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Zet het bed op de juiste hoogte
en het bedhek aan de andere
zijde omhoog. Controleer de maat
van de sling en sta in schrede- of
spreidstand. Steun tegen het bed.
Vraag de cliënt van je af te
kantelen of help hem daarbij. Leg
de helft van de sling op de goede
hoogte op bed en stop de andere
helft met je vlakke hand rustig
onder de cliënt, voor zover dat
lukt. Oefen geen kracht uit en ga
weer recht staan.

Ga nu in spreidstand staan, steunend tegen het bed. Laat de
cliënt met je handen mee terug
op zijn rug rollen en beweeg zelf
mee, maar trek niet. Blijf niet in
die houding staan of plaats, als
het iets langer duurt, een knie in
bed.
Doe het bedhek omhoog en loop
om. 'Friemel' nu rustig de sling
aan de andere zijde onder de
cliënt vandaan of laat hem lichtjes
de andere kant op kantelen. De
cliënt kan ook naar je toe
kantelen, maar dan moet je wel
verder reiken.

Breng de lift dichterbij. Pas op
voor het tiljuk en de haken van
de lift. Haak eerst de verste,
bovenste clip aan en dan de
andere bovenste clip. Controleer
of ze goed vastzitten. Sjor niet.
Laat zonodig de lift verder
zakken of het hoofdeinde van
het bed omhoog komen. Plaats
indien nodig een knie in bed of
steun af met je buik of bekken.
Loop dan om, kantel zonodig
het juk een beetje of laat de lift
zakken en haak clip 3 aan. Werk
altijd dichtbij jezelf en loop dus
weer terug voor clip 4.
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Je kunt ook naar je toe kantelen,
maar dan sta je wel verder voorovergebogen.

Sjor nooit aan clips of lussen, controleer altijd of alles goed zit, ook
door de lift altijd eerst een klein
stukje omhoog te laten komen,
voordat je verder gaat!
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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 lig
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