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Een aangepaste badkamer op de begane grond is soms al een eenvoudige oplossing 
om thuis blijven wonen mogelijk te maken. De verplaatsbare sanitaire ruimte die 
PasAan biedt wordt in deze nieuwsbrief verder toegelicht. 
 
 Ondersteunt zorgverlener 

De afmeting van deze verzorgingsruimte 
voldoet aan de eisen van thuiszorg vanuit 
de Arbo-normen. Op deze manier kan 
veilig zorg worden verleend. 

 Betaalbaar 

Kies tussen nieuw of gebruikt en koop of 
huur en bepaal wat financieel aantrekkelijk 
is. Een sanitaire ruimte kan al worden 
gehuurd vanaf €450 incl. btw per maand. 

 Flexibel naar behoefte 

Het toilet en de wastafel in de badkamer kan zo worden aangepast met onze ergotherapeut 
dat de bewoner zoveel mogelijk zelfredzaam is.  Als de situatie verandert kan onze 
ergotherapeut de badkamer daarop aanpassen. Het meubilair van de badkamer is 
eenvoudig te verwisselen. Als bijvoorbeeld een sta-op toilet gewenst is, dan kan deze 
binnen 48 uur verwisseld worden met het bestaande toilet. 
 

 Snel bouwen met minimale overlast 

Het plaatsen en aansluiten van de badkamer kan binnen enkele dagen worden gedaan. De 
badkamer heeft een eigen verwarming en heet watervoorziening. De impact op de 
bestaande woning is minimaal.  

 Duurzaam 

De sanitaire ruimte kan meerdere malen worden geplaatst. Hergebruik is mogelijk doordat 
gekozen is voor duurzame bouwmaterialen. 

Sanitaire ruimte van binnen, met een voorbeeld van een sta-op toilet. 



 Snel leverbaar 

Gebruikt, vanuit depot beschikbaar 

 Aansluiting aan het huis 

De badkamer kan op twee manieren aangesloten worden op het huis. In speciale gevallen 
wordt gebruik gemaakt van een verbindingssluis met het woonhuis. 

 

 
De twee versies van de sanitaire ruimte met verschil in aansluiting aan het huis 

 
 

 

 
Ideeën 

Denk mee over de ontwikkeling van onze badkamer. Uw mening stellen wij op prijs.  
Graag horen wij die van u zodat wij deze weer mee kunnen nemen in onze nieuwe 
ontwikkelingen. 
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