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Algemeen

Een toiletruimte met liggende verzorgingsmogelijkheid voor grotere kinderen wordt 
node gemist door (gezinnen met) kinderen met een beperking die onderweg deze zorg
nodig hebben. Hier en daar bestaan in openbare gelegenheden, restaurants, musea 
ed. wel verzorgingsplanken voor baby’s, meestal in een bestaand mivatoilet of 
babyruimte. Voor oudere kinderen die verschoond of verzorgd moeten worden zijn 
deze te klein, te licht of anderszins onbruikbaar.

De eisen voor een verzorgingstafel zijn dezelfde als die voor de zorg- of 
douchestretcher die individueel thuis gebruikt wordt. Dit is een standaard product in 
het assortiment van een leverancier van revalidatiemiddelen, zoals die ook via de 
Wmo worden verstrekt. Een draagvermogen van tenminste circa 80 kg moet 
(eventueel met behulp van een steunpoot) haalbaar zijn. 

In geval van gebruik in openbare gelegenheden moet de kwaliteit wat hoger liggen 
dan thuis en enigszins vandalismebestendig zijn. Het minst kostbaar en ingrijpend is 
om gebruik te maken van al bestaande gehandicaptentoiletten. Boven de toiletpot of 
tegen een vrije zijwand is daar vaak een mogelijkheid zo’n opklapbaar blad aan te 
brengen.

Boven een toiletpot is de maximale lengte voor de verzorgingstafel vaak niet meer 
dan 1650mm. Hierop kunnen de meeste personen (zoals grotere kinderen) redelijk 
verzorgd worden (eventueel met opgetrokken knieën). Wel is er dan een oplossing 
nodig voor de aanwezige toiletsteunen, die vanwege de tafel erboven immers niet 
langer meer opklapbaar zijn. 

Waar mogelijk dan ook liever een langer blad toepassen, van ca. 1900mm lengte. Dit 
past op de enige vrije lange zijwand in een gangbaar ITS-geschikt toilet van 
1650x2200mm. Dat is dus de wand waarop niet de wastafel is aangebracht. Het 
behoeft geen probleem te zijn, dat de verzorgingstafel in neergeklapte toestand 
meestal de toegangsdeur blokkeert, omdat deze tijdens het verzorgen toch gesloten 
blijft in verband met de privacy. Wel moet er voldoende werkruimte overblijven voor 
één of twee verzorgers om de persoon in en uit de rolstoel te tillen. 

Een grotere ruimte (vanaf circa 2200x2200mm) heeft natuurlijk de voorkeur. 
Datzelfde geldt voor de aanwezigheid van een tilhulpmiddel. Te denken valt aan een 
elektrisch bedienbare plafondtillift, voorzien van een tiljuk. In verband met vandalisme
is dat eigenlijk alleen haalbaar bij toiletvoorzieningen waar een zekere mate van 
toezicht aanwezig is. 



Voorbeelden

Voorbeeld 1: eenvoudige opklapbare verzorgingstafel met steunpoot

Voorbeeld 2: opklapbare verzorgingstafel vrijhangend



Principe maatvoeringen standaard opklapbare verzorgingstafel

Voorbeeld plafondtillift



Geschiktheid locaties en conclusies

Locatie
Openings
tijden

Parkeer
mogelijkheden

Toezicht 
door

Geschiktheid
(zie 
tekeningen)

Centrum

Novotel Den Haag 
Passage

Altijd open GPA’svoor de deur
P-garage Tournooiveld

Hotel
receptie

Geschikt

Toegankelijk toilet 
Buitenhof

Altijd open, 
0,50 euro

Toiletfirma Matig 
geschikt

VVV-Bibliotheek Gehele jaar P-garages centrum,
GPA’s in de buurt

VVV/biblio
receptie

Redelijk 
geschikt

Omgeving 
Zuiderpark

Sportcampus
Ruime 
openingstijden
8.00-23.00u

Rolstoelplaatsen voor 
de deur

Sport
campus
receptie

Matig tot 
geschikt

Zwembad Zuiderpark Overdag open
Parkeerterrein en 
GPA’s

Zwembad 
receptie

Zeer geschikt

Scheveningen

Biesieklette
Palacepromenade

Strandseizoen Lastig Beheerder Geschikt

PalacePromenade 10.00-20.00u Lastig Beheerder Niet geschikt

Biesieklettehaven Strandseizoen Lastig Beheerder Geschikt

Hieronder volgen de plattegrond schetstekeningen van de diverse bezochte locaties, 
waarop de mogelijke te realiseren situatie met een neergeklapte verzorgingstafel, 
alsmede een rolstoel en verzorger(s) zijn ingetekend. Daarbij zijn tevens de 
belangrijkste bouwtechnische en ruimtelijke voor- en nadelen aangegeven, ter 
onderbouwing van een te maken keuze. 

Per locatie is uit deze informatie de mate van bouwkundige geschiktheid af te lezen.
Na keuze van één of meer locaties is aanvullend uitvoeringstechnisch onderzoek door 
aannemers en productleveranciers noodzakelijk. Evenals overleg met eigenaren en 
exploitanten over het beheer van de aan te brengen voorzieningen.
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