
 
 

 

 

 

 

 

EINDVERSLAG 
Toetsing eerstelijns medische locaties in 

Haarlemmermeer 

In 2020 hebben de keurmeesters van Ongehinderd 

eerstelijns medische locaties in de gemeente 

Haarlemmermeer getoetst op de fysieke 

toegankelijkheid. Alle getoetste locaties hebben daarna 

de adviesrapportage van Ongehinderd ontvangen. Dit 

eindverslag is opgesteld met behulp van deze 

adviesrapportages en laat een totaalbeeld zien van alle 

uitgebrachte adviezen.  
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Voorwoord 
  

Met het oog op het 40 jarig jubileum van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) 

in 2020 is er besloten om ter gelegenheid hiervan de zaken eens om te draaien. De belangengroep 

wilde zelf een cadeau uitdelen: de toetsing van de fysieke toegankelijkheid van eerstelijns medische 

locaties in Haarlemmermeer.  

Wij zijn ontzettend blij dat de BGH -met behulp van de financiële steun vanuit de JC Ruigrok Stichting, 

het Meerlandenfonds en aanvullende subsidie vanuit de gemeente Haarlemmermeer- de expertise 

van Ongehinderd.nl heeft kunnen inzetten voor deze toetsing. Hiervoor willen wij deze partijen 

nogmaals bedanken.  

Tevens willen wij ook alle praktijkhouders bedanken voor het openstellen van hun deuren voor de 

keurmeesters van Ongehinderd. Ondanks de vele Corona-beperkingen zijn veel locaties bereid 

geweest om mee te werken aan het onderzoek.  

Tot slot was het voor de BGH niet mogelijk geweest om dit eindrapport te mogen uitreiken zonder de 

inzet van Ongehinderd.nl. Wij willen deze organisatie bedanken voor de fijne samenwerking en zijn 

heel erg blij met de resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd.  
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Inleiding  

 
In 2020 bestond de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) 40 jaar. Vanwege dit 

jubileumjaar wilde de BGH extra inzetten op toetsing en verbetering van de toegankelijkheid in 

Haarlemmermeer. Dit gebeurde mede vanwege de toegenomen maatschappelijke en politieke 

aandacht die ontstond na de ratificatie (2016) van het VN-verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap, waardoor toegankelijkheid de norm is geworden.  

Dankzij de financiële steun van verschillende sponsoren werd het voor de BGH mogelijk gemaakt om 

de expertise van Ongehinderd in te zetten.  

In opdracht van de BGH heeft Ongehinderd in 2020 een toetsing verricht naar de fysieke 

toegankelijkheid van diverse Haarlemmermeerse medische locaties, zoals huisarts(en)praktijken, 

gezondheidscentra, apotheken, fysiotherapiepraktijken en tandartspraktijken.  

Ongehinderd is een landelijke maatschappelijk gedreven organisatie die zich inzet om Nederland 

toegankelijker te maken. De organisatie heeft tevens een app ontwikkeld waarmee mensen met een 

fysieke beperking inzicht kunnen krijgen in de toegankelijkheid van openbare locaties 

(www.ongehinderd.nl).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ongehinderd.nl/


5 
 

1. De toetsing  

 
Bij het selecteren van de locaties is rekening gehouden met een goede spreiding binnen de 

gemeente Haarlemmermeer. In 2020 zijn er in totaal 33 locaties benaderd met de vraag of zij bereid 

waren om deel te nemen aan een toegankelijkheidstoets. Van de 33 hebben 30 locaties 

deelgenomen aan de toegankelijkheidstest. De 3 locaties die hebben afgezien van de test deden dit  

uit voorzorg in verband met de pandemie en vanwege aankomende verhuisplannen. Als gevolg 

hiervan konden er meer disciplines binnen een aantal gezondheidscentra worden getoetst. Deze 

gezondheidscentra bleken namelijk groter te zijn dan eerder ingeschat.   

Kern  Aantal getoetste locaties 

Badhoevedorp 3 

Halfweg 1 

Hoofddorp 9 

Lisserbroek 1 

Nieuw - Vennep 7 

Rijsenhout 2 

Spaarndam 2 

Vijfhuizen 2 

Zwanenburg 3 

  

Totaal 30 
Tabel 1 Verdeling getoetste locaties per kern 

Type locatie  Aantal getoetste locaties  

Huisarts(en)praktijken 15 

Gezondheidscentra  5 

Fysiotherapiecentra 7 

Apotheken  2 

Tandartspraktijken  1 
Tabel 2 Verdeling getoetste locaties op type 

De keurmeesters van Ongehinderd hebben de locaties bezocht en aan de hand van gestelde criteria 

op een goede fysieke toegankelijkheid getoetst. Naar aanleiding van de toetsing heeft iedere locatie, 

die heeft deelgenomen, een adviesrapportage ontvangen waarin diverse gerichte aanbevelingen zijn 

gedaan om de toegankelijkheid te verbeteren.  

Ongehinderd hanteert criteria voor toegankelijkheid waardoor een locatie in aanmerking kan komen 

voor het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid type brons, zilver, goud of zelfs platina 

(https://keurmerktoegankelijkheid.nl/hoe-werkt-het/). Van alle getoetste locaties hebben in totaal 

drie locaties een Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid type brons ontvangen. Dit betreft 

huisartsenpraktijk de Wormer in Hoofddorp, Huisartsenpraktijk van der Plas in Nieuw-Vennep en 

FysioWellness Bollenstreek in Lisserbroek.  

In het volgende hoofdstuk is specifieker terug te lezen wat de keurmeesters van Ongehinderd 

hebben geconstateerd bij de toetsing, welke adviezen er zijn uitgebracht en in welke mate. Tot slot 

zijn de specifieke resultaten en adviezen per locatie terug te vinden in het laatste hoofdstuk. De 

komende hoofdstukken zijn samengesteld aan de hand van de adviesrapportages van Ongehinderd.   

https://keurmerktoegankelijkheid.nl/hoe-werkt-het/
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2. De resultaten 

 
In dit hoofdstuk wordt een algeheel overzicht gegeven van de aangedragen verbeterpunten ten 

behoeve van de fysieke toegankelijkheid van de diverse getoetste locaties. Wanneer de locaties deze 

adviezen opvolgen kunnen zij uiteindelijk in aanmerking komen voor het Nederlands Keurmerk voor 

Toegankelijkheid type brons, zilver of goud.  

2.1  Entree   
In totaal zijn bij 22 van de 30 getoetste locaties één of meer adviezen gegeven door de keurmeesters 

van ongehinderd met betrekking tot de toegankelijkheid van de entree.  

2.1.1 Glazen wanden en deuren  

Acht van de getoetste locaties beschikken over glazen deuren en/of tussendeuren bij de 

(alternatieve) entree, waar geen hoog contrasterende markering aanwezig is. Doordat deze 

markering ontbreekt is er een vergrote kans op botsgevaar voor bezoekers, met name die met een 

visuele beperking. De keurmeesters hebben deze locaties geadviseerd om zichtbare markeringen op 

hun glazen (tussen)deuren bij de (alternatieve) entree aan te brengen in de geschikte 

kleurencombinatie.  

2.1.2 Aanwezigheid drempels bij de entree 

Naar aanleiding van de toetsing is naar voren gekomen dat er op veertien locaties bij de ingang een 

drempel aanwezig is aan de buitenzijde en/of de binnenzijde van de entree. De hoogte van deze 

drempels varieert tussen de 3 en de 10 cm. De aanwezigheid van een drempel kan voor hinder 

zorgen. Het kan tot gevolg hebben dat bezoekers die slecht ter been zijn, gebruik maken van een 

rolstoel, scootmobiel of rollator hierdoor de entree moeizaam of niet kunnen betreden.  

Om de toegankelijkheid te verbeteren is het advies om een maximaal hoogteverschil van 3cm te 

realiseren, vanuit de criteria voor keurmerk brons. Wanneer het mogelijk is om het hoogteverschil op 

te heffen of te verminderen naar maximaal 2cm voldoen men hiermee aan de bijbehorende eisen 

voor keurmerk zilver.  

Het is mogelijk om hoogteverschil te verminderen of op te heffen door de straat aan de buitenzijde 

de verhogen of door gebruik te maken van een drempelhulp of hellingbaan.  

Bij twee locaties ging het om de aanwezigheid van een drempel bij de alternatieve entree. Om te 

voldoen aan de criteria voor keurmerk brons is het van belang dat er één toegankelijke entree 

aanwezig is. In het geval van één van deze twee locaties voldeed de hoofdentree aan de criteria en 

was het advies een extra aanbeveling.  
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2.1.3 Zichtbaarheid van de entree  

 
Zeven van de getoetste locaties hebben advies gekregen over de zichtbaarheid van de entree voor 

bezoekers. Bij vier van deze zeven locaties ontbrak een duidelijke aanduiding op de entree. Bij twee 

locaties is aangegeven dat de letters niet hoog contrasterend zijn ten opzichte van de achtergrond en 

bij één was het advies gericht op de leesbaarheid van de letters vanaf de openbare weg. Voor al deze 

locaties geld dat wanneer zij dit verbeteren, hun locatie beter vindbaar is voor met name bezoekers 

met een visuele beperking. Door het huisnummer en de naam van de locatie -inclusief 

bewegwijzering- in hoog contrasterende kleuren ten opzichte van de achtergrond aan te brengen 

vergroot men de zichtbaarheid en is de praktijk beter vindbaar. De zichtbaarheid van de entree is 

onderdeel van de criteria voor het keurmerk zilver.  

 

       2.1.4 Bereikbaarheid van de entree 

Tot slot zijn er bij zeven van de getoetste locaties aanvullende aanbevelingen gedaan met betrekking 

tot de entree.  

Trappen 

Zo is er bij twee locaties een trap naar de entree aanwezig waarbij er geen hoog contrasterende 

markering is aangebracht op de traptreden, het betreft eenmaal een open trap.  

Het ontbreken van markering op traptreden kan valgevaar veroorzaken voor slechtziende bezoekers.  

Het advies is, volgens de criteria voor keurmerk zilver, om over de gehele breedte van de treden 

hoog contrasterende markeringen aan te brengen die vanaf beide kanten zichtbaar zijn. Met deze 

markeringen zal het valgevaar voor bezoekers verminderen en de toegankelijkheid van de locatie 

verbeteren. De locatie die over een open trap beschikt heeft het aanvullende advies ontvangen om 

een gesloten trap te realiseren. Dit omdat een open trap het valgevaar vergroot bij met name 

bezoekers die slecht ter been zijn.  

Hellingbanen  

Vier van de zeven locaties hebben advies ontvangen met betrekking tot de aanwezige hellingbaan 
voor de ingang. Het betreft de stijgingspercentages van de aanwezige hellingbanen. Het 
stijgingspercentage op de vier locaties varieert tussen de 22% en de 38%. Wanneer er het 
stijgingspercentage van een hellingbaan te hoog is is deze niet of moeilijk te gebruiken voor 
bezoekers die slecht ter been zijn of gebruik maken van een rolstoel, rollator of scootmobiel.  
 
Ongehinderd adviseert - volgens criteria voor keurmerk brons - de locaties, waar gebruik gemaakt 
wordt van een hellingbaan om een stijgingspercentage van maximaal 14% te hanteren. Om te 
voldoen aan de criteria voor keurmerk zilver is het advies om een stijgingspercentage van maximaal 
10% aan te houden.  
 
