
RUNNINGFRAME INFORMATIEWAAIER

Foto door Stichting 
Het Gehandicapte Kind



“soms doe ik wel spelletjes met andere kinderen, 
maar ik doe wel denk ik het vaakst lekker 
rondrennen of heel hard rennen van de berg”



Wat is een runningframe?
Een runningframe is een driewielig loopframe 
zonder pedalen en met een borststeun en stuur. 
Kinderen en volwassenen met een lichamelijke 
beperking kunnen zich hiermee voortbewegen 

door te lopen of te rennen. 
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Vervangbaar en in 
hoogte verstelbaar 
zadel.

Helpt het 
lichaamsgewicht 
te verdelen: minder 
gewicht op de 
benen en meer 
bewegingsvrijheid.

Houdt het stuur 
recht en geeft extra 
controle.

Zorgt ervoor dat het 
runningframe  stil 
blijft staan (bij op- en 
afstappen).

Afneembaar, zodat het 
running frame makkelijker te 
vervoeren is.

Zadel en pen 
kunnen naar 
beneden: meer 
ruimte voor op- 
en afstappen 
vanuit een 
rolstoel.



Jelmer: “gewoon zelf doen wat ik wil”

“En wat vind je het aller aller 
allerleukste aan framerunnen?” 



“met een runningframe… kunnen wij zelf alles oplossen. Als hij 
groeit, ik kan zelf alles…net een gewone fiets” - Ouder

Gewoon Bewegen
“Ze kan gewoon rennen ineens. Dat heeft ze 
eigenlijk nog nooit gedaan” - Ouder

Zowel kinderen als ouders en kinderfysiotherapeuten zijn enthousiast over het 
gebruik van het runningframe. Als voordeel van het runningframe wordt door 
ouders bijvoorbeeld benoemd dat je als gezin samen op pad kan gaan, het de 
zelfstandigheid en vrijheid van het kind vergroot en zorgt voor een verbetering van 
het zelfvertrouwen. Kinderen vinden het runningframe “heel erg cool”. Zadelpijn en 
moeite hebben met het verkeer zijn bijvoorbeeld factoren die het gebruik van het 
runningframe belemmeren. Daarnaast wordt het runningframe nog vaak gezien 
als sporthulpmiddel en minder gebruikt voor bewegen in het dagelijks leven zoals 

wandelen en buiten spelen.





Verschillende Maten

Baby (P-1)

< 85 cm 
 
 
35 kg

PETRA Frame Runners van Connie Hansen zijn tot nu toe de enige running frames die in 
maten voor kinderen beschikbaar zijn.

Mini (P0) XS (P1) S (P2) M (P3) L (P4) XL (P5)

85-105 cm 
 
 
45 kg

100-125 cm 
 
 
50 kg

120-145 cm 
 
 
55 kg

140-165 cm 
 
 
70 kg

155-175 cm 
 
 
85 kg

172-185 cm 
 
 
100 kg

DE HAZEWINDHOND DE SPRINGBOK DE KANGOEROE DE ANTILOPE DE STRUISVOGELDE CHEETAH DE LEEUW



“Bijvoorbeeld buiten spelen en als we een taalles hebben buiten of een andere 
les, rekenles of leesles weet ik het, wat buiten is… pak ik ook m’n runningframe”



Wanneer kan je starten met Framerunnen?
Juist bij jonge kinderen is bewegen stimuleren heel belangrijk. We weten dat 
als kinderen op jonge leeftijd veel bewegen ze dit op latere leeftijd waarschijnlijk 
ook doen. Een runningframe kan al vanaf ongeveer 2 a 3 jaar gebruikt worden en 
hiermee kan het kind bijvoorbeeld al buiten wandelen met ouders of spelen met 

broertjes en zusjes.

#jekuntnietvroeggenoegbeginnen#jekuntnietvroeggenoegbeginnen



“je kunt met een runningframe echt veel makkelijker over 
een bospad - veel makkelijker dan met een rolstoel!”



Waar gebruik jij hem?

Op schoolBuiten spelen Met de familie op stapSporten

“Buitenspelen draagt het meest bij aan voldoende bewegen voor kinderen” - wetenschapper

Het runningframe is niet alleen een sporthulpmiddel. Kinderen kunnen er juist ook 
mee wandelen, mee buitenspelen of het frame gebruiken in de pauze op school. 
Hierdoor kunnen ze meer bewegen op een dag en we weten vanuit de literatuur dat 

bewegen belangrijk is voor bijvoorbeeld de gezondheid. 



