
In Veldhoven woont een dementerende moeder bij 
haar zoon en diens vrouw in de tuin. Met intensieve 
ondersteuning van de thuiszorg verzorgt de familie 
haar. De woning zit onder meer vol geavanceerde 
bewakings- en communicatieapparatuur.

In Amersfoort woont een moeder bij haar dochter met 
haar gezin in de tuin. Zij was vanwege haar lichamelij-
ke beperkingen jarenlang nauwelijks buiten geweest. 
Nu zit zij regelmatig met haar kleinkinderen in de tuin. 
In de woning zijn diverse aanpassingen gerealiseerd.

In Breda wordt een PasAan mantelzorgwoning ge-
huurd van een woningbouwcoöperatie. De woning 
staat bij de dochter en haar gezin in de tuin. De familie 
houdt een oogje in het zeil zodat haar moeder zo 
zelfstandig mogelijk kan blijven wonen.

In Oostzaan woont een man na zeven jaar zorginstel-
lingen nu bij zijn broer en schoonzus in de tuin, met 
diverse aanpassingen in verband met het herseninfarct 
dat hij gehad heeft.

In Nijmegen heeft een moeder haar woning aan haar 
dochter met man en twee kinderen verkocht en woont 
zij nu in haar ‘eigen’ tuin. Ook al woont oma vlakbij, 
toch gaan de kleinkinderen regelmatig logeren bij oma. 

Op www.pasaan.nl staan films met de persoonlijke 
ervaring van bewoners. De bewoners zijn allemaal blij 
met de nabijheid en gezelligheid van familie en zijn 
bovendien te spreken over de vele (technische) moge-
lijkheden die de mantelzorgwoning biedt.

Zelfredzaam dichtbij
uw mantelzorger!

Enkele voorbeelden uit
de praktijk

In Nederland is het de wens van ou-

deren om zo lang mogelijk zelfstan-

dig te blijven, zelfredzaam te zijn en 

eigen regie te houden. Overheidsbe-

leid richt zich hier inmiddels op met 

diverse maatregelen, bijvoorbeeld 

de sluiting van verzorgingshuizen. 

PasAan biedt een uitgekiende oplos-

sing die het voor alle betrokkenen, 

oudere en mantelzorgers een stuk 

aangenamer maakt: de mantelzorg-

woning. Dit is een speciaal ontwik-

kelde verplaatsbare woning die zo 

bij een bestaande woning neergezet 

kan worden. De mantelzorgwoning 

van PasAan is een gewoon huis net 

als alle andere, met woonkamer, 

keuken, slaapkamer, badkamer en

een halletje. De woning heeft stenen 

muren, een betonnen vloer, dubbel-

glas, hardhouten kozijnen en een 

eigen klimaatsysteem. Het huis bevat 

alle luxe maar ook handige (zorg)

voorzieningen die naar uw wens 

worden ingebouwd via een slim sys-

teem. Een mantelzorgwoning stelt 

bewoner(s) en familieleden in staat 

zo lang mogelijk bij elkaar te wonen 

in hun eigen sociale omgeving met 

behoud van ieders privacy: ‘Ouders 

als buren’.

 

De kenmerken van de mantelzorgwoning 

op een rij:

• maakt het mogelijk om langer zelfred- 

 zaam te zijn en eigen regie te houden;

• staat in eigen sociale omgeving;

• ondersteunt mantelzorg - ontlast de  

 mantelzorger, minder reis- en regeltijd;

• moderne woning met alle faciliteiten  

 en degelijke afwerking;

• geplaatst binnen enkele uren, 

 gemiddeld na een week opleveren;

• voorgefabriceerd maar aanpasbaar

 naar uw wens en (zorg)vraag;

• verplaatsbaar, na gebruik wordt de

 woning weggehaald voor hergebruik

 elders.
Website:  www.pasaan.nl

E-mail:  info@pasaan.nl

Telefoon:  088 027 31 23

PasAan is de initiator en ontwikkelaar van
mantelzorgwoningen in Nederland en beschikt 
door het grote aantal plaatsingen in aankoop en 
verhuur over uitgebreide ervaring.