Bij één van de (vier) locaties gaat het om de aanwezigheid van een hellingbaan bij de alternatieve 
ingang. Omdat de hoofdingang voldoet aan de criteria voor keurmerk brons is dit advies alleen als 
extra aanbeveling meegegeven. Aanvullend is er ook bij één van de locaties opgemerkt dat de 
hellingbaan niet nagelvast en antislip is. Bij een hellingbaan is het voor veilig gebruik van belang dat 
de deze nagelvast is met antislip. Met deze aanpassing voldoet een locatie aan de bijbehorende 
criteria voor keurmerk brons.  
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Overige opmerkingen  

Bij één locatie hebben de keurmeesters obstakels waargenomen in de route naar de entree. Omdat 

deze niet nagelvast zijn kan het hierdoor moeilijker of zelfs onmogelijk zijn om de entree te bereiken. 

Het advies voor de locatie, vanuit de criteria voor keurmerk brons, is om de obstakels te verwijderen 

of te verplaatsen zodat de entree goed bereikbaar is.  

Daarnaast is opgemerkt dat er bij één locatie een opritje aanwezig is nabij de entree - in de openbare 

buitenruimte - met een stijgingspercentage van 20%. Voor bezoekers die slecht ter been zijn of die 

gebruik maken van een rolstoel, rollator of scootmobiel is het opritje niet of lastig te gebruiken 

vanwege het te hoge stijgingspercentage. Door dit stijgingspercentage te (laten) verlagen naar 

maximaal 17% voldoet het aan de criteria ten behoeve van keurmerk zilver.  

Tot slot is er bij één entree opgemerkt dat de handmatige entreedeur een trek- en duwkracht van 6 

kg vereist. Voornamelijk voor bezoekers met een beperkte hand- /armfunctie of bezoekers met een 

scootmobiel, rollator of rolstoel kan dit voor hinder zorgen. Het advies vanuit is om de trek- en 

duwkracht te verminderen naar maximaal 5 kg zodat alle bezoekers in staat zijn om de deur 

zelfstandig te openen. Met het aanbrengen van deze aanpassing voldoet de entree in dit opzicht aan 

de eisen voor keurmerk zilver.  
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2.2 (Plaatselijke) vrije doorgangsbreedte  
In totaal hebben drieëntwintig van de dertig getoetste locaties advies gekregen over de vrije 

doorgangsbreedte van deuren en op de specifieke plaatselijke doorgangsbreedte. Het gaat hier om 

onder andere de entreedeuren, deuren naar toiletten, behandelkamers, kleedruimtes etcetera. 

Wanneer een locatie in staat is om verbeteringen op dit vlak aan te brengen voldoen zij op dit gebied 

aan criteria voor het keurmerk brons of zilver.   

2.2.1 Vrije doorgangsbreedte bij deuren  

 
Om een goede toegankelijkheid te bieden is het onder andere van belang om rekening te houden 

met de doorgangsbreedtes van deuren. Een beperkte doorgangsbreedte kan ervoor zorgen dat 

bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator niet naar binnen kunnen.  

Entree 

Bij acht locaties is naar voren gekomen dat de vrije doorgangsbreedte van de (alternatieve) entree 

(tussen)deur te beperkt is. De doorgangsbreedte van deze deuren varieerde tussen 73 en 82 cm.   

Spreekkamers, behandelkamers, kleedruimtes, douches en sportzalen 

Aanvullend is bij twaalf locaties naar voren gekomen dat er één of meer doorgangen naar 

spreekkamers, behandelkamers, kleedruimtes, douches en sportzalen niet volledig toegankelijk. De 

vrije doorgangsbreedte, bij deze ruimtes, varieert behoorlijk. De minimale breedte is 64 cm en de 

maximale breedte 82 cm. Hierop zijn wisselende adviezen gegeven, over het algemeen hanteert 

Ongehinderd het criterium - om in aanmerking te komen voor keurmerk brons - van een minimale 

doorgangsbreedte van  80 cm. Om te voldoen aan de bijbehorende standaard voor keurmerk zilver 

wordt er geadviseerd om een doorgangsbreedte van 85 cm te realiseren. Wanneer de locaties de 

adviezen opvolgen verbetert dit de toegankelijkheid van de ruimtes voor elke bezoeker.  

Voor een aantal locaties is er een aanvullend advies gegeven. Dit betreft opmerkingen bij deuren 

waarvan de doorgangsbreedte beperkt is doordat er één deurvleugel open staat. Hiervoor is 

aangeraden om tijdens openingstijden van de locatie beide deurvleugels te openen. Daardoor is er 

voldoende doorgangsbreedte gecreëerd volgens de gestelde criteria.  

In een aantal gevallen is het gegeven advies over de doorgangsbreedte een extra aanbeveling. 

Volgens de norm is het van belang dat er op een locatie één toegankelijke spreek-/behandelkamer 

aanwezig is per (tand)arts/therapeut die voldoet aan de eisen die worden gesteld. Zoals eerder 

genoemd geld dit ook voor de entree, wanneer er één entree is die voldoet aan de eisen, dan is het 

advies bedoeld als aanbeveling.  

Toiletten 

Daarnaast is gebleken dat op zes locaties de vrije doorgangsbreedte bij de deur van het reguliere 

publieke toilet beperkt is. De doorgangsbreedte van deze deuren varieerde tussen de 60 en 76 cm.    

Het advies is om een breedte van minimaal 80 cm aan te houden om de toegankelijkheid van het 

toilet te verbeteren en op dit vlak te voldoen aan de criteria van keurmerk brons. Wanneer een 

locatie een rolstoelvriendelijk toilet realiseert komt dit advies te vervallen.  
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2.2.2 Plaatselijk vrije doorgangsbreedte  

 
Drie locaties hebben advies gekregen over situaties waarbij de plaatselijke vrije doorgangsbreedte 

(te) beperkt is. Wanneer de vrije doorgangsbreedte op een route gering is kan dit ervoor zorgen dat 

met name bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator het pad moeilijk (of niet) kunnen 

gebruiken. De breedte bij deze locaties ligt plaatselijk tussen de 77 cm en de 87 cm over een lengte 

van meer dan 50 cm. Het advies is om een vrije doorgangsbreedte - op een route - van minimaal 

90cm aan te houden. Plaatselijk mag dit, vanwege een obstakel, 80 cm zijn over een maximale 

afstand van 50 cm volgens de criteria voor keurmerk brons. Wanneer een locatie op dit aspect wil 

voldoen aan de norm voor keurmerk zilver, dan is hierbij het advies om bij obstakels een plaatselijke 

doorgangsbreedte van 85 cm aan te houden over een maximale afstand van 50 cm.   
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2.3  Reguliere publieke toiletten en rolstoeltoegankelijke (MIVA) toiletten 
Bij veertien getoetste locaties is er een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig, zestien beschikken alleen 

over een regulier publiek toilet. Elf van de veertien locaties die over een rolstoeltoegankelijk toilet 

beschikken hebben één of meer adviezen ontvangen naar aanleiding van de toetsing. Daarnaast zijn 

er bij vijftien van de zestien locaties met een regulier publiek toilet adviezen uitgebracht. De door 

Ongehinderd uitgebrachte adviezen zijn ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid van 

de aanwezige toiletvoorziening. Wanneer locaties ervoor kiezen om deze op te volgen brengt dit hun 

dichterbij een keurmerk voor toegankelijkheid in brons of zilver.  

2.3.1 Reguliere publieke toiletten 

 
Alle zestien locaties waar een regulier publiek toilet aanwezig is hebben in de adviesrapportage een 

notitie ontvangen over de afwezigheid van een rolstoeltoegankelijk (MIVA) toilet. Wanneer deze 

locaties in staat zijn om een MIVA toilet te realiseren kunnen zij hiermee in aanmerking komen voor 

keurmerk zilver.  

Bij één van de zestien locaties blijkt het reguliere toilet te voldoen aan alle gestelde criteria en de 

overige vijftien locaties hebben één of meer adviezen gekregen ten behoeve van de verbetering van 

de toegankelijkheid. Alle adviezen die zijn uitgebracht voor de reguliere publieke toiletten kunnen 

een locatie dichterbij het keurmerk brons brengen.  

Opstelruimte 

Het meest werd er geconstateerd dat op tien locaties de reguliere publieke toiletten over een 

beperkte vrije opstelruimte beschikken. Dit heeft tot gevolg dat bezoekers met een rolstoel hierdoor 

niet of moeilijk in staat zijn om gebruik te maken van het toilet.  

Vrije opstelruimte is het vrije oppervlak grenzend aan de closetpot waarin een bezoeker zich kan 

bewegen. Deze ruimte mag zich (gedeeltelijk) in het voorportaal bevinden wanneer deze op slot kan.  

Voor een toegankelijk regulier toilet wordt er een vrije opstelruimte van 80 x 120 cm geadviseerd. Bij 

één van de getoetste locaties voldoet de aanwezige opstelruimte, maar omdat het voorportaal niet 

op slot kan voldoet dit toilet helaas niet aan de norm om te voldoen aan de criteria op dit vlak.  

Hiervoor is geadviseerd om een slot te realiseren op de deur van het voorportaal voor het bieden van 

voldoende privacy.  

Hoogteverschil 

Bij één van de locaties is vastgesteld dat er een hoogteverschil van 4 cm aanwezig is aan de 

binnenzijde van de tussendeur bij het reguliere toilet. Het hoogteverschil zorgt ervoor dat bezoekers 

met een rolstoel, rollator of scootmobiel het toilet niet of moeilijk kunnen bereiken. Hiervoor geldt 

het advies om het hoogteverschil te verminderen naar maximaal 3 cm of op te heffen.  

Overige opmerkingen 

Tot slot is op één locatie bij het reguliere publieke toilet naar voren gekomen dat de deur niet 

gesloten kan worden wanneer een bezoeker met een rolstoel er gebruik van maakt. Dit heeft tot 

gevolg dat bezoekers met een rolstoel dan geen privacy hebben. Deze situatie wordt veroorzaakt 

door de draairichting en de scharnierzijde van de deur. Het advies is om dit aan te passen zodat ook 

bezoekers met een rolstoel in staat zijn om de deur te sluiten.  
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2.3.2 Rolstoel toegankelijke toiletten 

 
Van de veertien locaties met een rolstoeltoegankelijk toilet hebben er elf verschillende adviezen 

ontvangen, gericht op de verbetering van de toegankelijkheid. Alle adviezen die voor deze 

toiletvoorziening zijn gegeven zijn volgens de criteria van keurmerk zilver.  

Beugels en armsteunen 

Bij tien locaties is er geconstateerd dat er geen beugel aan de binnenzijde van de deur aanwezig is. 

De aanwezigheid van een beugel ondersteunt de bezoeker, met name rolstoelgebruikers, om de deur 

te sluiten. Het ontbreken van een beugel kan het ervoor zorgen dat de bezoeker de deur niet of met 

veel moeite kan sluiten. Het advies is om, bij een deur die naar buiten opent, een beugel aan de 

binnenzijde van de deur over de gehele breedte te plaatsen.  

In totaal zijn drie locaties geadviseerd over de hoogte van de armsteunen. De hoogte van de 

aanwezige armsteunen varieerde tussen de 81 en de 90 cm. Armsteunen die te laag of te hoog zijn 

geïnstalleerd geven onvoldoende ondersteuning. Wanneer de armsteunen op een hoogte tussen 70 

en 80 cm geplaatst zijn geeft dit bezoekers die slechts ter been zijn voldoende steun wanneer zij gaan 

staan of zitten.  

Alarmkoord 

Bij drie van de elf locaties is aangegeven dat het aanwezige alarmkoord zich niet op de juiste hoogte 

bevindt.  De hoogte van deze alarmkoorden ligt tussen de 5 en 13 cm. Er wordt aangeraden om deze 

op 40 cm hoogte van de vloer te plaatsen zodat bezoekers met een beperking in noodsituaties 

gemakkelijk om hulp kunnen vragen.  

