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Definitie 

Definitie van het Centre for UD, Raleigh (Ron Mace) 

Het zo ontwerpen van alle producten en 
omgevingen dat ze bruikbaar zijn door 
mensen van alle leeftijden en mogelijkheden 
in de grootst mogelijke mate. 



Terminologie 

Universal design 
 
Design for All 
 
Integrale toegankelijkheid 
 
Barirrièrevrij ontwerpen 



Oude normmens 

“De gebouwde 
omgeving is 
ontworpen voor 
blanke mannelijke 
personen tussen 
17 en 35 die 
opgeleid zijn, 
behoren tot de 
middenklasse, fit 
en gezond zijn” 
 
John Penton 



Maar ... 
 
 
Niet iedereen beantwoordt aan deze norm 



Functionele categorieën - Lijst WHO 

Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) 

Goedgekeurde finale versie van de nieuwe 
‘International Classification of Functioning, Disability 
and Health’. ICF Mei 2001 

Opvolger van ‘International Classification of Diseases.’ 
ICD 

 



Functionele categorieën 

1. verwarring, paniek en moeilijkheid om de omgeving 
 te interpreteren 

2a: verminderd zicht 

2b: verminderd gehoor 

2c: verlies van gevoeligheid 

3: ademhalingsproblemen (luchtkwaliteit) 

4a: beperkte alertheid 

4b: slechte coördinatie 

4c: beperkt uithoudingsvermogen 



5a: moeite om het hoofd te bewegen 

5b: moeite om te buigen 

5c: beperkt gebruik van bovenste ledematen 

     heffen en reiken, gebruik van armen en schouders 

     grijpen 

5d: beperkt gebruik van onderste ledematen 

5e: verlamming van benen en voeten 

6: dimensionele extremen 

Functionele categoriën 



Handicap 

 Van medisch model naar sociaal model 

 
• de rehabilitatiebenadering 

medisch model, “personal tragedy” model 
 OORZAAK > STOORNIS >BEPERKING > HANDICAP 
 

• de interactionistische benadering 
sociologisch model 
 MENS > MENS 

 

• de conflict- of machtsbenadering 
sociaal model, “handicap situatie”, sociale en/of ruimtelijke 
obstakels 
 MENS <> OMGEVING 



Handicap situatie 

“Slecht design van de omgeving vormt een 
veel grotere handicap dan een fysische 
handicap”  

 

E. Morisson 



Schema 

Eisen van de omgeving 

handicap 

kloof 

Mogelijkheden van de gebruiker 



Piramide 



Soorten handicap 

Permanent  dwarslaesie, blind, doof 
 
Tijdelijk   zwanger, beenbreuk 
 
Situationeel  verblinding, kinderwagen,  
    levering 

 



Oplossen handicapsituatie 

Eisen van de omgeving verkleinen 

Design for all 

handicap 

kloof 

•Functionele aanpassingen  

van de gebouwde 

omgeving 

•Gebruik van algemene 

technische middelen 

•Gebruik van specifieke 

technische middelen 

Mogelijkheden van gebruiker 

vergroten  

•Revalidatie en training 

•Assistentie 

•Technische hulpmiddelen  



Basisprincipes voor toegankelijkheid 

• Voorzieningen voor minder mobiele personen 

 

• Voorzieningen voor visueel gehandicapten 

 

• Voorzieningen voor auditief gehandicapten 

 

• Voorzieningen voor mensen met een psychische 
beperking 

 

• Voorzieningen voor kleine en zeer grote mensen 



Motorische beperking 

Obstakelvrije circulatie 

Voldoende vrije breedte (150 cm) en hoogte (210 cm) 



Motorische beperking 

Obstakelvrije circulatie 

Deurbreedte 

 

Minimaal 90 cm 

netto 



Motorische beperking 

Obstakelvrije circulatie 

Niveauverschillen 

 

Maximaal 20 mm 



Motorische beperking 

Obstakelvrije circulatie 

Trappen: 

•helling - verhouding aantrede - optrede 

•schuine aantrede 

•Handgreep: hoogte - doorlopend op bordes 

 



Motorische beperking 

Obstakelvrije circulatie 

Hellingen: 

•lengte en hellingsgraad in functie van hoogteverschil 

•tussenplatforms 

 



