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EVACUATIE VAN EEN PERSOON UIT DE TRAPLIFT RL50
(Aanvullende aanwijzingen bij de bedieningsinstructies RL50; Uitgave 2008)

De liftpassagier is in de rolstoel altijd in een veilige positie!

Daarom niet overhaast reageren – neem de tijd. Bij storingen die niet in een redelijk tijdsbestek kunnen 
worden verholpen, stapsgewijs als volgt te werk gaan:

1) Geen onnodige manipulaties aan de rolstoel ondernemen. Armleuningen en voetsteunen uitgeklapt 
laten. Eventueel bij de passagier blijven tot er hulp komt.

2) Twee krachtige personen te hulp roepen. Probeer nooit een persoon alleen te evacueren!
3) De beide helpers gaan zijdelings naast de rolstoel staan, hun bovenlichaam en zicht gericht naar de 

liftpassagier. Zo mogelijk met beide voeten op dezelfde traptrede staan.

4) Verdere handelingen
 • Armleuningen van de rolstoel verwijderen
 • De voetsteunen van de rolstoel verwijderen of naar de zijkant wegklappen (de voetsteunen zouden  

 anders bij het optillen van de persoon kunnen storen of de rolstoel zou kunnen gaan schommelen)
 • De passagier voorzichtig naar de voorste zitkant trekken
 • De armen van de passagier eerst om de schouder van de ene, dan om de schouder van de andere  

 helper leggen. De helpers houden de hand boven de buitenste schouder vast
 • Dan steken de helpers hun vrije hand onder het zitvlak van de passagier door, waarbij zij de  

 binnenkant van hun hand naar het zitvlak van de persoon richten  
• De helpers grijpen elkaars handen onder het zitvlak van de persoon stevig vast

 • Eén van beide helpers geeft het bevel tot optillen. Samen tillen zij de passagier een klein beetje op  
 en trekken hem voorzichtig van de zitkant weg

 • Daarna gaan de helpers naar voren – de liftpassagier nu tussen zich in – en gaan samen trede voor  
 trede naar beneden. Het wordt aangeraden dat één van de twee helpers bij elke trede een commando  
 geeft, zodat de liftpassagier steeds horizontaal op de handen van de helpers rust

5) Nadat de passagier op een veilige plaats gebracht is, de rolstoel met twee personen uit de draagbeugel 
tillen, zodat de trap weer vrij toegankelijk is.

BELANGRIJK: Eerst met de hoofdschakelaar de stroom van de traplift uitschakelen!

BELANGRIJK: De helpers mogen niet frontaal voor de liftpassagier gaan staan, 
omdat zij anders bij de volgende tilhandelingen hun lichaam op de trap op een 
gevaarlijke manier zouden moeten draaien!




