
Ondersteuning voor  
aanpassing aan woning 
van een senior ouder dan 55 jaar

Info 
Vraag naar de seniorenconsulente 
Kasteel Sorghvliedt  
Marneflaan 3, 2660 Hoboken 
tel. 03 338 30 63 
HO_senioren@antwerpen.be  
www.hoboken.be 
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Welke aanpassingswerken of 
hulpmiddelen kan je aankopen?

De aanpassingswerken die je laat uitvoeren 
of hulpmiddelen die je aankoopt hangen vast 
aan je woning en zorgen ervoor dat je op 
een veilige manier langer thuis kan blijven 
wonen. Dit kan bijvoorbeeld een handgreep, 
inloopdouche of traplift zijn.

• Als je tussen de 55 en 69 jaar bent, is een 
attest van een erkende ergotherapeut die 
de noodzaak van de werken erkent, nodig. 
Een ergotherapeut kan je vinden bij je 
mutualiteit, in een privépraktijk of via het 
Zorgbedrijf Antwerpen.

• Als je ouder bent dan 70 jaar is zo’n attest 
niet nodig. Op het aanvraagformulier 
vind je een lijst terug van mogelijke 
aanpassingen aan je woning. Als de 
ingrepen die je aan je woonst laat doen 
niet voorkomen in deze lijst, moet er wel 
een attest van de ergotherapeut bezorgd 
worden.
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Kleine of grotere aanpassingen:  
het district helpt je met een tussenkomst 
van maximum 350 euro

Iedereen wil graag zo lang mogelijk in zijn 
eigen huis of appartement blijven wonen.  
Met de jaren kan dit moeilijker worden.  
De trap op en af gaan, een bad nemen of je 
omkleden: het gaat niet meer zo vlot. Een 
ongeluk of slechte val is dan snel gebeurd. 
Beperk de risico’s door je woonomgeving 
veiliger te maken. Dat kan met structurele 
aanpassingswerken, zoals de installatie van 
een traplift of handvaten in de badkamer en 
het toilet. Maar kleine vaste hulpmiddelen, 
zoals een douchezitje, maken eveneens een 
wereld van verschil. Dit kan al gauw een flinke 
hap uit je budget zijn.  
 
Het district komt hierin onder bepaalde 
voorwaarden tegemoet met een tussenkomst 
van maximum 350 euro per aanvraag.  
Je mag de gemaakte kosten slechts éénmalig 
inbrengen.

Wanneer kan je een aanvraag doen?

• Je bent minstens 55 jaar oud.

• Jouw woning is in Hoboken. Het is je enige 
woonst én je hoofdverblijfplaats.

• Als je huurder bent, vraag je vooraf 
toestemming aan de eigenaar.

• De aanpassingswerken of hulpmiddelen 
waarvoor je een tussenkomst aanvraagt 
mogen niet langer dan een jaar geleden 
uitgevoerd zijn. Ook het advies van de 
ergotherapeut mag niet meer dan een jaar oud 
zijn.

• De tegemoetkoming mag niet hoger zijn 
dan de som van de kostprijs van uitgevoerde 
werken of aangekochte hulpmiddelen.

Hoe vraag je ondersteuning aan?

• Vul een aanvraagformulier in en voeg de 
nodige bewijsstukken toe.

• Het aanvraagformulier kan je downloaden 
door te surfen naar www.hoboken.be. Je kan 
ook een gedrukt exemplaar afhalen in kasteel 
Sorghvliedt, bellen naar tel. 03 338 30 63 of 
mailen naar HO_senioren@antwerpen.be.

• Het eerste deel van de aanvraag vult je 
ergotherapeut in bij een plaatsonderzoek  
als je jonger dan 70 jaar bent.

• Volg het advies van je ergotherapeut om 
werken uit te laten voeren of hulpmiddelen 
aan te kopen die ervoor zorgen dat je op een 
veilige manier thuis kan blijven wonen.

• Betaal je factuur.

• Voeg een kopie van je factuur én een kopie 
van je betaalbewijs van je factuur of een 
kassaticket toe.

• Je volledige dossier bezorg je aan het onthaal 
van kasteel Sorghvliedt of steek je in een 
gesloten omslag in de brievenbus. 

• Als je aanvraag goedgekeurd wordt, ontvang je 
binnen de 2 maanden je tegemoetkoming via 
overschrijving.
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