“En wat vind jij het allerleukste om te doen op het runningframe?” 

emma: “Rennen”



een runningframe UITproberen
Voordat je een runningframe aanschaft is het fijn dat het kind hem uitprobeert 
en kijkt welke maat geschikt is. Dan kunnen kinderen zien of ze het leuk 
vinden en of het bij hen past. Bij atletiekverenigingen die framerunning 
groepen hebben kun je het frame vaak uitproberen. Kijk op de website van 
Frame Running Nederland waar die groepen zijn. Ook is er een uitleenpool, 

mail hen op info@framerunning.nl  
Daarnaast zijn er runningframes te leen via bijvoorbeeld Uniek 

Sporten Uitleen. Kijk hiervoor op www.unieksporten.nl/uitleen  

“het is echt een heel sociaal gebeuren, waar 
iedereen gewoon heel veel plezier heeft” - ouder
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“Ik wil graag naar de paralympische spelen”



SPORTEN met een runningframe
Je kan op verschillende plekken in Nederland sporten met het runningframe. 
Er zijn ondertussen al meer dan 40 plekken in Nederland waar dit kan. Kijk op 

www.framerunning.nl/alle-locaties voor een overzicht van alle sportverenigingen. 
Deze verenigingen helpen graag bij het uitproberen van een frame!

“Kinderen met een lichamelijke beperking 
bewegen te weinig: ze spelen niet vaak genoeg 
buiten en sporten te weinig” - Wetenschapper



“eef gaat de hele week al met d’r 
runningframe naar school, zij is 
alvast aan het voorbereiden voor 
de eerste training. Hoeveel nachtjes 
slapen is het nog voordat zij mag?



Ik wil een runningframe
Het hulpmiddel kan worden vergoed door de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) of door de zorgverzekeraar. Op 
www.framerunning.nl/aanschafprocedure-racerunner vind je tips 
voor de aanvraagprocedure. Kom je hier niet uit laat dan vooral 
de ergotherapeut of kinderfysiotherapeut meedenken of neem 

contact op met Frame Running Nederland.

“We vinden dat hij heel erg is verbeterd. ZIjn benen 
zijn sterker geworden en hij kan nu veel sneller lopen 
zonder zijn rollator” - OUder



“ik vind gewoon het grote voordeel dat je…als gezin zijnde 
gewoon samen weg kunt, dingen samen kunt doen..dat is het 
grootste voordeel en zo gewoon mogelijk” - ouder



Het zadel instellen
Het zadel staat op de goede hoogte wanneer het kind met gestrekte benen en platte 
voeten staat terwijl hij op het zadel zit. In deze houding kan het kind de billen een 
klein stukje van het zadel liften. Je kunt zien dat het zadel te hoog is wanneer het 
kind teveel hangt op het zadel, teveel wiebelt of niet met de voeten bij de grond kan 
komen. Het zadel staat te laag als het kind teveel op het zadel zit of geen gebruik 

maakt van het zadel. Kijk op LINK voor video instructies.

Nodig
 
Steeksleutel # 13 
 
Inbussleutel #6



“Ja, op school is er een klein heuveltje. Daar kan ik nu 
oprennen en omdat ik wielen heb ga ik ook veel sneller”



Zit je lekker?
Probeer vooral veel houdingen uit als het kind niet lekker zit. De correcte stand 
van de instellingen zijn heel belangrijk om lekker te kunnen racen met het frame. 
Zowel het stuur, het zadel en de borststeun kunnen aangepast worden en hierdoor 
is het soms even zoeken naar een fijne houding. Kinderen klagen soms bijvoorbeeld 
over zadelpijn en dan is het handig om verschillende zadels en houdingen uit te 
proberen. Daarnaast adviseren wij om een fietsbroek met zeem zonder naden aan 

te trekken tijdens het framerunnen. Kijk op LINK voor video instructies.

#proberenkanjeleren#proberenkanjeleren



“hij heeft gewoon veel meer kracht 
ontwikkeld en daardoor is het 
bewegen voor hem gewoon veel 
makkelijker geworden” - Ouder



INstellingen regelmatig checken
Het juiste maat frame en de juiste instellingen zijn het allerbelangrijkst om fijn te 
kunnen racen. Als de instellingen niet juist zijn krijgen kinderen sneller zadelpijn of 
pijn rondom hun borst. Controleer daarom regelmatig of de instellingen van het 

frame nog juist zijn voor het kind. Zeker na de vakantieperiode of een groeispurt!

