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Wanneer
Als mensen door gebrek aan kracht in hun handen niet in  
staat zijn kranen open en dicht te draaien biedt een  
éénhendelmengkraan of een thermostaatkraan een 
mogelijke oplossing. 

Voor keuken- en wastafelkranen bestaan varianten met 
een zogenaamde artshendel die je zelfs met je elleboog 
kan bedienen. Voor douchekranen geldt dat thermostaat-
kranen als voordeel hebben dat je de temperatuur vooraf 
kan instellen en iemand zich minder snel brandt aan heet 
water.

Soms is een probleem ook op te lossen door de kraan-
knoppen te smeren of het binnenwerk en/of de knoppen  
te vervangen (door knoppen die meer grip bieden).
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Waar op letten
Er zijn veel verschillende kranen in de markt, elk met een 
eigen manier van (de)monteren. Daarom beperken we ons 
hier tot enkele algemene aandachtspunten. 

Allereerst: met name bij keuken- en wastafelkranen 
zorgt de demontage van de oude kraan nogal eens voor 
onverwachte problemen. Begin er alleen aan als je weet 
dat je de klus ook kunt klaren, of zet alleen stappen die 
je ook weer ongedaan kunt maken. Met name de manier 
waarop de oude kraan op het keukenblad of de wastafel is 
gemonteerd, valt soms lastig te achterhalen. In dat geval is 
de kraan lastig te demonteren. Er bestaan varianten waar-
bij je de kraanuitloop eerst moet demonteren, zodat je de 
klem vervolgens met een inbussleutel kunt losdraaien. 

Sluit het water af en test of het ook daadwerkelijk afge-
sloten is, zowel warm als koud. Bij stadverwarming kan 
het warme water namelijk via een andere weg de woning 
in komen.

Voor douchekranen geldt 
dat er verschillende 
hart-op-hartmaten zijn 
voor koud- en warmwater-
leiding.  
Zeker oude douchekranen 
willen nog wel eens te 
smal zijn. Er bestaan 
s-koppelingen waarmee 
je het maatverschil 
enigszins kunt opvangen. 
Gebruik watertape voor het 
afdichten.

Er bestaan oneindig veel koppelingen: knelkoppelingen, 
soldeerkoppelingen en koppelingen met schroefdraad, 
en dan ook nog eens met verschillende binnen- en 
buitenmaten en maatsystemen. Tenzij je een professioneel 
loodgieter bent, is het ondoenlijk over alle verschillende 
varianten te beschikken. Maak foto’s, neem maten op en 
neem zoveel mogelijk van wat je wilt aansluiten mee de 
bouwmarkt in. Vaak hebben ze daar plaatjes met daarop 
verschillende koppelstukken gemonteerd, waarop je kunt 
testen welke maat je nodig hebt. 

Vermijd dat de flexibele aanvoerslangen bij het 
aansluiten te veel te torderen. Soms helpt het ze voor 
het aansluiten enkele malen tegengesteld te draaien, 
alvorens ze aan te draaien.

Gebruik bij het aandraaien met een tang van zicht-
bare delen een doek om de kraan niet te beschadigen.
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