Daarnaast bleek bij twee van de elf locaties dat er geen alarmkoord aanwezig is. Er is geadviseerd om 

deze aan te brengen in het MIVA toilet. Hieraan dient wel te worden toegevoegd dat één van deze 

twee locaties over twee MIVA toiletvoorzieningen beschikt, waarbij voor het tweede toilet is 

aangeraden om de hoogte van het alarmkoord aan te passen. Van belang is dat één van beide 

toiletten voldoet aan alle de criteria om eventueel in aanmerking te komen voor keurmerk zilver.  

Vrije draaicirkel en obstakels 

Voor twee locaties is er advies uitgebracht over de vrije draaicirkel. Op beide locaties ontbreekt 

vanwege obstakels een vrije draaicirkel van minimaal 150 cm tot 30 cm hoogte van de vloer. 

Hierboven mag de draaicirkel 15 cm minder zijn. Een (te) beperkte vrije draaicirkel zorgt ervoor dat 

bezoekers met een rolstoel of rollator te weinig ruimte hebben om te manoeuvreren. Aanvullend is 

bij twee locaties vastgesteld dat er losse obstakels in de transferruimte naast de closetpot aanwezig 

zijn. Dit zorgt ervoor dat bezoekers met een rolstoel hierdoor niet in staat zijn om een transfer te 

maken. Geadviseerd wordt de obstakels uit de ruimte te verwijderen.  

Vermelding  

Op drie van de elf locaties is opgemerkt dat er geen duidelijke vermelding aanwezig is op of naast de 

deur van het rolstoeltoegankelijke toilet. Het aanbrengen van een dergelijke aanduiding zorgt ervoor 

dat het toilet gemakkelijk te vinden is.   

Overige opmerkingen 

Overige opmerkingen die bij rolstoeltoegankelijke toiletten zijn gemaakt betreffen de hanghoogte 

van spiegels en de handdroger of handdoekautomaat. Aan twee locaties is raad gegeven om de 

spiegel te verplaatsen naar een hoogte tussen de 100 en 150 cm. Met deze aanpassing is het voor 

bezoekers met een rolstoel mogelijk om gebruik te maken van de spiegel. Eén locatie is geadviseerd 

om de hoogte van de handdoekautomaat of handdroger aan te passen naar een hoogte van 
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maximaal 135cm.  Op deze manier kunnen bezoekers met een rolstoel optimaal gebruik maken van 

deze voorziening.  

Tot slot is er vastgesteld dat op één locatie geen zeepdispenser aanwezig is in het MIVA toilet. Het 

advies is om een goed toegankelijke zeepdispenser te plaatsen op maximaal 135 cm hoogte en 

binnen 5 cm reikwijdte.  

2.3.3 Overige opmerkingen reguliere publieke toiletten en rolstoeltoegankelijke 

toiletten 

 
Vijf locaties hebben advies ontvangen over de prullenbak in het toilet. Bij één locatie is deze afwezig. 

Vier locaties hebben een prullenbak in het toilet die niet (goed) met de hand te openen is. Een 

pedaalemmer is voor bezoekers die slecht ter been zijn of gebruik maken van een rolstoel moeilijk in 

het gebruik. Voor alle vijf locaties is er aangeraden om een prullenbak te plaatsen die met de hand te 

openen is.  

Tot slot is er bij drie locaties vastgesteld dat de hanglocatie van de toiletrol niet voldoet aan de 

criteria. Op twee locaties is naar voren gekomen dat er een te grote reikwijdte aanwezig is en op één 

locatie bevindt de toiletrol zich te ver achter de closetpot. Hierdoor is het voor bezoekers lastig om 

de toiletrol vanaf het toilet te bereiken. Het advies is om de toiletrol in een houder binnen 65 cm 

reikwijdte te plaatsen.  
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2.4  Wachtkamers, spreekkamers en behandelkamers  
In totaal zijn er bij vierentwintig van de dertig getoetste locaties één of meer aanbevelingen gedaan, 

gericht op de wachtkamers, spreekkamers en/of behandelkamers. De meeste adviezen helpen de 

locaties om de toegankelijkheid van deze ruimtes te verbeteren en zo te voldoen aan de criteria voor 

keurmerk brons en/of zilver.  

2.4.1 Bereikbaarheid van de ruimtes 
 

Glazen wanden 

Bij drie locaties zijn glazen wanden aanwezig in de wachtruimte en/of op de route naar een spreek- 

en/of behandelkamer. Er is vastgesteld dat er geen hoog contrasterende markering aanwezig is op 

deze wanden, waardoor er een vergrote kans is op botsgevaar voornamelijk bij slechtziende 

bezoekers. Wanneer een locatie het advies wil opvolgen is het van belang om een hoog 

contrasterende markering aan te brengen op deze wanden.  

Hoogteverschillen  

Daarnaast is er bij drie locaties ten behoeve van de bereikbaarheid van één of meer spreekkamer(s) 

een hoogteverschil geconstateerd van 3 cm. Om de toegankelijkheid te optimaliseren adviseert 

ongehinderd om - ten behoeve van keurmerk zilver - het hoogteverschil op te heffen of te 

minimaliseren naar 2 cm met behulp van bijvoorbeeld een drempelhulp.  

Obstakels en vrije draaicirkel  

Tevens is er voor drie locaties is aangegeven dat er (losse) obstakels aanwezig zijn binnen de 

draaicirkel. Op twee locaties betreft dit obstakels in de behandelkamer en op één locatie betreft het 

obstakels in de spreekkamer. Voorbeelden van aanwezige obstakels binnen de draaicirkel zijn een 

afvalbak, kruk of tafel. Hierdoor is er onvoldoende manoeuvreerruimte voor bezoekers die gebruik 

maken van een rolstoel of rollator. Het advies is, ten behoeve van het voldoen aan de bijbehorende 

criteria van keurmerk brons, om deze obstakels uit de draaicirkel te verwijderen.  

Aanvullend is er voor twee locaties aangegeven dat de vrije draaicirkel te beperkt is ten opzichte van 

de gestelde eis om in aanmerking te komen voor een keurmerk. Voor beide locaties betreft het de 

vrije draaicirkel in de spreekkamer. Dit heeft tot gevolg dat bezoekers met een rolstoel of rollator te 

weinig bewegingsruimte hebben. Op één locatie is de vrije draaicirkel minder dan 100 cm. Bij 

verbetering naar minimaal 120 cm tot 30 cm hoogte - tussen vaste voorwerpen – voldoet men aan 

de norm voor keurmerk brons en bij verruiming naar minimaal 150 cm tot 30 cm hoogte van de vloer 

voor keurmerk zilver. Op de tweede locatie betreft het een vrije draaicirkel van meer dan 120 cm 

waardoor de ruimte voldoet aan de eis voor keurmerk brons en bij verbetering zal voldoen aan de 

criteria voor keurmerk zilver.  

Trappen 

Op twee locaties is naar voren gekomen dat er een trap aanwezig is. Binnen één van beide locaties is 

vastgesteld dat enkele spreekkamers alleen bereikbaar zijn door middel van een trap of stoeltjeslift. 

Bij de tweede locatie bevindt zich een trap (zonder stoeltjeslift) op de route naar één of meer 

spreekkamers. Dit zorgt ervoor dat bezoekers die gebruik maken van een scootmobiel, rolstoel of 

rollator die spreekkamer(s) mogelijk niet kunnen bereiken. Beide locaties hebben eenzelfde advies 

ontvangen ten behoeve van de keurmerken brons en zilver. Volgens de criteria van keurmerk brons is 

het advies om een platformlift, plateaulift of kooilift te realiseren met de juiste vrije doorgangsruimte 

en panelen op de juiste hoogte. Wanneer een locatie met deze verbetering wil voldoen aan de norm 

voor keurmerk zilver gelden er aan aantal aanvullende adviezen, onder andere als het gaat om de 
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aanwezigheid van reliëf op het bedieningspaneel en de aanwezigheid van een evacuatiestoel/ 

matras.  

2.4.2 Voorzieningen in de ruimtes  

 

Stoelen met rug- en armleuningen 

Bij negentien locaties is opgemerkt dat in één of meer kamers onvoldoende stoelen aanwezig zijn 

met rug- en armleuningen. Binnen de zeventien locaties zijn er twaalf waarbij dit is vastgesteld in de 

wachtkamer(s), voor negen betreft het ook de behandelkamer(s) en op acht locaties is dit ook gezien 

in één of meerdere spreekkamer(s).  

 

Specifiek voor bezoekers die slecht ter been zijn is het goed om stoelen te hebben in de ruimtes die 

voldoende steun geven bij het zitten en opstaan. Om die reden is het advies om ervoor te zorgen dat 

minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers beschikken over rug- en armleuningen. Bij opvolging van 

dit advies voldoet de locatie op dit vlak aan de criteria voor keurmerk zilver.  

Behandelbanken  

De toetsing heeft naar voren gebracht dat er op vijf locaties één of meer behandelbanken niet in 

hoogte verstelbaar zijn. Aangeraden is om die te vervangen voor een in hoogte verstelbare 

behandelbank. Dit maakt het gemakkelijker voor bezoekers met een beperking om hier gebruik van 

te maken. Ongehinderd geeft aan dat er minimaal één toegankelijke spreekkamer per arts of 

behandelaar aanwezig dient te zijn die voldoet aan de criteria, waaronder dit onderdeel. Door deze 

raad op te volgen kunnen locaties in aanmerking komen voor het keurmerk zilver.  

Tafels 

Bij vijf locaties is er advies uitgebracht over de onderrijdbare hoogte en/of inrijdbare diepte van 

aanwezige tafels. Wanneer de hoogte en diepte van een tafel beperkt zijn kan een bezoeker met een 

rolstoel daar niet optimaal gebruik van maken.  

Op drie locaties gaat het om de tafels in de wachtruimte(s). Ongehinderd adviseert – vanuit de 

criteria voor keurmerk brons - om 5% van de tafels te laten voldoen aan een vrije onderrijdbare 

ruimte van 68 cm hoog, 70 cm breed en 35 cm diep voor één bezoeker met een rolstoel. Volgens de 

normen vanuit keurmerk zilver wordt er een vrije onderrijdbare hoogte van 70 cm gevraagd.  

Verder is bij twee van de vijf locaties is geconstateerd dat de onderrijdbare hoogte en/of inrijdbare 

diepte van de tafels in de spreekkamers beperkt is. Hiervoor geldt hetzelfde advies. Dit punt is echter  

een extra aanbeveling en geen verplichting om in aanmerking te komen voor een keurmerk.  

Overige 

Tot slot is - ten behoeve van de criteria voor keurmerk brons - bij één locatie input gegeven over de 

aanwezige koffieautomaten in de wachtruimtes. Doordat de bedieningshoogte van beide automaten 

zich op boven de gestelde norm bevindt zijn deze niet of moeilijk te gebruiken voor bezoekers met 

een rolstoel. Het advies is om de hoogte van de koffieautomaat aan te passen naar een 

bedieningshoogte tussen de 70 – 135 cm.  
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2.5  Specifieke opmerkingen ten behoeve van kleedkamers, douches en sportzalen 
De keurmeesters van Ongehinderd hebben een aantal aanbevelingen gedaan gericht op de 

bereikbaarheid en bruikbaarheid van deze specifieke ruimtes. Bij vijf van de dertig getoetste locaties 

zijn er kleedkamers, doucheruimtes en/of sportzalen aanwezig. Ten behoeve van de verbetering van 

de toegankelijkheid en om toe te werken naar een keurmerk brons of zilver zijn er verschillende 

adviezen aangedragen.  