Motorische beperking 

Obstakelvrije circulatie 

Effen en stroeve verharding 

Vloeiende looplijn 

 



Motorische beperking 

Obstakelvrije circulatie 

Opstelruimte: aan deuren 

•horizontaal 

•150cm x 150 cm 

 



Visuele beperking 

Gidslijn - geleidelijn 

Gidslijn 

natuurlijk element, 

minstens 20mm hoog 

 

Geleidelijn 

kunstmatige lijnen 

•ribbeltegels 

•noppentegels 

•rubbertegels 



Visuele beperking 

Vloeiende looplijn 

Zonder hindernissen 

Objecten die uitsteken 

aanduiden op 

vloerniveau 

 



Visuele beperking 

Simulatie visuele beperkingen 

 

 



Visuele beperking 

Kleur en contrast 

Kleur 

voor kleurenblinden zijn 

sommige kleuren niet 

van elkaar te 

onderscheiden 

 

Contrast 

wand en vloer, klink en 

deur in een andere 

kleur zodat ze kunnen 

onderscheiden worden 



Visuele beperking 

Signalisatie 

Voor anderstaligen en 

mensen die niet kunnen 

lezen: gebruik pictogrammen 

Zorg dat de 

signalisatie 

op een 

correcte 

hoogte 

geplaatst is: 

150 cm 



Visuele beperking 

Signalisatie 

Tekst: 

•Font: schreefloze letters 

•Type: niet allemaal hoofdletters 

 staarten en stokken 

•Grootte: 1/50 van leesafstand 

•Contrast:  



Visuele beperking 

Signalisatie 

Verblinding en zichtbaarheid 

•Tegenlicht is voor iedereen vervelend 

•Glazen objecten moeten gemerkt worden 



Visuele beperking 

Braille 

Er zijn tamelijk weinig braillelezers, maar ook 

brailletekens voorzien voor een tekst is niet verkeerd 



Auditieve beperking 

Visuele ondersteuning 

Visuele ondersteuning 

•beeldschermen 

•lichtsignalen 

Alarm 

 

Vlaamse gebarentaal 



Auditieve beperking 

Visuele ondersteuning 

Toiletten 

•automatische kranen 

Ringleiding 



Grootte 

Hou rekening met de grootte van de gebruikers 

•Afmetingen meubilair 

•Plaats van bedieningselementen 



Ergonomie 

Vorm van producten 

Bereikbaarheid van producten 



Keten van toegankelijkheid 

O
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•Beschikbaar 

•Bereikbaar 
 

 

•Betreedbaar 

•Bezoekbaar, bruikbaar 
 

•Begrijpbaar 

 

•Betaalbaar 

 



Keten van toegankelijkheid 

 

 

 

 

 

 



Hulpmiddelen 

 

 

Ervaringsdeskundigen en 

simulatieoefeningen 

 

Mensen met een handicap 

weten best wat goed is en 

wat niet. 

 

 

Door zelf eens in een rolstoel 

plaats te nemen of een 

blinddoek te dragen ervaar je 

zelf wat het betekent om in 

een onaangepaste omgeving 

te zitten. 

 



Hulpmiddelen 

 

 

POE  Post Occupancy Evaluation 

 

Leren uit de fouten van het verleden 

 

Screening van bestaande gebouwen 



Wetgeving 

 

 

Wettelijk kader 

In Vlaanderen:  

stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid (2010) 

 

Voor gebouwen toegankelijk voor het publiek: dus ook 

scholen 

In geval van nieuwe gebouwen of grondige verbouwingen 

moeten de plannen vooraf goedgekeurd worden door een 

adviesbureau 



Wetgeving 

 

 

De wetgeving betreft “plan afleesbare aspecten” 

Dat betreft voornamelijk afmetingen van circulatie en 

hellingen 

 

Er zijn ook “niet plan afleesbare aspecten” 

Veel zaken worden niet op de architectuurplans aangeduid, 

zoals: kleuren, details van hoogte en plaatsinge van 

bedieningselementen, juist type van afwerkingsmaterialen, 

... 