Als een kind een tijdje met het frame geoefend heeft moeten de instellingen van 
het frame waarschijnlijk worden aangepast. Zodat het kind zo comfortabel mogelijk 

het frame gebruikt. 

#checkcheckdubbelcheck#checkcheckdubbelcheck





Een frame UIT ELKAAR HALEN
Je kan het frame uit elkaar halen om het makkelijker te vervoeren of op te bergen 
thuis. Voor de meeste ruimtewinst kun je de achterwielen eraf halen. Je kunt ook 
de borststeun en het voorwiel verwijderen voor nog meer ruimtewinst. Kijk op LINK 

voor video instructies.





APK voor het frame
Net als bij een fiets en rolstoel is het belangrijk om regelmatig controles uit te voeren 
bij het frame. Controleer regelmatig de bandenspanning door in de band te knijpen 
of door een fietspomp met drukmeter te gebruiken. De druk moet tussen de 6 en 10 
bar zijn. Controleer daarnaast of alle bouten nog goed vastzitten met name bij het 

linker wiel, deze kan losdraaien. 



“de voorzitter was eigenlijk zo razend enthousiast dat hij zei…ik wil 
niet dat deze groep apart is. Ik wil dat ze meedoen met de kinderen. 
Dus de trainingen worden ook soms gecombineerd” - OUDer
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Als een kind met haar benen tegen onderdelen van het frame stoot en zich bezeert 
of schuurplekken krijgt kun je de onderdelen van het frame verzachten. Dit kan 
door buisisolatie materiaal van de bouwmarkt te bevestigen op de onderdelen van 
het frame waar tegen aan gestoten wordt. Meestal blijft het isolatiemateriaal goed 

zitten, soms heb je hiervoor tape nodig. 

Benen tegen het frame?

#framehack#framehack





Er kunnen ook snelkoppelingen op het frame geplaatst worden waardoor het 
makkelijker wordt om het frame in te stellen. Dit is vooral handig wanneer het frame 
door verschillende kinderen gebruikt wordt. De leverancier in Nederland: Rollick 

(www.rollick.biz) kan het frame met snelkoppelingen leveren.

Sneller instellen?



“Zo fijn dat we als gezin nu samen het ijs op 
kunnen. Het is nu echt een familie uitje”  - OUDer



#icerunner

Van framerunning naar frameschaatsen! Sinds kort kan er ook geschaatst worden 
met het frame. Zo kan je dus ook gezellig schaatsen met vriendjes, vriendinnetjes, 
broertjes en zusjes! Stichting Het Gehandicapte Kind is met een pilot schaatsgroep 
gestart in Thialf Heerenveen en hopelijk breidt zich dit snel uit door heel Nederland. 
Onder andere met behulp van studenten van de HU zijn er schaatsijzers ontworpen 
die aan Petra-bike kunnen worden gemonteerd. Waarschijnlijk zijn de schaatsijzers in 
2022 nog te koop via Rollick. De WISP, een frame wat in Zweden wordt geproduceerd 

voor volwassenen, kon al omgebouwd worden tot ice-WISP. 
Je vindt hier meer informatie over de WISP 

framerunning.nl/aanschafprocedure-running-frame  

FRAMErunnen op het ijs

#icerunner



Het belang van bewegen, maar vooral plezier!
Om bewegen te stimuleren is het belangrijk dat behandelaars zich onder andere 
richten op het vergroten van zelfvertrouwen en autonomie van kinderen, zo blijkt 
uit steeds meer onderzoek. Het runningframe draagt hieraan bij doordat kinderen 
meer zelfstandig kunnen doen (en daardoor ook meer zelfvertrouwen krijgen). 

Bovendien kunnen kinderen met een runningframe buiten spelen met vriendjes/
vriendinnetjes en broertjes/zusjes. Hierdoor gaan ze vanuit eigen motivatie en  
plezier bewegen, in plaats van dat ze gaan bewegen om het bewegen.

“We vinden het lastig om kinderen met een lichamelijke beperking 
voldoende te laten bewegen in het dagelijks leven. Terwijl er ook heel veel 
mogelijkheden zijn. Als er maar plezier is, komt het vanzelf!” - wetenschapper
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Met plezier bewegen, 
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