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KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Traplift 
Inspectie 

• Contactgegevens betrokkene  

• Gegevens traplift  

• Type traplift 

• Naam producttype 

• Leverancier 

• Factuurnummer 

• Datum factuur 

• Factuurbedrag 

• Onderhoudscontract 

• Datum ingebruikname 

• Tweede rolstoel 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Traplift 
Inspectie 

• Locatie traplift 

• Voor welk traject wordt de traplift gebruikt? 

• Aantal trapliften? 

• Wordt de traplift gecombineerd met een andere oplossingen voor 

verticale circulatie?  

• Hoe vaak wordt de traplift gebruikt?  

• Onderhoud  

• Frequentie onderhoud 

• Werkbon aanwezig 

• Prijs per onderhoudsbeurt 

• Tijdsduur per onderhoudsbeurt 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Traplift 
Inspectie 

• Defecten – mankementen  

• Hoe vaak was de traplift defect? 

• Welke defecten traden reeds op? 

• Welke van volgende hulpmiddelen werden door de persoon 

aangekocht? 

• Tilsysteem voor transfer 

• Anti-decubitusmatras 

• Douchebrancard 

• Is er een tweede rolstoel aanwezig (of een rolstoel per verdiep bij 

meerdere trapliften)?  

• Manuele met hoepelaandrijving 

• Duwrolstoel 

• Douche -toiletstoel 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Traplift 
Inspectie 

• Bevindt de tweede rolwagen (indien nodig) zich onmiddellijk bij de 

trap?  

• Binnen handbereik gebruiker 

• Buiten handbereik gebruiker 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Traplift 
Inspectie 

• Beschrijving van de trap 

• Soort trap 

• Rechte trap - steektrap  

• Trap met bochten  

• Aantal bochten  

• Draaitrap  

• Uitloopstrook onderaan 

• Uitloopstrook bovenaan 

• Tussenbordessen  

• Is er voldoende opstelruimte (draaicirkel 150 cm diameter) bij de traplift? 

• Is er voldoende ruimte om de transfers uit te voeren? 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Traplift 
Inspectie 

• Neem enkele foto’s van de trap. 

• Foto 1: begin van de trap met de opstelruimte. 

• Foto 2: indien mogelijk een zijdelings zicht op het totale traject van de trap 

• Foto 3:  einde van de trap bovenaan met de opstelruimte. 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Traplift 
Inspectie 

• Functionaliteit van de gebruiker 

• Verplaatst de gebruiker zich stappend? 

• Verplaatst de gebruiker zich met een loophulpmiddel? 

• Is de persoon beperkt qua inspanning/belasting? 

• Maakt de persoon gebruik van een rolstoel? 

• Kan de persoon zelfstandig zitten? 

• Ervaart de pmh problemen met het evenwicht tijdens het gebruik van de 

traplift? 

• Ervaart de pmh problemen met het zitten tijdens het gebruik van de 

traplift?  

• Ervaart de pmh problemen met de inspanning tijdens het gebruik van de 

traplift? 

• Ervaart de pmh problemen met de bediening tijdens het gebruik van de 

traplift? 

 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Traplift 
Inspectie 

• Controle van het gebruik van de traplift. 

• Hoe wordt de transfer uitgevoerd? 

• Zelfstandig door de gebruiker 

• Met assistentie 

• Met een transfer- of tiltoestel 

• Hoe lang duurt het voor de persoon om het traject af te leggen?  

• (bijv. van de slaapkamer naar de leefruimte of het toilet beneden?)  

• Opmerkingen na het bezoek; 
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