
TRAPHULPMIDDEL



Veel mensen hebben, om diverse redenen, problemen bij 
het traplopen. Vallen van de trap kan erg gevaarlijk zijn. 
Als u van de trap valt, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Dit 
is de reden waarom velen het nemen van de trap zullen 
vermijden. 

Uit een onderzoek* van Expertisecentrum Valpreventie 
Vlaanderen (EVV) blijkt dat één op drie 65 plussers 
jaarlijks valt. In cijfers betekent dit meer dan 730.000 
mensen. Bij meer dan de de helft van de gevallen zal dit 
leiden tot lichamelijke letsels. 

Het gebruik van de trap is ook een geweldige manier om 
fit en gezond te blijven, wat belangrijk is om een lang en 
onafhankelijk leven te leiden. 

*www.valpreventie.be 

Eindelijk ben ik weer zelfstandig.
- Man, met behulp van Kinesitherapie, herstellende 

van een beroerte

Blijf actief en onafhankelijk

Bezoek de webpagina www.assistep.com/media om 
onze instructievideo te bekijken. 

‘‘



De handgreep is ergonomisch ontworpen en heeft twee 
hoogtematen. Op deze manier is de hoogte geschikt om 
zowel de trap op als af te lopen. Op het moment dat de 
Assistep geïnstalleerd wordt in uw woning, worden de 
rail en de handgreep op de hoogte gemonteerd die het 
beste bij u past. Er zijn diverse manieren om de Assistep 
vast te houden.  
Probeer het zelf en vind de voor u meest geschikte 
manier: 

Eén handvat;
veel mogelijkheid 

Een hand: 
De AssiStep kan gemakkelijk met één hand 
worden gebruikt, zowel met uw rechterhand als 
met uw linkerhand, dit op weg naar boven als naar 
beneden. 

Combineer handvat en leuning:
Combineer de handrail en de handgreep 
Voor extra ondersteuning bij het verplaatsen 
van de handgreep, u kunt met één hand de 
handgreep vasthouden en met de andere hand 
de rail. 

Combineer de handrail en de handgreep:
Voor extra ondersteuning bij het verplaatsen 
van de handgreep, u kunt met één hand de 
handgreep vasthouden en met de andere hand 
de rail. Sommige mensen hebben de voorkeur 
om met één hand het verticale deel van de 
handgreep vast te houden. Dit is vooral handig 
bij het afdalen van de trap.
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4 jaar
jongste gebruiker 

98 jaar
oudste gebruiker 

De AssiStep wordt momenteel gebruikt door mensen van zeer 
verschillende leeftijd en herstellend van ziekte of letsel. Onze 
gebruikers zijn senioren, kinderen, patiënten die herstellen van een 
blessure of een beroerte, mensen met kanker, (psycho) motorische 
aandoeningen, etc... Wat ze gemeen hebben, is dat ze allemaal 
wat extra ondersteuning nodig hebben om zelfstandig en in alle 
veiligheid de trap op en af te stappen. 

Voor alle leeftijden

Mijn hoofddoel als kinesitherapeut is om mensen 
zo lang mogelijk actief en mobiel te houden. Eens 
dit geen evidentie meer is, dient er steeds rekening 
gehouden te worden met veiligheid. De AssiStep 
biedt in dit geval een gulden middenweg tussen 
zelfstandigheid en veiligheid

- Jérôme Vervaet - Kinesitherapeut 

‘‘
Met de AssiStep bepaalt de trap niet meer 
waar of hoe u leeft. De Keuze is aan u.