De mantelzorgwoning

Dicht bij elkaar wonen
met behoud van privacy



De mantelzorgwoning is een veilige

woning en van vele gemakken voor-

zien. Dankzij de goede isolatie en de 

bijzondere luchtwarmtepomp is er ie-

der seizoen een prettig binnenklimaat. 

De lucht wordt continu gefilterd en 

gereinigd. Door de vele ramen wordt 

de woonruimte als licht en ruim erva-

ren. Er kan desgewenst veel met een 

afstandsbediening geregeld worden. 

Het licht, de afzuigkap, de gordijnen, 

de deuren, het doorspoelen van het 

toilet, u zegt het maar. Bij een toene-

mende zorgvraag veranderen ze vaak 

van luxe - in noodzakelijke faciliteiten. 

De voorzieningen groeien mee met 

de behoefte. Zelfs naar het niveau van 

een verpleeghuis indien gewenst.

Na gebruik gaat de woning weg en 

komt de tuin terug. Het verplaatsbare 

huis is mede door ergotherapeuten 

ontwikkeld met een doordachte

standaarduitrusting als resultaat

(zie opsomming hiernaast).

PasAan heeft ergotherapeuten en 

bouwkundigen in dienst om zowel 

bij bouw als gebruik te begeleiden 

bij plaatsing  en aanpassingen van de 

woning.  

Een mooie investering
in uw eigen ‘welzijn’

Ergonomische voorzieningen:

- overal is voldoende manoeuvreerruimte;

-  alle deuren zijn extra breed en er zijn

 nergens drempels;

-  de keuken is elektrisch hoog-laag

 instelbaar;

-  alles in de badkamer is in hoogte en

 breedte instelbaar, zelfs het toilet;

-  veel kan met afstandsbedieningen   

 geregeld worden;

- basisvoorzieningen voor alarm-, commu-

 nicatie- en veiligheidstoepassingen.

Er zijn twee soorten mantelzorg-

woningen.

• Mantelzorgwoning-comfort

Dit is de woning die in deze folder 

als uitgangsunt is genomen: een 

luxere woning voorzien van veel 

comfort en voorzieningen. 

• Mantelzorgwoning-basis

Deze is eenvoudiger qua bouwkundi-

ge staat maar hij is ook modulair op

te bouwen. U bepaalt zelf de afwer-

king, keuken, voorzieningen en het 

systeem van verwarmen en koelen.

De woning wordt met een kraan in uw

tuin getild. Dan duurt het ongeveer 

een week voordat hij helemaal klaar is.

De woning richt u voorts geheel naar 

eigen smaak in. Een ‘verbinding’ met 

de hoofdwoning is ook mogelijk. De 

PasAan woningen dragen het woon-

keur-keurmerk: het bewijs van hoge

kwaliteit en het voldoen aan belang-

rijke veiligheidseisen van brandweer, 

politie en milieuvriendelijkheid.

De experts van PasAan helpen u ook

graag bij het papier- en regelwerk. 

Gelukkig vergemakkelijkt de overheid

de plaatsing van mantelzorgwoningen. 

Waardevaste

investering

Mantelzorgwoningen zijn voorzien 

van energielabel A. Bij de samenstel-

ling ervan wordt gebruikt gemaakt 

van hoogwaardige natuurlijke mate-

rialen waardoor ze tientallen jaren 

mee kunnen en hergebruikt kunnen

worden. Vanwege deze hoge kwaliteit

worden gebruikte PasAan-mantel-

zorgwoningen verkocht tegen een 

prijs die in de regel dicht bij de 

aanschafprijs ligt. PasAan bemiddelt 

voor u en wordt daarbij ondersteund 

door een landelijk netwerk van senior-

keurmakelaars, gespecialiseerd in 

ouderenhuisvesting. Het wonen in

een mantelzorgwoning is vaak goed-

koper dan het wonen in een zorgin-

stelling. Vergelijk de totale eigen bij-

dragen bij opname maar eens met 

de kosten van een mantelzorgwoning.

Op onze website vindt u nog veel 

meer informatie. U kunt ook meteen

even bellen of mailen voor een 

afspraak.

Voorzieningen
groeien mee