Inspiratiebundel 

Website: 

www. entervzw.be 

 
-> publicaties -> Inspiratiebundel Toegankelijkheid van scholen 

 

Downloadbaar als PDF of te bestellen als papieren versie 



Integrale oplossingen 

 automatische schuifdeur 

 afgestemd op kritiek gebruik: breedte, kracht, 
 plaatsinname 

Flexibele oplossingen of varianten 

 snelheid van draaideur 

 varianten: trappen, liften en hellingen 

Categorale oplossingen 

 ribbel tegels voor blinden 

 ringleiding voor slechthorenden 

 braille 

Oplossingsrichtingen 

M. Wijk: Tussen mens en plek 



Principes UD 

1. Bruikbaar voor elke gebruikersgroep 

2. Flexibiliteit in gebruik 

3. Eenvoudig en intuïtief gebruik 

4. Verstaanbare informatie 

5. Marge voor vergissingen 

6. Beperkte inspanning 

7. Geschikte afmetingen en gebruiksruimten 

 
CUD, versie 2.0, 04-01-97 



1. Bruikbaar voor iedereen  

 Bruikbaar voor alle 

doelgroepen, 

 ongeacht hun mogelijkheden 
en beperkingen. 

 

Fort Napoleon in Oostende werd 
in 2000 verbouwd. Het 
voormalige ontoegankelijke 
militaire bastion werd 
omgebouwd tot een open en 
betekenisvol erfgoed voor 
iedereen. 

 

 



2. Flexibiliteit in gebruik  

 Het ontwerp komt tegemoet 
aan een brede waaier van 
individuele mogelijkheden en 
voorkeuren. 

 

Een verende schaar, bruikbaar 
voor zowel rechts- en 
linkshandige personen, maar 
ook voor iemand die zijn hand 
heeft pijn gedaan. 



3. Eenvoudig en 
intuïtief gebruik  

 Het gebruik moet goed 
verstaanbaar zijn, 
onafhankelijk vande 
ervaring, de kennis, de 
taalvaardigheid of het 
concentratiepeil van de 
gebruiker. 

 

Een medicijnflesje met 
een grote ergonomische 
schroefdop. De 
aanwezige groep in de 
dop kan op een vast 
element geplaatst 
worden voor hulp bij 
het openen en sluiten. 

 

 



4. Begrijpelijke 
informatie  

 De noodzakelijke 
informatie wordt efficiënt 
gecommuniceerd, 
ongeacht de 
omgevingsomstandighed
en en zintuiglijke of 
cognitieve mogelijkheden 
van de gebruiker. 

 
De toegangen tot de 

vergaderlokalen zijn 
contrastrijk en duidelijk 
gemarkeerd. 
(Provinciehuis Vlaams 
Brabant) 

 
Informatie via 

verschillende kanalen: 
visueel, auditief, ... 



5. Voldoende marge 
voor vergissingen 

 Gevaren en ongewenste 
resulaten van verkeerde 
handelingen en onbewuste 
acties worden beperkt. 

 

Vaste wanden op het perron 
beschermen reizigers. 
Automatische 
schuifdeuren openen 
gelijktijdig op het perron 
en de trein. 

(Metro Kopenhagen) 

 

Een deur die op een trap 
uitkomt draait van de trap 
weg tenzij er een 
voldoende opstelruimte is. 



6. Beperkte fysische 
inspanningen 

 Het ontwerp kan efficiënt 
en comfortabel gebruikt 
worden met een minimale 
inspanning. 

 

Een ééngreepmengkraan is 
makkelijk met één hand te 
gebruiken, maar ook, met 
een elleboog of gesloten 
hand. 

 

Ronde deurgrepen zijn 
moeilijk te hanteren, 
deurkrukken zijn 
gemakkelijker ook voor 
kinderen. 



7. Geschikte afmetingen en 
ruimte 

 Kies voor passende maten en 
ruimtes voor het bereiken, 
betreden, grijpen of gebruiken 
van plaatsen en voorwerpen 
onafhankelijk van 
lichaamslengte, gestalte of 
mobiliteit van de gebruiker. 

 

Cilindrisch liftplatform in de open 
kern van de spiraaltrap helpt 
bezoekers naar boven en 
beneden. Bovendien ziet het 
geheel er architecturaal 
aantrekkelijk uit voor zowel 
trap- als liftgebruikers. 
(Piramide van het Louvre) 

 

Geldautomaten zo hangen dat ze 
zowel staand als zittend te 
bedienen zijn. 