2.5.1 Bereikbaarheid van de ruimtes 

 

Trappen  

Bij twee locaties blijkt er een trap (met stoeltjeslift) aanwezig te zijn op de route naar de kleedruimte, 

sportzaal en/of douches. Ondanks de aanwezigheid van een stoeltjeslift kunnen bezoekers met een 

scootmobiel, rolstoel of rollator hierdoor de betreffende ruimtes moeilijk of helemaal niet bereiken. 

Het advies, ten behoeve van keurmerk brons, is om een platformlift, plateaulift of kooilift te 

realiseren. Om te voldoen aan de eisen vanuit keurmerk zilver zijn er een aantal aanvullende 

adviezen aangedragen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van reliëf op het bedieningspaneel.  

 

Glazen deuren  

Bij één locatie is er een glazen toegangsdeur naar de sportzaal aanwezig zonder een hoog 

contrasterende markering is. Zoals eerder vermeld is het van belang om een hoog contrasterende 

markering op glazen wanden en deuren aan te brengen om bots gevaar voor met name slechtziende 

bezoekers te minimaliseren. Met het opvolgen van dit advies komt de betreffende locatie een stapje 

dichter bij het behalen van het keurmerk type brons.  

Drempels 

Ook is er bij één locatie op verschillende plekken hoogteverschil (vanwege drempels) aangetroffen, 

variërend van 4 tot 10 cm. Dit kan ervoor zorgen dat sommige bezoekers niet in staat zijn om 

bepaalde ruimtes te betreden. Om de toegankelijkheid te verbeteren geldt - volgens de criteria van 

keurmerk brons - een maximaal hoogteverschil van 3 cm en voor zilver is dit een verschil van 

maximaal 2 cm. Het verminderen van het hoogteverschil - met behulp van bijvoorbeeld een 

drempelhulp - zorgt voor een betere toegankelijkheid voor met name bezoekers die gebruik maken 

van een rolstoel, scootmobiel of rollator.  

2.5.2 Reguliere kleedkamers en doucheruimtes 

  
Kledinghaakjes 

Bij de vier locaties met reguliere kleedkamers is vastgesteld dat geen van de kledinghaakjes op een 

rolstoelvriendelijke hoogte zijn aangebracht. Dit zorgt ervoor dat deze kleedkamers niet of nauwelijks 

te gebruiken zijn voor bezoekers met een rolstoel. Om te voldoen aan de bijbehorende norm voor 

keurmerk brons is het advies om ten minste twee haakjes op een hoogte tussen de 70 en 135 cm aan 

te brengen.  

Vrije draaicirkel  

Daarnaast is er bij één locatie vastgesteld dat de vrije draaicirkel in de kleedkamer beperkt is. Het 

betreft een aanwezige vrije draaicirkel van 145 cm, waarmee de locatie voldoet aan de criteria voor 

keurmerk brons. Om te voldoen aan de criteria van keurmerk zilver is het advies om de 

manoeuvreerruimte voor met name rolstoelgebruikers te vergroten naar minimaal 150 cm.  
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Geen inloop- /inrijdbare doucheruimte 

Verdere adviezen zijn specifiek gericht op de verbetering van de toegankelijkheid van de aanwezige 

reguliere doucheruimtes. De volgende twee adviezen zijn geuit aan de hand van de criteria voor 

keurmerk brons. Op twee locaties is er geen inloop-/ inrijdbare douche aanwezig. Dit heeft tot gevolg 

dat bezoekers die slecht ter been zijn of gebruik maken van een rolstoel of rollator de douche niet 

goed kunnen betreden. Ongehinderd heeft het advies gegeven om de toegankelijkheid van de 

doucheruimte te verbeteren door een inloop-/ inrijbare douche te realiseren. 

Zitmogelijkheden in de doucheruimte 

Aansluitend is bij dezelfde twee locaties een aanvullend advies gegeven vanwege de afwezigheid van 

een zitmogelijkheid in de douche. Om het douchegebruik te verbeteren voor onder andere 

bezoekers met een rollator of rolstoel geld hiervoor het advies om een douchestoel of -zitje aan te 

brengen.  

Antislip 

Op twee van de vijf locaties is geen antislipvloer of -mat aanwezig in de douche. Om valgevaar te 

minimaliseren is het advies dit alsnog realiseren ten behoeve van de criteria voor keurmerk zilver. 

Thermostatische kraan 

Bij één locatie is in de doucheruimte geen thermostatische mengkraan aanwezig. Hierdoor ontstaat 

er een risico op brandwonden voor bezoekers met verminderd gevoel in hun armen en benen.  

2.5.3 Afwezigheid van een aangepaste (MIVA) kleedkamer en/of doucheruimte 

 
Bij vier van de vijf locaties is vastgesteld dat er geen aangepaste (MIVA) kleedkamer aanwezig is en 

bij drie locaties ontbreekt er een aangepaste doucheruimte. Wanneer de locaties deze aangepaste 

ruimtes kunnen realiseren kunnen zij in aanmerking komen voor keurmerk brons, en zilver bij 

opvolging van de aanvullende criteria. Door de afwezigheid van een goede MIVA kleed- en/of 

doucheruimte kunnen bezoekers met een beperking zich niet of lastig omkleden en douchen. Om in 

aanmerking te komen voor een keurmerk brons wordt er gevraagd om een aangepaste kleed- en/of 

doucheruimte te realiseren waarbij bijvoorbeeld de route en de deuren de juiste vrije 

doorgangsbreedte hebben, de ruimte drempelvrij is, kledinghaakjes op de juiste hoogte hangen, en 

de juiste voorzieningen aanwezig zijn in de douche.  

Om deze ruimtes te laten voldoen aan de gestelde criteria vanuit keurmerk zilver, worden er een 

aantal aanvullende eisen gesteld zoals de aanwezigheid van een alarmkoord, een thermostatische 

mengkraan, et cetera.  

Ongehinderd geeft hierbij het aanvullende advies om - wanneer het niet mogelijk is een MIVA kleed- 

en/of doucheruimte te realiseren - de toegankelijkheid van reguliere ruimtes te optimaliseren aan de 

hand van de ontvangen opmerkingen. Met het aanpassen van deze reguliere ruimtes kunnen de 

locaties voldoen aan de criteria van keurmerk brons.  
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2.5.4 Adviezen voor de MIVA kleedruimte 

 
Bij één van de vijf locaties is er advies gegeven met betrekking tot de aanwezige aangepaste 

kleedkamer. Het gaat hier om vijf losse punten.  

Tips ten behoeve van keurmerk brons gaan over: de draairichting van de deur waardoor deze niet 

geopend kan worden wanneer een bezoeker zou vallen en voor de deur ligt; de aanwezigheid van 

een obstakel in de draaicirkel waardoor de manoeuvreerruimte beperkt is en de hoogte van de 

kledinghaak die hierdoor niet of lastig in gebruik is voor bezoekers met een rolstoel. De laatste twee 

adviezen zijn gericht op de criteria behorend bij keurmerk zilver. Deze tips zijn gericht op: de toegang 

via de deur waar een beugel ontbreekt aan de binnenzijde waardoor bezoekers met een rolstoel 

mogelijk niet in staat zijn om de deur te sluiten en de afwezigheid van een slot op de deur van de 

MIVA kleedruimte waardoor bezoekers geen privacy hebben.  
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2.6  Liften  
Op zeven locaties zijn er één of meer soorten liften aanwezig waar de keurmeesters van 

Ongehinderd advies op hebben uitgebracht. Het gaat hier naast reguliere liften ook om de 

aanwezigheid van plateauliften of platformliften. Alle aangedragen adviezen zijn vanuit de criteria die 

gelden voor keurmerk zilver. Op twee locaties zijn er adviezen uitgebracht over de lift die gebruikt 

moet worden om de entree te bereiken en op vijf locaties betreft het liften naar spreekkamers, 

wachtruimtes, sportzalen, et cetera. 

2.6.1 Evacuatiestoel/ -matras 

 
Op zes locaties is gebleken dat er geen evacuatiestoel/-matras aanwezig is bij de lift(en). Dit heeft tot 

gevolg dat bezoekers met een rolstoel niet veilig kunnen vluchten wanneer er een calamiteit is. 

Volgens de norm voor keurmerk zilver moet er minimaal één evacuatiestoel/-matras beschikbaar zijn 

binnen een gebouw.  

2.6.2 Het bedieningspaneel 

 

Ontbrekend reliëf 

 Er is bij vijf locaties vastgesteld dat het reliëf ontbreekt op het bedieningspaneel en/of oproeppaneel 

van de lift. Voor bezoekers met een visuele beperking is het hierdoor niet mogelijk daarvan gebruik 

te maken. Daarom wordt geadviseerd om reliëfletters aan te brengen op of naast de knoppen.  

Positionering van het paneel 

Bij drie locaties zijn aanbevelingen geuit met betrekking tot de situering van het bedieningspaneel. 

Twee ervan hebben raad gekregen over de hoogte van het bedieningspaneel. Op één locatie zit het 

paneel te hoog en op de andere te laag, beoordeeld vanuit de criteria.  

Voor beide (locaties) heeft dit tot gevolg dat de bediening niet of lastig is voor bezoekers die gebruik 

maken van een scootmobiel of rolstoel. Het advies is om het paneel te positioneren op een hoogte 

tussen de 70 en 135 cm. Daarnaast is er bij de derde locatie vastgesteld dat één oproeppaneel zich 

25 cm uit de inwendige hoek bevindt. Door het oproeppaneel minimaal 50 cm uit de inwendige hoek 

te plaatsen is deze toegankelijker voor bezoekers met een rollator, scootmobiel of rolstoel.  
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2.6.3 Overige opmerkingen 

 

Vrije doorgangsbreedte 

Naar aanleiding van de toetsing kwam naar voren dat de aanwezige lift op twee locaties een 

beperkte vrije doorgangsbreedte heeft. Op beide locaties is de aanwezige vrije doorgangsbreedte 

circa 80 cm. Hierdoor kan het voorkomen dat bezoekers die gebruik maken van een scootmobiel, 

rolstoel of rollator de lift met moeilijk kunnen betreden. Ten behoeve van een goede 

toegankelijkheid is het advies om de breedte te vergroten naar op zijn minst 85 cm.  

Hellingbaan 

Eén locatie heeft tips ontvangen ter verbetering van de aanwezige hellingbaan bij de lift. Deze helling 

heeft een stijgingspercentage van ongeveer 25%. De norm is om een stijgingspercentage van 

maximaal 17% aan te houden zodat deze goed te gebruiken is voor bezoekers die slecht ter been zijn 

of gebruik maken van een rolstoel, rollator of scootmobiel.  

Hoogteverschil 

Tot slot is er op één locatie een hoogteverschil gezien bij de aanwezige lift. Met uitzondering van alle 

eerdere adviezen, kan de locatie bij verbetering van dit aspect voldoen aan zowel de criteria voor 

keurmerk brons als zilver. Het gaat hier om een hoogteverschil bij de lift van 6 cm. Door dit 

aanwezige verschil kunnen bezoekers met een rolstoel, scootmobiel of rollator de lift moeilijk of zelfs 

niet betreden of verlaten. Voor keurmerk brons geld de norm om het hoogteverschil te 

minimaliseren naar maximaal 3 cm en voor zilver naar maximaal 2 cm.   
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2.7  Gehandicaptenparkeerplaats 
In totaal hebben negen van de getoetste locaties advies gekregen met betrekking tot de aan-  of 

afwezigheid van een gehandicaptenparkeerplaats op het eigen terrein. De adviezen die zijn 

uitgebracht met betrekking tot de aanwezige gehandicaptenparkeerplaatsen helpen de locatie bij 

opvolging daarvan te voldoen aan de criteria vanuit keurmerk zilver. Wanneer er is geconstateerd dat 

deze parkeerplaats ontbreekt -bij de locatie- dan kan er bij aanleg voldaan worden aan de eisen voor 

keurmerk brons en aanvullend zilver.  

