1: analyse (wat is er aan de hand?,
BeleidsSpiegel, TilThermometer, RugRadar)

3: evaluatie (is het
gelukt?)

2: interventie
gaat iets oplossen)

(je

ErgoCoaches

Praktijkinformatie:
tilbanden
De tilband of sling van een passieve lift verbindt de tillift en
de cliënt. De tilband bepaalt daarom een groot deel van het
comfort en veiligheid voor de cliënt bij de transfer.

De maat

Op basis van de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting

Tilbanden zijn er in allerlei maten: van extra extra small tot
extra extra large. Als je voor het eerst een passieve tillift
inzet bij een cliënt, bepaal je altijd de maat. Leveranciers
van liften werken met verschillende (kleur)coderingen om
de maat aan te geven. Kijk daar goed naar, want ‘groen’
betekent dus niet altijd hetzelfde. De maatindeling staat

is een passieve tillift geïndiceerd voor cliënten met
Mobiliteitsklasse D of E.

vaak ook op de mast van de tillift. Controleer regelmatig of
de tilband nog wel goed past.

De Mobiliteitsklasses

De vorm
De meeste cliënten kunnen goed getild worden met een
standaard tilband. Maar soms is het beter om een tilband

Soort transfer

op maat te maken. Denk aan cliënten met bijzondere
anatomische maten, spasmes of huidproblemen. Voor

Er zijn diverse types tilbanden. De keuze voor een bepaald
type tilband hangt allereerst af van welke soort transfer
je wilt maken. Wil je vanuit bed tillen naar een rolstoel?
Of naar een postoel? Gaat de cliënt naar het toilet?
Blijft de band onder de cliënt gedurende de dag? In deze

bijvoorbeeld cliënten met extra forse bovenbenen kan
het handig zijn de beenslips te verlengen. En voor obese
cliënten met lichaamstype ‘appel’ moet het bovenste deel
van de tilband wat meer ruimte bieden. Omdat de tilband
individueel op maat wordt gemaakt kan feitelijk alles. En

Praktijkinformatie lees je hier meer over.

hoewel de procedure niet eenvoudig is, kun je vaak een
financiële vergoeding krijgen.

De clips, de lussen
Let erop dat de clips of lussen
waarmee je de tilband vastmaakt
aan het tiljuk altijd perfect in orde
zijn. Bij twijfel niet gebruiken!
Controleer altijd, vóórdat je de cliënt
echt gaat tillen, of de lussen of clips
goed aan het juk blijven zitten. Je
ziet dat goed op dit filmpje.
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DOE
BOEKJE
Alles wat jij moet weten
om rug, nek en schouderklachten te voorkomen

www.goedgebruik.nl
• > 200 films
• veel gebruikt
• conform Praktijkrichtlijnen
• Mobiliteitsklassen (A-E)
• je kunt pdf’s downloaden
• QR codes
• past 1-op-1 bij
GebruiksBoekje

