
Gebruiksaanwijzing Rolstoel RO 1410 en Ro 1430 
 
Doel 
Een rolstoel kan gebruikt worden voor cliënten die zich door ziekte, ongeval of krachtsverlies 
onmogelijk kunnen verplaatsen met een ander loophulpmiddel of waarvoor het te 
vermoeiend is om alleen met een ander loophulpmiddel te verplaatsen. De rolstoel kan 
gebruikt worden voor het verplaatsen binnen en buitenshuis.  
 
Instructie 

1. Zelfvoortbeweger: deze rolstoel heeft een aandrijfhoepel, waardoor de gebruiker 
zonder hulp van anderen kan verplaatsen. 

2. Duwwandelwagens: bij deze rolstoelen is een begeleider nodig. 
 

In- en uitstappen 
 Zorg dat de rolstoel op de rem staat. 
 Klap de voetsteunen zijdelings omhoog. (Gebruik ze niet als steun bij het in- en 

uitstappen: de rolstoel kan gaan kantelen!) 
 Ga goed zitten: rechtop en achter in de stoel. Klap de voetsteunen weer naar beneden 

en zet de voeten op de steunen. 
 
Instellen 
De hoogte van de voetsteunen is door middel van een schroef in te stellen op de lengte van 
uw onderbeen. Deze schroef zit aan de zijkant of aan de onderkant van de 
beensteun/voetsteun. Zet de schroef goed vast. 
Sommige van onze rolstoelen hebben in hoek verstelbare beensteunen, deze beensteunen 
kunt u in hoek verstellen middels een knop aan de zijkant van de beensteun.  
 
Rijden 
 Neem de ruimte. Rijd niet vlak langs muren en stoepranden. Zorg ook dat u aan de 

voorkant van de rolstoel genoeg ruimte laat; de voeten steken namelijk uit over de 
steun. 

 Wees in drukte extra voorzichtig. Dit is zowel in het belang van de gebruiker als van de 
voorbijgangers. 

 Let er bij aflopende weggedeelten op dat de rolstoel niet een te hoge snelheid krijgt en 
er bij wijze van spreken met u van doorgaat. Zorg dus dat u de rolstoel onder controle 
houdt. Als u zelf rijdt kunt u vaart minderen door de aandrijfhoepels ‘tegen te houden’ 
met uw handen. 

Het op- en afrijden van stoepen, wanneer een begeleider de stoel duwt 
 Waarschuw de gebruiker voordat u een stoep op- of afgaat. Als het onverwacht gebeurt, 

is het namelijk een angstig gevoel. 
 Stoep op: rijd vooruit tot aan de stoeprand. Duw daarna de stoel achterover – dit gaat 

gemakkelijk als u een voet op de steun aan de achterkant plaatst - en rijd met de 
voorwielen de stoep op. 

 Stoep af: rijd de rolstoel voorzichtig achteruit met de achterwielen de stoep af. Houd de 
voorwielen zo veel mogelijk op de grond. 



 
Zelfstandig stoep op en af 
 Gebruik indien mogelijk de schuine op- en afritten. 
 Door u gewicht te verplaatsen kunt u met de rolstoel manoeuvreren. Als u extra kracht 

zet met u handen plaats u gewicht dan naar voren, om kantelen te voorkomen. Dit 
vraagt om enige handigheid.  

 
Vervoer 
 Voetsteunen door de vergrendeling los te koppelen, de voetsteun helemaal naar buiten 

te draaien en eraf te tillen. 
 Pak de rolstoel aan de voor- en achterkant van de zitting vast. 
 Vouw de stoel nu op door de zitting omhoog te trekken. Bij een losse zitting moet u 

deze er eerst uithalen. 
 Til de rolstoel nooit op aan de wielen. 
  
 

Onderhoud 
 Laat de rolstoel niet buiten staan als u hem niet gebruikt. 
 De stoel kan afgenomen worden met een lauw sopje. 
 Als de rolstoel niet meer soepel loopt of als er iets anders mis is, neem dan contact op 

met u dealer. Ga nooit zelf sleutelen. 
 

 

 