2.7.1 Afwezigheid van een gehandicaptenparkeerplaats (op eigen terrein) 

 
Bij vier (van de negen) getoetste locaties is er vastgesteld dat er geen gehandicaptenparkeerplaats 

aanwezig is op het parkeerterrein.  Dit maakt het voor sommige bezoekers lastig of onmogelijk om de 

locatie te bereiken. Wanneer een locatie wil voldoen aan de criteria voor keurmerk brons dan is het 

advies om minimaal één gehandicaptenparkeerplaats te realiseren waarbij gebruik wordt gemaakt 

van de juiste bestrating en een herkenningsbord met het rolstoelsymbool.  Om te voldoen aan de 

bijbehorende eisen van keurmerk zilver gelden er aanvullende voorwaarden zoals bijvoorbeeld de 

juiste afmeting van de parkeerplek en het aanbrengen van de juiste afbakening. Bij één van deze vier 

locaties blijkt er wel een gehandicaptenparkeerplaats aanwezig te zijn. Echter, omdat de entree 

vanaf deze parkeerplaats alleen te bereiken is via een trap, is er wel aanvullend geadviseerd om 

eventueel te kunnen voldoen aan de criteria voor een goede toegankelijkheid op dit gebied voor 

keurmerk zilver.  

2.7.2 Bruikbaarheid van de gehandicaptenparkeerplaats 

 

Breedte en lengte 

Van de negen locaties hebben er vijf reactie gehad op de breedte en/of lengte van de aanwezige 
gehandicaptenparkeerplaats. Bij vier locaties kwam naar voren dat de aanwezige breedte tussen de 
225 – 305 cm lag. Volgens de richtlijnen zou er een breedte van minimaal 350 cm aangehouden 
moeten worden per gehandicaptenparkeerplaats. Een beperkte breedte heeft tot gevolg dat 
bezoekers hinder kunnen ondervinden wanneer zij aan de zijkant van de auto in- of uit willen 
stappen. Twee locaties hebben opmerkingen gekregen over de lengte van de parkeerplaats. Een 
beperkte lengte zorgt ervoor dat met name bezoekers met een rolstoel te weinig ruimte hebben om 
(veilig) in- en uit te stappen aan de achterzijde van de auto.  Het advies is om een minimale lengte 
van 500 cm aan te houden voor een veilige gehandicaptenparkeerplaats.  
 
Wanneer het niet mogelijk is om deze parkeerplaatsen aan te passen volgens de criteria dan is het 
advies om minimaal één van de parkeerplaatsen te laten voldoen aan de norm. Hiervoor geeft 
Ongehinderd verschillende opties, gericht op evenwijdige of haakse parkeerplekken met de juiste 
afmetingen.  
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Markering 

Bij één locatie is aangegeven dat de markering bij de aanwezige gehandicaptenparkeerplaats 

ontbreekt. Hierdoor ontstaat er onduidelijkheid bij bezoekers hoe de auto moet worden geparkeerd, 

wat tevens tot gevolg kan hebben dat andere auto’s geen rekening houden met de ruimte die 

vrijgelaten moet worden om in- en uit te stappen. Het advies hiervoor is om een duidelijke 

afbakening te creëren door middel van bijvoorbeeld lijnen.  
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2.8  Overige adviezen  

 

2.8.1 Geneesmiddelen automaten  

 
Twee van de getoetste locaties, specifiek apotheken, beschikken over een geneesmiddelen 

uitgifteautomaat. Deze locaties hebben advies gehad over de bedienhoogte van het automaat. Op 

één locatie is er vastgesteld dat er een bedienhoogte is op 150 – 167 cm hoogte en bij de tweede 

locatie heeft de automaat een bedienhoogte tot 160 cm. Bij beide locaties zorgt dit ervoor dat 

bezoekers met een scootmobiel of rolstoel de uitgifteautomaat niet goed kunnen gebruiken. Om een 

goede bruikbaarheid te creëren wordt er geadviseerd om de bedienhoogte aan te passen naar 70 tot 

135 cm. Met deze aanpassing komen de locaties dichterbij het keurmerk brons.  

2.8.2 Nooduitgangen en vluchtroutes   

 
Tot slot zijn er voor vijf locaties nog enkele adviezen geuit over de aanwezige vluchtroute waarbij één 

locatie heeft een aanvullende opmerking ontvangen over de (tweede) nooduitgang. Verbeteringen, 

volgens de gestelde criteria, van de vluchtroute en/of nooduitgang zijn ten behoeve van het behalen 

van keurmerk zilver.  

Drempels 

Bij alle vijf de locaties is er geconstateerd dat er drempels aanwezig zijn op de vluchtroute. De hoogte 
van deze drempels ligt tussen de 4 en 8 cm. Dit heeft tot gevolg dat bezoekers die slecht ter been zijn 
of gebruik maken van een scootmobiel, rollator of rolstoel de nooduitgang hierdoor niet of met 
moeite kunnen bereiken. 
 
Om het hoogteverschil te verminderen of op te heffen geldt hetzelfde advies als voor andere plekken 
waar zich een drempel bevindt. Het advies is om het hoogteverschil te verminderen naar maximaal 3 
cm. Dit kan door het verhogen van de bestrating of het gebruik van de juiste hellingbaan of 
drempelhulp.  
 

Obstakels 

In één locatie is gezien dat er losse obstakels aanwezig zijn op de vluchtroute. De aanwezigheid van 

deze belemmeringen maakt het lastig of onmogelijk voor bezoekers met een beperking om de 

nooduitgang te bereiken. Het advies is dan ook om deze obstakels te verplaatsen of te verwijderen 

van de route.  

Glazen deur 

Inzake de locatie die aanvullend advies heeft ontvangen gericht op de tweede nooduitgang betreft 
dit de aanwezigheid van een glazen deur zonder markering. Zoals eerder besproken geld hiervoor het 
advies om een hoog contrasterende markering aan te brengen om hiermee botsgevaar te 
voorkomen.  
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3. Bijlage: Resultaten per locatie per kern  
 

3.1  Badhoevedorp 

3.1.1 Locatie 1: Gezondheidscentrum Badhoevedorp (Atrium)  
Nr.  Betreft  Opmerking Volgens 

criteria 
keurmerk* 

1.  Entreedeur De glazen deur bevat geen hoog 
contrasterende markering. 

Brons  

2.  Tussendeur entree  De glazen deur bevat geen hoog 
contrasterende markering. 

Brons 

3.  Rolstoelvriendelijk toilet De toiletrol bevindt zich achter 
de closetpot. 

Brons 

4.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een prullenbak. Brons 

5.  Gehandicaptenparkeerplaats  De gehandicaptenparkeerplaats 
is 225 cm breed. 

Zilver 

6.  Entreedeur Er ontbreekt een duidelijke 
aanduiding van de entree van de 
locatie. 

Zilver 

7.  Hellingbaan lift De hellingbaan van de lift heeft 
een stijgingspercentage van 22-
25%. 

Zilver 

8.  Lift naar entree Er ontbreekt reliëf op het 
oproeppaneel. 

Zilver 

9.  Lift naar entree Er ontbreekt reliëf op het 
bedieningspaneel. 

Zilver 

10.  Lift naar entree Er ontbreekt een 
evacuatiestoel/-matras. 

Zilver 

11.  Trap naar entree Er ontbreekt hoog 
contrasterende markering op de 
traptreden. 

Zilver 

12.  Trap naar entree Het is een open trap. Zilver 

13.  Entreedeur De deur opent met 6 kg trek- / 
duwkracht.  

Zilver 

14.  Spreekkamer  Er zijn onvoldoende stoelen met 
rug- en armleuningen. 

Zilver 

15.  Tweede spreekkamer Er bevindt zich geen 
behandelbank die in hoogte 
verstelbaar is. 

Zilver 

16.  Tweede spreekkamer Er zijn onvoldoende stoelen met 
rug- en armleuningen. 

Zilver 

17.  Tussendeur behandelkamer De deur heeft een vrije 
doorgangsbreedte van 77 cm 
wanneer één deurvleugel 
open staat. 

Zilver 

18.  Behandelkamer Er zijn onvoldoende stoelen met 
rug- en armleuningen 

Zilver 

19.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een beugel aan de 
binnenzijde van de deur. 

Zilver 

20.  Rolstoelvriendelijk toilet Er bevindt zich een obstakel 
(rolstoel) in de transferruimte 
naast de closetpot. 

Zilver 

21.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een zeepdispenser. Zilver 
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3.1.2 Locatie 2: Huisartsen Badhoevedorp 
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk * 

1.  Koffieautomaat wachtruimte (ingang 1) De bedienhoogte van de 
koffieautomaat is 144-154 cm. 

Brons 

2.  Koffieautomaat wachtruimte (ingang 2) De bedienhoogte van de 
koffieautomaat is 136-145 cm. 

Brons 

3.  Tussendeur regulier publiek toilet De deur heeft een vrije 
doorgangsbreedte van 75 cm. 

Brons 

4.  Deur regulier publiek toilet De deur heeft een vrije 
doorgangsbreedte van 73 cm. 

Brons 

5.  Lift naar wachtruimte en spreekkamers (ingang 1) Er ontbreekt reliëf op het 
bedienpaneel. 

Zilver 

6.  Lift naar wachtruimte en spreekkamers (ingang 1) Er ontbreekt een 
evacuatiestoel/-matras. 

Zilver 

7.  Rolstoelvriendelijk toilet (ingang 1 en 2) Er ontbreekt een 
rolstoelvriendelijk toilet. 

Zilver 

 

3.1.3 Locatie 3: Huisartspraktijk W.J. Vaarkamp  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens criteria 

keurmerk * 

1.  Entree drempel Er bevindt zich een drempel van in 
totaal 6 cm (4 + 2 cm) hoog 

Brons & Zilver 

2.  Tussendeur spreekkamer De deur heeft een vrije 
doorgangsbreedte van 75 cm. 

Brons & Zilver  

3.  Handmatige deur spreekkamer De deur heeft een vrije 
doorgangsbreedte van 74 cm. 

Brons & Zilver 

4.   Spreekkamer De tafel heeft een 65cm vrij 
onderrijdbare hoogte en een 21 
cm vrij inrijdbare 
diepte. 

Brons & Zilver 

5.  Tweede spreekkamer  De tafel heeft een 65 cm vrij 
onderrijdbare hoogte. 

Brons & Zilver 

6.   Handmatige deur behandelkamer via 
tweede spreekkamer 

De deur heeft een vrije 
doorgangsbreedte van 70 cm. 

Brons & Zilver 

7.  Handmatige deur behandelkamer De deur heeft een vrije 
doorgangsbreedte van 71 cm. 

Brons & Zilver 

8.  Handmatige deur regulier publiek 
toilet 

De deur heeft een vrije 
doorgangsbreedte van 62 cm. 

Brons 

9.  Regulier publiek toilet De vrije opstelruimte is 75 x 100 
cm. 

Brons 

10.  Regulier publiek toilet Er bevindt zich een deur die niet 
gesloten kan worden wanneer een 
bezoeker met een rolstoel in het 
toilet aanwezig is. 

