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Specificaties MiVa-toilet (v1.0) 
Toegankelijk Groningen 
 
Dit document geeft de specificaties voor een mindervaliden (MiVa) toilet op basis van 
ervaringsdeskundigheid. Voor de afmetingen van een MiVa-toilet is het handboek voor 
Toegankelijkheid de norm, zie afbeelding bij punt 10 type II. 
Vanuit de werkgroep zijn wij graag bereid om, als het zover is, op locatie samen met de 
installateur te bepalen wat de beste plaats is voor onderstaande punten 3 t/m 6 is. 

1) Toegangsdeur 
Voorkeur gaat uit naar een horizontale stang aan de binnenzijde van de deur in het 
verlengde van de kruk. De maat van deze beugel is afhankelijk van de deurbreedte, liefst 
zo groot mogelijk. 

Het slot van de deze deur uitvoeren in vrij en bezet slot waarbij je het vrij en bezet 
gedeelte kan afsluiten door T-kruk model, zie foto nr. 1. 

Of door middel van een dag en nachtslot europrofiel in combinatie met de kaba cilinder 
artikelnummer AK583, zie foto nr. 2. 

Indien mogelijk geen drempel toepassen.  

2) Wastafel 

Voorkeur gaat uit naar een wastafel van 500 mm breed en een diepte van 380 mm. 
Bijvoorbeeld de sfinx 300 Basic met kraan gat en overloop 500 x 380 mm, zie foto nr. 3. 

De kraan voldoende afmeting zodat het water niet de dicht bij de achterzijde van de 
wasbak uit de kraan komt en eventueel een urinaal gespoeld kan worden.  

3) Spiegel 

De spiegel niet te hoog plaatsen, zodat die ook geschikt is voor rolstoelgebruikers. 

4) Zeepdispenser 

Zeepdispenser plaatsen zodat die vanuit een rolstoel bruikbaar is: hoogte +/- 90-120 cm. 

5) Handdoekautomaat 

Deze automaat, bij voorkeur met papier, plaatsen zodat deze vanuit een rolstoel te 
gebruiken is: hoogte +/- 90-120 cm. 

6) Prullenbak 

De prullenbak zodanig plaatsen zodat deze vanuit een rolstoel te gebruiken is en niet in de 
weg staat. 
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7) Toiletpot 

Voorkeur gaat uit naar een hangend toilet van standaard afmeting. Een verlengde wc pot 
wordt vaak gebruikt bij woonvormen waar men gebruik maakt van tilliften bij de toilet 
gang. 
Bij gebruik van de standaard maat heeft de gebruiker steun in de rug indien gewenst.  

8) Beugels naast de toiletpot  

Voorkeur gaat uit van opklapbare beugels met een lengte van +/- 900 mm. 
De ruimte tussen de beugels is +/- 600 mm. 
Er zijn wc-rol houders die op de beugel geplaatst kunnen worden.  

9) Alarmering 

Alarmering door middel van rode draad/trekkoord met signalering op locatie en met 
doormelding naar beheerder/conciërge, zodat die verdere actie kan ondernemen. 

10) Bijlagen 

Foto nr. 1  

 

Foto nr. 2  
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Foto nr. 3 

 

Afbeelding nr. 1 (uit: Handboek voor Toegankelijkheid) 
N.B. Vanuit de werkgroep zijn wij graag bereid om mee te denken over plaatsing 
van toiletpot en wastafel in een bestaande ruimte met afwijkende afmetingen. 

 


