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Controleer de maat van de sling:
dit luistert zeer nauw en is van
groot belang voor de veiligheid.
Ga in een lichte spreid- of
combinatiestand staan.
Vraag de cliënt met zijn
handen op zijn knieën te
steunen en licht naar voren
te buigen. Geef zekerheid door
met je vrije arm voorlangs zacht
druk te geven. Oefen hierbij geen
kracht uit! Met je andere, vlakke
hand duw je de sling rustig en
diep naar beneden achter
de rug van de cliënt.
Controleer of de sling
goed verdeeld is.

Kniel voor de cliënt op een knie.
Blijf dicht bij de cliënt en steun af,
dat is lichter voor jezelf. Met je
rechter hand trek je rustig de punt
van de sling waar de clip aan zit,
eerst de hoek van de rolstoel in en
dan naar voren langs de benen en
deels onder de billen van de
cliënt. Ruk niet! Met je linker volle
hand leid je de sling goed de hoek
in. Herhaal dit aan de
andere zijde.

Breng dan de lift rustig dichterbij.
Pas op voor de haken van het
tiljuk van de lift en de benen van
de cliënt. Loop liefst steeds om
de lift heen om de clips aan te
haken. Haak eerst de verste,
bovenste clip aan en dan de
bovenste clip dicht bij je.
Controleer of ze goed vastzitten.
Sjor niet en laat daarom zonodig
de lift een beetje zakken. Loop
dan om, kantel het juk zonodig
een beetje of laat de lift verder
zakken. Sjor niet en haak clip 3
aan. Loop weer terug en haak de
laatste clip vast. Controleer
tenslotte altijd of ze goed
vastzitten en of de sling goed zit!
Met een tweepunts-ophangjuk
kan je met de lussen van sling een
houding goed aanpassen, maar
controleer ook hier of alles goed
zit voordat je echt gaat tillen.
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Als de cliënt een
voldoende rompbalans
heeft, kan je ook achter
de stoel gaan staan.
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Zorg dat je goed getraind bent, gebruik een goed handboek,
bekijk de filmpjes op www.goedgebruik.nl en oefen!
Volg altijd de gebruiksaanwijzing van een hulpmiddel en hou die bij de hand.
Leg afspraken vast op een transferprotocol en werk met goed onderhouden hulpmiddelen.

Disclaimer • Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de schrijvers, noch de uitgever stellen zich echter aansprakelijk voor
eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze uitgave. Ondanks de informatie in deze uitgave zal altijd de
officiële gebruiksaanwijzing van hulpmiddelen gevolgd moeten worden en zodoende voorrang moeten krijgen boven de informatie in deze uitgave.

Aanleggen van een sling voor een passieve tillift in zit

2.2.1.