Brons 

11.  Entree zichtbaar Er ontbreekt een duidelijke 
aanduiding van de entree van de 
locatie. 

Zilver 

12.  Tussendeur bij entree De deur heeft een vrije 
doorgangsbreedte van 78 cm. 

Zilver 

13.  Wachtruimte Er zijn onvoldoende stoelen met 
rug- en armleuningen. 

Zilver 

14.  Tussendeur tweede spreekkamer De deur heeft een vrije 
doorgangsbreedte van 78 cm. 

Zilver 
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15.  Handmatige deur tweede spreekkamer De deur heeft een vrije 
doorgangsbreedte van 78 cm. 

Zilver 

16.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een 
rolstoelvriendelijk toilet. 

Zilver 

*Hierbij staat aangegeven voor wel type keurmerk de betreffende locatie in aanmerking kan komen wanneer zij het advies 

opvolgen.  
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3.2  Halfweg 

3.2.1 Locatie 4: Huisartspraktijk Heeneman  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk * 

1.  Tussendeur bij entree De glazen wand rechts van de 
deur bevat geen hoog 
contrasterende markering. 

Brons 

2.  Rolstoelvriendelijk toilet De prullenbak is een 
pedaalemmer. 

Brons 

3.  Wachtruimte Er zijn onvoldoende stoelen met 
rug- en armleuningen. 

Zilver 

4.  Spreekkamer Er zijn onvoldoende stoelen met 
rug- en armleuningen. 

Zilver 

5.  Tweede spreekkamer Er zijn onvoldoende stoelen met 
rug- en armleuningen. 

Zilver 

6.  Derde spreekkamer Er zijn onvoldoende stoelen met 
rug- en armleuningen. 

Zilver 

7.  Behandelkamer Er zijn onvoldoende stoelen met 
rug- en armleuningen. 

Zilver 

8.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt op of naast de deur 
een vermelding van het 
rolstoelvriendelijk 
toilet. 

Zilver 

9.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een beugel aan de 
binnenzijde van de deur. 

Zilver 

10.  Rolstoelvriendelijk toilet Het alarmkoord hangt op 13 cm 
hoogte. 

Zilver 

*Hierbij staat aangegeven voor wel type keurmerk de betreffende locatie in aanmerking kan komen wanneer zij het advies 

opvolgen.  
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3.3  Hoofddorp 

3.3.1 Locatie 5: Huisartspraktijk A.J.H. van der Vinne  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens criteria 

keurmerk * 

1.  Entree drempel Er bevindt zich een drempel van in 
totaal 6cm (4+2 cm) hoog. 

Brons & Zilver 

2.  Entreedeur handmatig De glazen deur en wand bevatten geen 
hoog contrasterende markering. 

Brons 

3.  Hoogteverschil plateaulift De plateaulift heeft op etage -1 een 
hoogteverschil van 6 cm. 

Brons & Zilver  

4.  Handmatige deur regulier publiek 
toilet 

De deur heeft een vrije 
doorgangsbreedte van 60 cm en de 
doorgangsbreedte van 
de opening links naar het toilet is 70 
cm. 

Brons 

5.  Regulier publiek toilet De vrije opstelruimte is 52 x 88 cm. Brons 

6.  Plateaulift naar receptiebalie, 
spreekkamer en 
behandelkamer 

Er ontbreekt reliëf op het 
oproeppaneel. 

Zilver 

7.  Plateaulift naar receptiebalie, 
spreekkamer en 
behandelkamer 

Er ontbreekt een evacuatiestoel/-
matras. 

Zilver 

8.  Spreekkamer bereikbaar Er bevindt zich een hoogteverschil van 
3cm hoog. 

Zilver 

9.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk 
toilet. 

Zilver 

 

3.3.2 Locatie 6: Apotheek Veen  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Entreedeur automatisch De glazen deur bevat geen hoog 
contrasterende markering. 

Brons 

2.  Winkelpad en route spreekkamer De vrije doorgangsbreedte van het winkelpad 
is 87 cm. 

Brons & 
Zilver 

3.  Geneesmiddelen uitgifteautomaat De geneesmiddelen uitgifteautomaat heeft 
een bedienhoogte op 150-167 cm hoogte. 

Brons 

4.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt op of naast de deur een 
vermelding van het rolstoelvriendelijk 
toilet. 

Zilver 

5.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een beugel aan de binnenzijde 
van de deur. 

Zilver 

6.  Rolstoelvriendelijk toilet Het alarmkoord hangt op 10 cm hoogte. Zilver 
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3.3.3 Locatie 7:  Huisartsenpraktijk de Graaf   
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Wachtruimte De tafel heeft een 25 cm vrij inrijdbare diepte. Brons & 
Zilver 

2.  Wachtruimte De glazen wand(en) bevat(ten) geen hoog 
contrasterende markering. 

Brons 

3.  Spreekkamer Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen. 

Zilver 

4.  Behandelkamer Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen.  

Zilver 

5.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt op of naast de deur een 
vermelding van het rolstoelvriendelijk 
toilet. 

Zilver 

6.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een beugel aan de binnenzijde 
van de deur.  

Zilver 

 

3.3.4 Locatie 8: Huisartsenpraktijk de Wormer  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Entree drempel  Er bevindt zich een drempel van in totaal 3 
cm (2+1 cm) hoog.  

Zilver 

2.  Wachtruimte Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen  

Zilver  

3.  Spreekkamer  Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen.  

Zilver  

4.  Behandelkamer  Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen  

Zilver  

5.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een beugel aan de binnenzijde 
van de deur  

Zilver  

6.  Rolstoelvriendelijk toilet De armsteunen bevinden zich op 81 cm 
hoogte.  

Zilver  
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3.3.5 Locatie 9: Huisartsenpraktijk Hermans  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Spreekkamer  Er bevinden zich obstakels in de draaicirkel Brons 

2.  Tweede en derde spreekkamer 
bereikbaar  

De tweede en derde spreekkamer zijn enkel 
te bereiken d.m.v. een trap of stoellift.  

Brons & 
Zilver 

3.  Tweede spreekkamer  Er bevinden zich obstakels (o.a. stoel, 
weegschaal) in de draaicirkel.  

Brons  

4.  Handmatige deur derde 
spreekkamer 

De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 
72 cm. 

Brons & 
Zilver 

5.  Entree zichtbaar  De letter zijn niet hoog contrasterend ten 
opzichte van de achtergrond  

Zilver  

6.  Lift entree  De lift is 79 cm breed.  Zilver  

7.  Lift entree  Het bedieningspaneel bevindt zich op 58 cm 
hoogte.  

Zilver  

8.  Lift entree  Er ontbreekt reliëf op het bedieningspaneel  Zilver  

9.  Entreedeur handmatig  De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 
81 cm.  

Zilver  

10.  Tussendeur spreekkamer  De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 
82 cm.  

Zilver  

11.  Handmatige deur spreekkamer  De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 
82 cm.  

Zilver  

12.  Spreekkamer  De vrije draaicirkel is 126 cm.  Zilver  

13.  Spreekkamer  Er bevindt zich geen behandelbank die in 
hoogte verstelbaar is.  

Zilver  

14.  Handmatige deur tweede 
spreekkamer  

De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 
82 cm. 

Zilver  

 

3.3.6 Locatie 10: Huisartsenpraktijk J. Dekker  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Regulier publiek toilet De vrije opstelruimte is 78 x 98 cm. Brons 

2.  Regulier publiek toilet De prullenbak is een pedaalemmer. Brons 

3.  Wachtruimte bereikbaar De vrije doorgangsbreedte van route naar de 
wachtruimte is 81 cm (deurkozijn). 

Zilver 

4.  Wachtruimte Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen. 

Zilver 

5.  Spreekkamer Er bevindt zich geen behandelbank die in 
hoogte verstelbaar is. 

Zilver 

6.  Behandelkamer  Er bevindt zich geen behandelbank die in 
hoogte verstelbaar is. 

Zilver 

7.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet. Zilver 
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3.3.7 Locatie 11: Huisartspraktijk van Delft 
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Entree drempel Er bevindt zich een drempel van 8 cm hoog 
aan de buitenzijde van de deur. 

Brons & 
Zilver 

2.  Entree drempel  Er bevindt zich een drempel van 10 cm hoog 
aan de binnenzijde van de deur. 

Brons & 
Zilver 

3.  Spreekkamer bereikbaar Er bevindt zich een trap op route naar de 
spreekkamer(s). 

Brons & 
Zilver 

4.  Regulier publiek toilet De vrije opstelruimte is 55 x 65 cm.  Brons  

5.  Entree zichtbaar De letters zijn niet leesbaar vanaf de 
openbare weg. 

Zilver 

6.  Entree bereikbaar Het opritje heeft een stijgingspercentage van 
20%. 

Zilver 

7.  Tussendeur bij entree  De (deur)opening heeft een vrije 
doorgangsbreedte van 82 cm. 

Zilver 

8.  Spreekkamer Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen  

Zilver  

9.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet Zilver  

 

3.3.8 Locatie 12: Piet Hein Fysiotherapie 
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Wachtruimte  De tafel heeft een 63 cm vrije inrijdbare 
breedte.  

Brons & 
Zilver 

2.  Trap op route naar kleedkamer, 
douche en sportzaal 
eerste verdieping 

Er bevindt zich een trap en stoeltjeslift op 
route naar de kleedkamer, douche en 
sportzaal. 

Brons & 
Zilver 

3.  Aangepaste kleedkamer Er ontbreekt een aangepaste kleedkamer. Brons & 
Zilver 

4.  Aangepaste doucheruimte Er ontbreekt een aangepaste doucheruimte. Brons & 
Zilver 

5.  Handmatige deur sportzaal eerste 
verdieping 

De glazen deur bevat geen hoog 
contrasterende markering. 

Brons  

6.  Handmatige deur regulier publiek 
toilet 

De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 
73 cm. 

Brons  

7.  Regulier publiek toilet  De vrije opstelruimte is 53 x 95 cm. Brons  

8.  Reguliere kleedkamer De kledinghaakjes bevinden zich op 150 cm 
hoogte.  

Zilver 

9.  Reguliere douche De douche heeft geen antislipvloer en er is 
geen antislipmat beschikbaar. 

Zilver 

10.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet. Zilver 

11.  Tweede vluchtroute Er bevindt zich een drempel van 5 cm hoog 
aan de binnen- en buitenzijde van de 
deur. 

Zilver 

12.  Tweede nooduitgang De glazen deur bevat geen hoog 
contrasterende markering. 

Zilver 
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3.3.9 Locatie 13: Praktijk Wille   
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Gehandicaptenparkeerplaats Er ontbreekt een gehandicaptenparkeerplaats 
op het eigen parkeerterrein of in de -garage. 

Brons & 
Zilver 

2.  Entree drempel Er bevindt zich een drempel van 5 cm hoog 
aan de binnenzijde van de deur. 

Brons & 
Zilver 

3.  Entree drempel  Er bevindt zich een drempel van 10 cm hoog 
aan de buitenzijde van de deur. 

Brons & 
Zilver 

4.  Entreedeur handmatig De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 
75 cm.  

Brons & 
Zilver 

5.  Alternatieve entreedeur handmatig De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 
73 cm.  

Brons & 
Zilver 

6.  Tussendeur bij alternatieve entree 
en naar tweede 
spreekkamer en regulier publiek 
toilet 

De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 
77 cm. 

Brons & 
Zilver 

7.  Tussendeur bij alternatieve entree 
en naar tweede 
spreekkamer en regulier publiek 
toilet 
 

De glazen deur bevat geen hoog 
contrasterende markering. 

