
 
Test strandrollator  

 

Op dinsdag 15 februari 2011 heeft het TestTeam van Voorall de 

strandrollator getest op het strand van Scheveningen. Het TestTeam bestond 
uit 6 rollatorgebruikers. 
 

   

 
 

 
De leden van het TestTeam vonden het leuk om de strandrollator te testen. 
De meesten konden er dan ook goed mee overweg. Voor gebruik werd de 

strandrollator op de juiste hoogte ingesteld en werden de gebruikers 
geïnstrueerd om dicht op de strandrollator te lopen. Op die manier kost het 

minder energie en blijft de rug mooi recht. Sommige TestTeamleden hadden 
wat moeite met het voorwiel, dat makkelijk heen en weer zwenkt door het 
mulle zand. Dit is simpel op te lossen door de strandrollator even naar 

achteren te trekken. Aangeraden wordt om bij verhuur een kleine 
gebruiksaanwijzing (zie hieronder) uit te reiken of d.m.v. een (klein) plaatje 

te bevestigen aan de strandrollator.  
  
 

 
 

 



Aan de achterkant van de strandrollator bevindt zich een zitje (zie foto 
hierboven), de gebruiker kan hierop plaatsnemen om uit te rusten. Zet wel 

van te voren de rem er op.  
 

Aan de voorkant zit een speciaal mandje voor het meenemen van een 
handtas. Voor het opbergen van krukken, wandelstok of paraplu zijn er 
speciale beugels bevestigd aan beide zijden.      
 
 

Gebruiksaanwijzing 

1. De strandrollator moet voor de gebruiker op de juiste hoogte worden 
ingesteld.  

2. De gebruiker moet rechtop lopen, dichtbij de rollator. 
3. Wanneer het voorwiel de verkeerde kant op zwenkt, kan dit simpel 

worden opgelost door een stukje achteruit te lopen.  
 
 

Persoonlijke meningen n.a.v. de test 
 

1. Wat vindt u van de strandrollator? 

 

1. Kansrijk 
2. Ik vind het een mooi product 
3. Ik moet leren met de rollator om te gaan 

4. Het voorwiel gaat alle kanten op, dit kost me veel energie 
5. Een heel goed initiatief 

6. Ik ben blij dat de strandrollator bestaat 
7. Ontzettend handig 
8. Ik vind het een geschikt, prettig product 

 
2. Zou u nog eens gebruik willen maken van de strandrollator?  

 
4 personen zouden nog wel eens gebruik willen maken, maar 2 personen niet 
meer. 

 
3. Ik geef de strandrollator een rapportcijfer van: 

 

De strandrollator kreeg een gemiddeld rapportcijfer van: 7,5. 
 
4. Vindt u het een probleem om een kleine, eigen bijdrage te doen? 

 

Dit was voor de meeste mensen geen probleem.  
    

 

 


