HULPMIDDELENINFO
KINDEREN VERVOEREN MET DE FIETS
Met behulp van een buggy met fietskoppeling,
een fietsaanhangwagen of een bakfiets voor
personenvervoer kunnen baby’s en kinderen
vervoerd worden die:
• zitondersteuning en positionering nodig
hebben
• niet meegenomen kunnen worden op
een (aangepast) kinderzitje voor- of
achterop de fiets
• te zwaar geworden zijn om op de fiets
te tillen
• niet mee kunnen fietsen

Buggy met fietskoppeling

Ter plaatse kan de buggy gemakkelijk
ontkoppeld worden en als wandelwagen
gebruikt worden.

BUGGY MET FIETSKOPPELING
Een buggy met fietskoppeling bestaat uit twee
delen:
• een buggy
• een fietskoppeling
De buggy’s zijn verkrijgbaar in verschillende
maten en uitvoeringen. Ze zijn
multipositioneerbaar en hebben een
verstelbare zitting. Ze zijn meestal geschikt
voor alle terreinen.

FIETSAANHANGWAGEN (FIETSKAR)
Een fietsaanhangwagen is een kar op twee
wielen met daaraan een lange staaf. Deze staaf
wordt vastgemaakt aan het achterwiel van een
fiets en laat de fietser toe materiaal of
personen te transporteren.

De fietskoppelingskit bestaat uit twee
elementen:
• Een eerste deel wordt aan de achteras
van de fiets bevestigd.
• Aan de buggy wordt een gebogen
trekstang gemonteerd.
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BAKFIETS VOOR PERSONENVERVOER

Een fietsaanhangwagen wordt achteraan of
vooraan de fiets gekoppeld.

Een bakfiets is een transportfiets met twee of
drie wielen en een grote bak voorop, waarmee
bagage vervoerd kan worden.

Fietsaanhangwagen achteraan de fiets gekoppeld

Traditionele bakfiets

De huidige bakfietsen zijn aangepast om
personen te vervoeren.
Fietsaanhangwagen vooraan de fiets gekoppeld

Bij bepaalde modellen kan de bladvering
volgens het gewicht van het kind aan beide
kanten ingesteld worden tot 34 kg.

Moderne bakfiets
Bladvering instellen

De fietsaanhangwagen kan voorzien worden van
een loopkit. Zo wordt de fietsaanhangwagen op
de plaats van bestemming een wandelwagen.

Rijden met een bakfiets is zwaarder dan met
rijden met een gewone fiets. Dit is afhankelijk
van:
• de soort fiets: rijden met een bakfiets
met één wiel vooraan is bijna zoals
rijden met een standaardfiets. Sturen
met een bakfiets met twee wielen
vooraan is moeilijker maar de fiets
biedt meer stabiliteit.
•

het materiaal van de fiets: momenteel
worden reeds bakfietsen gemaakt
waarvan zowel de fiets als de bak in
aluminium vervaardigd zijn. In veel
gevallen wordt nog hout of kunststof
gebruikt voor de laadbak.

Fietsaanhangwagen met loopkit
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•

de versnellingen: er is een mogelijkheid
om elektrische trapondersteuning te
voorzien.

VOOR- EN NADELEN

MEENEEMBAARHEID EN BERGRUIMTE
Een fietsaanhangwagen en een buggy zijn
gemakkelijk dicht te plooien, de wielen kunnen
eraf waardoor deze gemakkelijk kunnen
worden meegenomen en opgeborgen.

KIND
In een fietsaanhangwagen en in een bakfiets:
• ligt/zit het kind droog
• heeft het kind voldoende
bewegingsruimte
• is er een mogelijkheid om een zitschaal
in te bouwen
• kunnen verschillende
fixatiemogelijkheden ingebracht
worden

Een bakfiets vraagt meer ruimte om op te
bergen.

BEGELEIDER

EXTRA BAGAGERUIMTE

Een bakfiets is zwaarder om mee te rijden.

Bij een fietsaanhangwagen is meestal extra
bagageruimte voorzien.

Fietsaanhangwagen opgeplooid

Met een bakfiets en met een
fietsaanhangwagen vooraan de fiets gekoppeld
heeft de begeleider zicht op en contact met
het kind.

WANDELWAGEN
Een buggy kan gemakkelijk ontkoppeld worden
en als wandelwagen gebruikt worden.

Fietsaanhangwagen met extra bagegeruimte

STABILITEIT
De fietsaanhangwagen kan voorzien worden van
een loopkit. Zo wordt de fietsaanhangwagen op
de plaats van bestemming een wandelwagen.
De bak van een bakfiets kan niet losgekoppeld
worden waardoor er geen mogelijkheid is om
op de plaats van bestemming kinderen die niet
kunnen stappen, mee te nemen.

Een buggy is hoger en smaller dan een
fietsaanhangwagen of een bakfiets. Fietsen met
een buggy is minder stabiel dan fietsen met
een fietsaanhangwagen of een bakfiets.
Een fietsaanhangwagen en een bakfiets
daarentegen zijn breder en lager waardoor
deze niet altijd overal binnen kunnen.
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SITUERING IN VLIBANK:
WWW.VLIBANK.BE
1.2. mobiliteit
1.2.5. fietsen
1.2.5.3. meerijden met de fiets
1.2.5.3.1. verbindingsstuk tussen fiets
en buggy
1.2.5.3.3. fiets met extra zitplaats
1.2.5.3.4. fietsaanhangwagen

Een beschrijving van een hulpmiddel of een
aanpassing in deze tekst wil niet zeggen dat
het hulpmiddel of de aanpassing terugbetaald
wordt door het VAPH. Informatie over
terugbetaling door het VAPH kunt u vinden op
de website van het VAPH: www.vaph.be.
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