Brons 

8.  Behandelgedeelte spreekkamer De vrije draaicirkel is 95 cm.  Brons  

9.  Regulier publiek toilet De vrije opstelruimte is 70 x 108 cm. Brons 

10.  Wachtruimte  Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen.  

Zilver  

11.  Handmatige deur spreekkamer De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 
80cm. 

Zilver 

12.  Behandelgedeelte spreekkamer De vrije draaicirkel is 95 cm.  Zilver  

13.  Behandelgedeelte spreekkamer Er bevindt zich geen behandelbank die in 
hoogte verstelbaar is.  

Zilver  

14.  Handmatige deur tweede 
spreekkamer 

De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 
81 cm. 

Zilver 

15.  Tweede spreekkamer De tafel heeft een 67cm vrij onderrijdbare 
hoogte. 

Zilver 

16.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet. Zilver 
*Hierbij staat aangegeven voor wel type keurmerk de betreffende locatie in aanmerking kan komen wanneer zij het advies 

opvolgen.  



33 
 

3.4  Lisserbroek 

3.4.1 Locatie 14: FysioWellness Bollenstreek  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Entree zichtbaar Er ontbreekt een duidelijke aanduiding van de 
entree van de locatie. 

Zilver 

2.  Tussendeur bij entree De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 
80 cm. 

Zilver 

3.  Wachtruimte Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen. 

Zilver 

4.  Behandelkamer Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen. 

Zilver  

5.  Rolstoelvriendelijk toilet Het alarmkoord hangt op 5 cm hoogte. Zilver 
*Hierbij staat aangegeven voor wel type keurmerk de betreffende locatie in aanmerking kan komen wanneer zij het advies 

opvolgen.  
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3.5  Nieuw-Vennep 

3.5.1 Locatie 15: Fysiocentre Haarlemmermeer  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Aangepaste kleedkamer De toegangsdeur die draait naar binnen. Brons  

2.  Aangepaste kleedkamer Er bevindt zich een obstakel in de draaicirkel. Brons  

3.  Aangepaste kleedkamer De kledinghaak bevindt zich op 168 cm hoogte. Brons  

4.  Regulier publiek toilet bereikbaar Er bevindt zich een hoogteverschil van 4 cm 
hoog aan de binnenzijde van de 
tussendeur. 

Brons  

5.  Handmatige deur aangepaste 
kleedkamer 

De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 
81 cm. 

Zilver 

6.  Aangepaste kleedkamer Bij de toegangsdeur ontbreekt een beugel aan 
de binnenzijde. 

Zilver 

7.  Aangepaste kleedkamer De deur van de kleedkamer kan niet op slot. Zilver 

8.  Handmatige deur sportzaal en 
tussendeur toilet 

De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 
81 cm. 

Zilver 

9.  Rolstoelvriendelijk toilet 
 

Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet. Zilver 

 

3.5.2 Locatie 16 & 17: Gezondheidscentrum de Nieuwe Kern en Apotheek de Kind 
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Entreedeur automatisch  De glazen deuren en wanden bevatten geen 
hoog contrasterende markering. 

Brons  

2.  Tussendeur bij entree De glazen deuren bevatten geen hoog 
contrasterende markering. 

Brons  

3.  Wachtruimte eerste verdieping De glazen wand naast de deur van de 
wachtruimte bevatten geen hoog 
contrasterende markering. 

Brons  

4.  Route spreekkamer eerste 
verdieping 

De glazen wanden bevatten geen hoog 
contrasterende markering. 

Brons  

5.  Route spreekkamer tweede 
verdieping 

De vrije doorgangsbreedte op de route naar de 
spreekkamer is (bij de printer) 81 cm breed over 
een lengte van >50 cm. 

Brons & 
Zilver 

6.  Entree zichtbaar De letters zijn niet hoog contrasterend ten 
opzichte van de achtergrond. 

Zilver 

7.  Wachtruimte begane grond 
Apotheek de Kind 

Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen. 

Zilver 

8.  Lift naar receptiebalie, 
spreekkamers en 
behandelkamer 

Het oproeppaneel bevindt zich 25 cm uit de 
inwendige hoek (op de 1e etage). 

Zilver 

9.  Lift naar receptiebalie, 
spreekkamers en 
behandelkamer 

Er ontbreekt een evacuatiestoel/-matras. Zilver 

10.  Wachtruimte eerste verdieping 
 
 

Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen aan beide zijdes. De 
armleuningen op de aanwezige bankjes zitten te 
ver uit elkaar. 

Zilver 

11.  Wachtruimte tweede verdieping Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en Zilver 
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armleuningen. 

12.  Rolstoelvriendelijk toilet 
 

Er ontbreekt een beugel aan de binnenzijde van 
de deur. 

Zilver 

13.  Tweede rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een beugel aan de binnenzijde van 
de deur. 

Zilver 

 

3.5.3 Locatie 18: Huisartspraktijk M. van der Plas  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Alternatieve entree drempel Er bevindt zich een drempel van 4 cm hoog aan 
de binnenzijde van de deur. 

Zilver  

2.  Hellingbaan alternatieve entree 
 

De hellingbaan heeft een vrije doorgangsbreedte 
van 78 cm en een stijgingspercentage van 38%. 

Zilver 

3.  Gehandicaptenparkeerplaats De gehandicaptenparkeerplaats is 255 cm breed. Zilver 

4.  Entree drempel  Er bevindt zich een drempel van 3 cm hoog aan 
de binnenzijde van de deur. 

Zilver 

5.  Wachtruimte  Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen. 

Zilver 

6.  Handmatige deur spreekkamer 4 De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 82 
cm. 

Zilver 

7.  Spreekkamer 4 
 

Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen. 

Zilver 

8.  Handmatige deur spreekkamer 8 De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 82 
cm. 

Zilver 

9.  Handmatige deur behandelkamer De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 81 
cm. 

Zilver 

10.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet met 
een vrije draaicirkel van 150 cm  tot 30 cm 
hoogte. 

Zilver 
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3.5.4 Locatie 19: Medisch Centrum de Pionier  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Entree drempel Er bevindt zich een drempel van in totaal 8 cm 
hoog. 

Brons & 
Zilver 

2.  Entreedeur automatisch 
 

De glazen deur en wanden bevatten geen hoog 
contrasterende markering. 

Brons  

3.  Tussendeur bij entree De glazen deur en de linkerwand bevatten geen 
hoog contrasterende markering. 

Brons  

4.  Wachtruimte 
 

De tafel heeft een 62 cm vrij onderrijdbare 
hoogte. 

Brons & 
Zilver 

5.  Tussendeur tweede 
behandelkamer (bij 
fysiotherapie) 

De glazen wand naast de deur bevat geen hoog 
contrasterende markering. 

Brons  

6.  Aangepaste kleedkamer Er ontbreekt een aangepaste kleedkamer. Brons & 
Zilver 

7.  Aangepaste doucheruimte 
 

Er ontbreekt een aangepaste doucheruimte. Brons & 
Zilver 

8.  Reguliere heren- en 
dameskleedkamer 

De kledinghaken bevinden zich op 160 cm 
hoogte. 

Brons  

9.  Handmatige deur reguliere 
douche bij heren- en 
dameskleedkamer 

De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 53 
cm. 

Brons & 
Zilver 

10.  Reguliere doucheruimte bij 
heren- en 
dameskleedkamer 

Er ontbreekt een inloop-/inrijdouche. Brons  

11.  Reguliere doucheruimte bij 
heren- en 
dameskleedkamer 

Er ontbreekt een zitmogelijkheid in de douche. Brons  

12.  Spreekkamer psycholoog/diëtist Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen. 

Zilver 

13.  Spreekkamer 4 huisarts 
 

Er bevindt zich geen behandelbank die in hoogte 
verstelbaar is. 

Zilver  

14.  Reguliere heren- en 
dameskleedkamer 

De vrije draaicirkel is 145 cm. Zilver 

15.  Reguliere doucheruimte bij 
heren- en 
dameskleedkamer 
 

De douche heeft geen antislip vloer en er is geen 
antislipmat beschikbaar. 

Zilver 

16.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een beugel aan de binnenzijde van 
de deur. 

Zilver 

17.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een alarmkoord in het toilet. Zilver 

18.  Rolstoelvriendelijk toilet De armsteunen bevinden zich op 81 cm hoogte. Zilver 

19.  Tweede rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een beugel aan de binnenzijde van 
de deur. 

Zilver 

20.  Tweede rolstoelvriendelijk toilet Het alarmkoord hangt op 10 cm hoogte. Zilver  

21.  Vluchtroute Er bevindt zich een drempel van 9 cm hoog. Zilver  
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3.5.5 Locatie 20: Verheul en Weerman Fysiotherapeuten 
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Kleedkamers en sportzaal 
bereikbaar 
 

Er bevindt zich een trap op de route naar de 
kleedkamers, douche en sportzaal. 

Brons & 
Zilver 

2.  Aangepaste kleedkamer Er ontbreekt een aangepaste kleedkamer. Brons & 
Zilver 

3.  Aangepaste doucheruimte Er ontbreekt een aangepaste doucheruimte. Brons & 
Zilver 

4.  Reguliere herenkleedkamer 
bereikbaar 

Er bevindt zich een hoogteverschil van 4 cm 
hoog. 

Brons & 
Zilver 

5.  Reguliere herenkleedkamer De kledinghaak bevindt zich op 155 cm hoogte Brons  

6.  Reguliere dameskleedkamer 
bereikbaar 

Er bevindt zich een hoogteverschil van 4 cm 
hoog. 

Brons & 
Zilver 

7.  Reguliere dameskleedkamer De kledinghaak bevindt zich op 155 cm hoogte. Brons  

8.  Reguliere douches bereikbaar Er bevindt zich een hoogteverschil van 10 cm 
hoog. 

Brons & 
Zilver 

9.  Handmatige deur reguliere 
douches 

De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 64 
cm 

Brons & 
Zilver 

10.  Reguliere doucheruimtes Er ontbreekt een inloop-/inrijdouche. Brons  

11.  Reguliere doucheruimtes Er ontbreekt een zitmogelijkheid in de douche. Brons  

12.  Regulier publiek toilet De vrije opstelruimte is 98 x 112 cm. Brons  

13.  Regulier publiek toilet De toiletrol hangt op 75 cm reikwijdte vanaf het 
hart van de closetpot. 

Brons  

14.  Gehandicaptenparkeerplaats op 
terrein haaks. 

De gehandicaptenparkeerplaats is 260 cm breed. Zilver  

15.  Reguliere doucheruimtes De douche is niet te bedienen met een 
thermostatische mengkraan. 

Zilver 

16.  Rolstoelvriendelijk toilet 
 

Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet. Zilver 

17.  Vluchtroute Er bevindt zich een drempel van 4 cm hoog aan 
beide zijden van de deur. 

Zilver 
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3.5.6 Locatie 21: Volkers Fysiotherapie  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Gehandicaptenparkeerplaats op 
terrein 

Er ontbreekt een gehandicaptenparkeerplaats op 
het eigen parkeerterrein. 

Brons & 
Zilver 

2.  Entree drempel Er bevindt zich een drempel van 6 cm hoog aan 
de binnenzijde van de deur. 

Brons & 
Zilver 

3.  Hellingbaan entree De hellingbaan is niet nagelvast en antislip. Brons  

4.  Regulier publiek toilet De vrije opstelruimte is 77 x 95 cm. Brons  

5.  Hellingbaan entree De hellingbaan heeft een stijgingspercentage van 
22%. 

Zilver 

6.  Wachtruimte Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen. 

Zilver 

7.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet. Zilver 
*Hierbij staat aangegeven voor wel type keurmerk de betreffende locatie in aanmerking kan komen wanneer zij het advies 

opvolgen.  
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3.6  Rijsenhout 

3.6.1 Locatie 22: Huisartsenpraktijk Rijsenhout  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Hellingbaan entree De hellingbaan heeft een stijgingspercentage van 
27%.  