Traplopen is een uitdaging voor veel gebruikers. Het kan 
echter ook een bron van zorgen zijn met betrekking tot de 
veiligheid voor medewerkers die ondersteuning bieden. 
Tijdens het oefenen van traplope, kan de AssiStep dienen 
als adequate veiligheidsmaatregel. Indien deze gebruikt 
wordt achter de patiënt bij het oplopen van de trap en vóór 
de patiënt bij het aflopen van de trap.  
Op deze manier kunt u rugproblemen voorkomen 
wanneer een patiënt uit balans raakt en u hem of haar 
moet opvangen. Ook kunt u zwaardere gebruikers helpen 
zonder de assistentie van een extra medewerker. De 
Assistep wordt dagelijks gebruikt in zorginstellingen en 
revalidatiecentra. Met behulp van de AssiStep kan men 
vroeger beginnen met het oefenen op de trap bij het 
revalideren. Trap oefening kan ook thuis plaatsvinden. 
Gebruikers die revalideren van blessures of ziekte, kunnen 
meer activiteit en lichaamsbeweging krijgen met de 
AssiStep. 

Effectieve trapoefening

>150
Demo gebieden  in

augustus 2019

Beklim de Mont Blanc 

3 keer de trap 
op te lopen gedurende 1 jaar 

Europa

door elke dag 

Dit is als dag en nacht verschil, 
want ik kan actief blijven.
- Guttorm (94), gebruikt de AssiStep sinds 2017‘‘



De Assistep is een flexibel product dat eenvoudig 
aangepast kan worden aan uw huis en trap. Het bestaat 
uit een handgreep die wordt voortbewogen langs een 
handrail. Bij installatie wordt de bestaande leuning in 
uw huis verwijderd. De Assistep zal dan functioneren als 
een traditionele leuning en als een trap assistent. Indien 
gewenst, kan de Assistep eventueel ook gemonteerd 
worden boven de bestaande leuning, zonder deze te 
verwijderen.
De rail bestaat uit standaard onderdelen en een inspectie 

Rechte trappen Trappen met L-draai 
en overloop en trappen 
met U-draai en met één 
of meer overlopen 

Trappen met L-draai 
zonder een over-
loop en trappen met 
U-draai zonder een 
overloop 

60 cm
minimale breedte 
van de trap 

Kan de Assistep geïnstalleerd worden bij mijn trap?
vooraf aangewezen. De onderdelen zijn modulair zodat 
ingrijpende verandering niet noodzakelijk zijn. 
 
Het handvat steekt, net als een gewone leuning, minder 
dan 10 cm uit de muur. De AssiStep kan voorlopig alleen 
binnensjuis worden geinstalleerd. 
Hieronder ziet u voorbeelden van AssiStep installaties en 
mogelijke oplossingen voor verschillende soorten trappen, 
wanden en de ruimtes boven of onder aan de trap. 

Toegevoegde functionaliteit 
Wanneer de handgreep niet gebruikt wordt, kan deze 
eenvoudig zijwaarts ingeklapt worden. Dit kan door 
de oranje knop in te drukken en de handgreep opzij te 
duwen. Op deze manier zal de AssiStep niet veel ruimte 
innemen.

Wanneer u de handgreep terug uitklapt, blokkeert deze 
automatisch en is direct klaar voor gebruik.  

120 kg
maximaal gebruikersgewicht 

105-230 cm
Aanbevolen gebruikerslengte 

De Assistep is geschikt voor: 

Wilt u een tas of handtas met spullen meenemen, dan 
kan dat eenvoudig met de AssiStep. Door twee haken aan 
de handgreep te bevestigen, kunt u elk item meedragen. 

Op die manier kunt u zich concentreren op het traplopen 
en niet op het dragen van uw spullen. De haken worden 
niet standaard geleverd, deze moeten bijbesteld worden.

Productaanbevelingen:

L-trap met overloop

U-trap met overloop L-trap zonder overloop

U-trap zonder

overloop

Uitbreiding bovenaan: 
met paal

Alle onderdelen 
zijn op voorraad en 
worden tijdens montage 
aangepast 



Contact Info:

Verkoop in België uitsluitend via: 
ADAPTEZ BV

Kerkstraat 108  

9050 Gentbrugge 

  

WWW.ADAPTEZ.BE  

INFO@ADAPTEZ.BE  

  

TEL: +32 (0) 9 395 22 33


