
APK
voor rolstoel en gebruiker

De APK is een analyse van uw functioneren in de rolstoel. De volgende onderdelen 
komen aan bod: • Rompbalans in de rolstoel • Staat van de rolstoel • Rij-afstelling 
• Rijvaardigheden • Druk/schuifkrachtmeting • Verschillende vragenlijsten m.b.t. 
comfort, huidbelasting.  Aan het einde van de APK krijgt u aanbevelingen en adviezen 
mee. Hiermee kunt u zelf de gewenste actie ondernemen.

VolwassenenreValidatie



Waarom zou ik de APK doen?
Het doel van de aPK is dat u als rolstoelgebruiker tijdig de juiste acties kunt ondernemen 
voor uw voorziening/gedrag om problemen of complicaties m.b.t. zitten te voorkomen.

de staat van uw rolstoel, zoals zitkussen, rugleuning, banden en remmen wordt objectief 
bekeken.

Verder kijken we ook naar uw functioneren in uw rolstoel om u zo inzicht te geven in 
mogelijke risicofactoren voor uw gezondheid. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld decu-
bitus, vervormde houding en discomfort.

Voorbereiding op de APK
om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, hebben we vóórinformatie nodig. daar-
om zullen we u vragen om een vragenlijst in te vullen en naar ons terug te sturen. tij-
dens de aPK zullen ook foto’s / filmpjes gemaakt worden. om een goede beoordeling 
te kunnen doen, vragen we u om het bovenlichaam te ontbloten. als u dit niet wenst, 
mag u altijd een strak hemdje aanhouden, liefst in een felle kleur. daarnaast is het fijn 
als u een gemakkelijk zittende broek draagt, liefst geen spijkerbroek. Verder mag u alle 
hulpmiddelen die u in het dagelijkse leven gebruikt om te rijden of transfers te maken 
meebrengen en gebruiken indien nodig.

Voor wie?
iedereen die het grootste deel van de dag gebruik maakt van een handbewogen rolstoel 
is geschikt voor de aPK.

Waar?
de aPK zal plaatsvinden bij adelante, Zandbergsweg 111 te Hoensbroek.
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Tijd?
we streven ernaar om de testen binnen de 2 uur af te ronden. daarna zullen we u vragen 
om een half uur tot een uur te wachten zodat we de resultaten kunnen verwerken tot een 
duidelijk verslag met, indien nodig, een aantal aanbevelingen. dit zullen we dan samen 
met u bespreken. wij verwachten dat u maximaal 3 tot 3,5 uur bij ons aanwezig moet zijn.

Meer informatie?
neem dan gerust contact op met het secretariaat vakgroep adelante via tel. 045-528 
2250 of via mail: secretariaatvakgroep@adelante-zorggroep.nl
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www.adelante-zorggroep.nl
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OVER ADELANTE

adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met de gevolgen van een 

ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. ruim 1250 professionals, medewerkers en vrijwilligers verlenen die zorg vanuit diverse 

locaties verspreid over heel limburg, inclusief de poliklinieken van een aantal ziekenhuizen. Cliënten kunnen terecht voor medisch 

specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie. 

adelante richt zich niet op de beperking maar op de mogelijkheden om door te kunnen gaan. ons motto: haal het beste uit jezelf! 


