
Het is niet alleen belangrijk dat het object op een gezonde manier te

verplaatsen is (wat betekent dat de benodigde kracht niet meer dan de

gestelde 20 kilo mag bedragen); het is ook belangrijk op een gezonde

manier met het object te manoeuvreren. 

Hierbij kunnen de volgende ‘Rijregels’ in acht worden genomen:

De Zes Karvragen

1 Heeft het object goede en soepel lopende wielen?

2 Hebben de wielen een doorsnede van 12 cm of meer?

3 Is het totaalgewicht van het object kleiner dan 300 kilo?

4 Kan overal over gladde, harde en horizontale vloeren gereden 

worden?

5 Zijn gedurende de hele transportweg drempels afwezig?

6 Zijn er handvatten of goede duwplaatsen op een juiste (instel-

bare) hoogte?

(De juiste hoogte is individueel bepaald, maar ligt voor duwen

meestal tussen de 100 en 150 cm en voor trekken juist iets

lager).

De Rijregels

1 Maak gebruik van je lichaamsgewicht. Ga naar voren hangen als je duwt en naar 

achteren als je trekt. Duwen is meestal beter dan trekken.

2 Duw en draai nooit tegelijk; doe óf het een óf het ander (duwen is meestal beter dan trekken).

3 Als je draait, loop dan zelf om het object heen en neem het in die beweging met je mee. 

Het object zal dan soepel om zijn as draaien. Laat het object nooit om jou heen draaien: 

je verwringt dan je rug. Probeer het maar eens met een vol winkelkarretje.

4 Plaats één voet op het onderstel. Dat helpt bij het duwen. Bij een tillift is dat goed 

mogelijk. Als de wieltjes nog niet in de juiste richting staan, kun je ze op deze manier in de juiste 

rijrichting krijgen, zonder dat je met je armen hoeft te sjorren.

5 Beweeg gelijkmatig en rustig. Plotselinge bewegingen zijn slecht voor je lichaam en, bij manoeuvreren

met een rolstoel of tillift, onplezierig voor de patiënt. Gebruik de 3-seconden-regel: neem altijd drie

tellen de tijd om een kar rustig in beweging te krijgen. Dat is veel beter voor 

je lichaam.

6 “Keep ‘m Rolling”: vermijd veelvuldig stoppen en starten wanneer langere afstanden 

gereden moeten worden.*

* met dank aan Wim Gijzen, Beverwijk
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