen regie in dagelijkse activiteiten. 
 
7. Intellectueel eigendom en opslag van data uit onderzoek 
Bij het aangaan van samenwerkingen en overeenkomsten dienen betrokkenen er voor te 
zorgen dat de afspraken over het intellectueel eigendom goed worden vastgelegd. In de 
beleidsnota van de HAN is het volgende opgenomen: Indien het werk is gemaakt door een 
student dan heeft de student auteursrecht ténzij in de overeenkomst anders is 
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overeengekomen. Ondanks dat de student auteursrecht heeft kan de opdrachtgever echter 
vrij beschikken over gemaakte werkstuk(ken) voor eigen gebruik. 
Ook streeft de HAN naar open access en opname van de producten op HBO-kennisbank 
(www.HBO-kennisbank.nl ) 
Indien u hier andere afspraken over wenst te maken, bijvoorbeeld omdat data wordt 
verzameld in het kader van een promotieonderzoek, geef dat dan hieronder aan.  
Het intellectueel eigendom van het PO project is van de studenten. Na afloop van het project 
ontvang ik een formulier waarop ik toestemming kan geven voor open access publicatie 
en/of opname in de HBO-kennisbank. 
Het intellectueel eigendom van het PO project is van …………………………………….. 
Indien u dit aankruist, moeten zowel de HAN, de studenten als de opdrachtgever een 
formulier “Overdracht auteursrecht” ondertekenen.  
  
Data en producten uit onderzoek dienen opgeslagen te worden. Geef hieronder aan op 
welke manier u de (ruwe) data wilt opslaan.   
De opdrachtgever neemt verantwoordelijkheid voor de opslag van (ruwe) data uit het 
onderzoek  
De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de opslag van de (ruwe) data uit het 
onderzoek over aan de HAN-opleiding ergotherapie 
 
Tenslotte: het is mogelijk dat er aanvullende vragen worden gesteld om het project te 
verhelderen. Mocht dit zo zijn, dan nemen de onderzoek coördinatoren van de 
opleiding ergotherapie zo snel mogelijk contact met u op. 


