Woningaanpassingen
Wanneer je spierziekte - of die van je kind - steeds meer beperkingen met zich meebrengt, kunnen veranderingen aan je
woning op den duur noodzakelijk worden. Het aanpassen van je woning of zelfs verhuizen kan erg ingrijpend zijn. Toch kan
het je veel opleveren wanneer je huis eenmaal is aangepast. Het helpt je je zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden.
Deze cursus geeft antwoord op vragen als: hoe regel ik een woningaanpassing? Hoe betaal ik een woningaanpassing?
Welke alternatieven zijn er? Hoe zorg ik ervoor dat mijn huis niet verandert in een ziekenhuis?

Voor wie?

Deze cursus is voor mensen die overwegen hun woning aan te passen voor zichzelf of voor hun kind.

Waar bestaat de cursus uit?
•
•
•
•
•
•
•

 chtergrondinformatie.
A
Informatie over wet- en regelgeving.
Tips en adviezen.
Ervaringsverhalen.
Korte video’s.
Testjes.
Downloads: artikelen met achtergrondinformatie, overzicht naar meer informatie, verschillende checklists en een
samenvatting van de cursus.

Wat leer je?
•
•
•
•
•
•
•

Wat woningaanpassingen zijn.
Wanneer woningaanpassingen nodig zijn.
Welke verschillende woningaanpassingen er zijn.
Waar je rekening mee moet houden bij het maken van een keuze voor een woningaanpassing.
Hoe je een woningaanpassing regelt en betaalt.
Waar je terecht kunt voor advies en ondersteuning.
Waar je meer informatie over woningaanpassingen kunt krijgen.

Wat is de duur van de cursus?

De cursus bevat veel feitelijke informatie. Je kunt de cursus in één keer doornemen of in meerdere keren. Het doornemen
van de volledige cursus duurt ongeveer 2,5 tot 3,5 uur.

Wat heb je nodig?
•
•
•
•

Een laptop of PC.  
Een gangbare browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Firefox).
Een internetaansluiting.
Pop-up blokkering van je pc dient op de juiste wijze ingesteld te zijn (zie instructievideo of uitleg bij veelgestelde vragen).

Wat kost het?

Voor leden € 0,95
Voor niet-leden € 2,45

Hoe meld ik me aan?

Klik op de knop ´inschrijven´. Nadat u alle stappen gevolgd heeft, ontvangt u een mail met uw inloggegevens.