Brons & 
Zilver 

2.  Behandelkamer Er bevinden zich obstakels (kruk en stoelen) in de 
draaicirkel.  

Brons  

3.  Regulier publiek toilet  De toiletrol hangt op 70 cm reikwijdte vanaf het 
hart van de closetpot. 

Brons  

4.  Gehandicaptenparkeerplaats op 
terrein  

De gehandicaptenparkeerplaats is 440 cm lang en 
305 cm breed.  

Zilver  

5.  Entree zichtbaar Er ontbreekt een duidelijke aanduiding van de 
entree van de locatie 

Zilver  

6.  Tussendeur bij entree  De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 80 
cm.  

Zilver  

7.  Wachtruimte  Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen.  

Zilver  

8.  Behandelkamer Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen.  

Zilver  

9.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet.  Zilver  

 

3.6.2 Locatie 23: Tandartspraktijk Rijsenhout  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Hellingbaan entree De hellingbaan heeft een stijgingspercentage van 
31% en is niet nagelvast.  

Brons & 
Zilver 

2.  Alternatieve entree drempel Er bevindt zich een drempel van 5 cm hoog.  Brons  

3.  Regulier publiek toilet De vrije opstelruimte is 75 x 90 cm Brons  

4.  Gehandicaptenparkeerplaats Er ontbreekt een gehandicaptenparkeerplaats aan 
de voorzijde (bij de dijk) en van de achterzijde 
bevindt zich een lange trap vanaf de parkeerplaats.  

Zilver 

5.  Trap naar entree  Er ontbreekt hoog contrasterende markering op de 
traptreden.  

Zilver  

6.  Tussendeur bij entree  De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 78 
cm.  

Zilver  

7.  Wachtruimte  Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen 

Zilver  

8.  Handmatige deur 
behandelkamer  

De deur heeft een vrij doorgangsbreedte van 80 
cm.  

Zilver  

9.  Handmatige deur tweede 
behandelkamer  

De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 78 
cm.  

Zilver 

10.  Tweede behandelkamer  Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen  

Zilver  

11.  Rolstoelvriendelijk toilet  Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet  Zilver  
*Hierbij staat aangegeven voor wel type keurmerk de betreffende locatie in aanmerking kan komen wanneer zij het advies 

opvolgen.  
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3.7  Spaarndam 

3.7.1 Locatie 24: Fysiotherapie Spaarndam  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk * 

1.  Entree bereikbaar  Er bevinden zich obstakels die niet nagelvast 
zijn op de route naar de entree  

Brons  

2.  Entree drempel  Er bevindt zich een drempel van 5 cm (3+2 cm) 
hoog.  

Brons & 
Zilver 

3.  Wachtruimte bereikbaar  De vrije doorgangsbreedte van de route naar 
de wachtruimte is, 83 cm over een lengte van 
80 cm.  

Brons & 
Zilver 

4.  Aangepaste kleedkamer  Er ontbreekt een aangepaste kleedkamer  Brons & 
Zilver 

5.  Reguliere gemengde kleedkamer  De kledinghaak bevindt zich op 169 cm hoogte.  Brons  

6.  Handmatige deur regulier toilet De deur heeft een doorgangsbreedte van 76 
cm.  

Brons  

7.  Regulier publiek toilet De vrije opstelruimte is 66 x 80 cm.  Brons  

8.  Lift naar kleedkamer en sportzaal Er ontbreekt reliëf op het oproeppaneel. Zilver  

9.  Lift naar kleedkamer en sportzaal 
 

De vrije doorgangsbreedte van de deuropening 
is 80 cm. 

Zilver  

10.  Lift naar kleedkamer en sportzaal Het bedienpaneel bevindt zich op 145 cm 
hoogte. 

Zilver  

11.  Lift naar kleedkamer en sportzaal 
 

Er ontbreekt reliëf op het bedienpaneel. Zilver  

12.  Lift naar kleedkamer en sportzaal 
 

Er ontbreekt een evacuatiestoel/-matras. Zilver  

13.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet. Zilver  

 

3.7.2 Locatie 25: Huisartsenpraktijk Spaarndam  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk * 

1.  Wachtruimte bereikbaar  De glazen wanden naar de wachtruimte 
bevatten geen hoog contrasterende markering. 

Brons  

2.  Spreekkamer bereikbaar eerste 
verdieping 

De 2 glazen wanden naar de spreekkamer 
bevatten geen hoog contrasterende markering. 

Brons  

3.  Behandelkamer begane grond Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen. 

Zilver  

4.  Lift naar spreekkamer eerste 
verdieping 

Er ontbreekt een evacuatiestoel/-matras. Zilver  

5.  Spreekkamer bereikbaar eerste 
verdieping 

Er bevindt zich een hoogteverschil van 3 cm 
hoog. 

Zilver  

6.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een beugel aan de binnenzijde van 
de deur. 

Zilver  

7.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een alarmkoord in het toilet. Zilver  

8.  Rolstoelvriendelijk toilet De armsteunen bevinden zich op 90 cm hoogte. Zilver  

9.  Rolstoelvriendelijk toilet De spiegel is vanaf 130 cm hoogte zichtbaar. Zilver  

10.  Rolstoelvriendelijk toilet De handdroger of handdoek(automaat) hangt op 
145 cm hoogte. 

Zilver  

11.  Vluchtroute 
 

Er bevindt zich een drempel van in totaal 8 cm (5 
+ 3 cm) hoog aan de buitenzijde van de deur. 

Zilver  

*Hierbij staat aangegeven voor wel type keurmerk de betreffende locatie in aanmerking kan komen wanneer zij het advies 

opvolgen.  
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3.8  Vijfhuizen 

3.8.1 Locatie 26: Gezondheidscentrum de Nieuwe Brink  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Entree drempel Huisartsen en 
Apotheek 

Er bevindt zich een drempel van 4 cm hoog. Brons & 
Zilver 

2.  Rolstoelvriendelijk toilet 
Huisartsen 

De prullenbak is een pedaalemmer. Brons  

3.  Geneesmiddel uitgifteautomaat 
Apotheek 

De geneesmiddelen uitgifteautomaat heeft een 
bedienhoogte tot 160 cm hoogte. 

Brons  

4.  Rolstoelvriendelijk toilet 
Fysiotherapie 

De prullenbak is een pedaalemmer. Brons  

5.  Handmatige deur behandelkamer 
fysiotherapie 

De doorgangsbreedte bij de deur is 82 cm 
doordat de deur tegen de behandelbank 
aan komt. 

Zilver 

6.  Rolstoelvriendelijk toilet 
Huisartsen 

Er ontbreekt een beugel aan de binnenzijde van 
de deur. 

Zilver 

7.  Rolstoelvriendelijk toilet 
Fysiotherapie 

Er ontbreekt een beugel aan de binnenzijde van 
de deur. 

Zilver  

8.  Rolstoelvriendelijk toilet 
Fysiotherapie 

Er bevindt zich een obstakel (toiletstoel) in de 
transferruimte naast de closetpot. 

Zilver  

9.  Rolstoelvriendelijk toilet 
Fysiotherapie 

De spiegel is vanaf 135 cm hoogte zichtbaar. ZIlver  

10.  Vluchtroute Fysiotherapie Er bevinden zich obstakels (die niet nagelvast 
zijn) op de route. 

Zilver  

11.  Vluchtroute Fysiotherapie Er bevindt zich een drempel van 8 cm hoog aan 
de buitenzijde van de deur. 

Zilver 

 

3.8.2 Locatie 27: Huisarts Vijfhuizen  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Gehandicaptenparkeerplaats op 
terrein 

Er ontbreekt een gehandicaptenparkeerplaats op 
het eigen parkeerterrein. 

Brons & 
Zilver 

2.  Entree drempel Er bevindt zich een drempel van 6 cm hoog. Brons & 
Zilver 

3.  Tussendeur spreekkamer De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 76 
cm. 

Brons & 
Zilver 

4.  Handmatige deur spreekkamer De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 73 
cm. 

Brons & 
Zilver 

5. 5
.
  

Regulier publiek toilet bereikbaar Er bevinden zich een obstakel (prullenbak) op de 
route. 

Brons  

6.  Handmatige deur regulier publiek 
toilet 

De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 76 
cm. 

Brons  

7.  Regulier publiek toilet 
 

De opstelruimte bevindt zich deels in het 
voorportaal en de deur van het voorportaal kan 
niet op slot. 

Brons  

8.  Entreedeur handmatig De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 78 
cm. 

Zilver  

9.  Wachtruimte Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en Zilver  
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armleuningen. 

10.  Spreekkamer bereikbaar 
 

Er bevindt zich een hoogteverschil van 3 cm. Zilver  

11.  Spreekkamer Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen. 

Zilver  

12.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet. Zilver  

*Hierbij staat aangegeven voor wel type keurmerk de betreffende locatie in aanmerking kan komen wanneer zij het advies 

opvolgen.  
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3.9  Zwanenburg 

3.9.1 Locatie 28: Fysiotherapie Lindenlaan  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Handmatige deur regulier publiek 
toilet 

De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 75 
cm. 

Brons 

2.  Regulier publiek toilet De vrije opstelruimte is 35 x 75 cm. Brons 

3.  Regulier publiek toilet De afvalbak kan niet met de hand bediend 
worden. 

Brons 

4.  Entree drempel Er bevindt zich een drempel van 3 cm hoog 
(zonder mat 5 cm hoog). 

Zilver 

5.  Behandelkamer Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en 
armleuningen. 

Zilver 

6.  Tussendeur sportzaal De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 78 
cm. 

Zilver 

7.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet. Zilver 

 

3.9.2 Locatie 29: Huisartsenpraktijk de Dennenlaan  
Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 

criteria 
keurmerk 
* 

1.  Entree drempel Er bevindt zich een drempel van 4 cm hoog aan 
de buitenzijde van de deur. 

Brons & 
Zilver 

2.  Behandelkamer Er bevinden zich obstakels (afvalbak en tafel 
links) in de draaicirkel. 

Brons 

3.  Regulier publiek toilet De vrije opstelruimte is 56 x 98 cm. Brons 

4.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet Zilver 

 

3.9.3 Locatie 30: Medisch Centrum Zwanenburg 

Nr.  Betreft  Opmerking  Volgens 
criteria 
keurmerk 
* 

1.  Entreedeur automatisch De glazen deuren en wanden bevatten geen 
hoog contrasterende markering. 

Brons 

2.  Tussendeur bij entree De glazen deuren en wanden bevatten geen 
hoog contrasterende markering. 

Brons 

3.  Spreekkamer 6 De doorgangsbreedte in de spreekkamer is 
plaatselijk 70 cm. 

Brons & 
Zilver 

4.  Gehandicaptenparkeerplaats Er ontbreekt markering rondom de 
gehandicaptenparkeerplaats. 

Zilver 

5.  Gehandicaptenparkeerplaats De gehandicaptenparkeerplaats is 420 cm 
lang. 

Zilver 

6.  Rolstoelvriendelijk toilet Er ontbreekt een beugel aan de binnenzijde 
van de deur. 

Zilver 

7.  Rolstoelvriendelijk toilet De vrije draaicirkel is 130 cm. Zilver 
*Hierbij staat aangegeven voor wel type keurmerk de betreffende locatie in aanmerking kan komen wanneer zij het advies 

opvolgen.   




