B
C

Het komt voor dat de cliënt na het
tillen met een tillift niet goed
recht in de stoel komt. Natillen is
dan nodig en dat is vaak te zwaar.
Hieronder zie je hoe je dit kunt
voorkomen.
N.B. Ga altijd eerst na of het
mogelijk en veilig is om deze techniek toe te passen. Raadpleeg
daarvoor dus altijd tevoren de
gebruiksaanwijzing van
jouw tillift!
De cliënt moet hiervoor in een zittende houding in de lift hangen.
Kantel hem dus zo nodig naar een
zithouding. Vervolgens rijd je de
lege rolstoel aan, totdat de billen
van de cliënt tegen de rugleuning
van de stoel aandrukken.
Dan zet je de rolstoel op de rem.
Laat nu de cliënt zakken. De stoel
zal dan vaak een heel klein beetje
achterover gaan kantelen. De
rolstoel staat immers op de rem.
De cliënt hangt echter nog veilig
in de tilband van de tillift. De
cliënt komt zo goed achterin de
rolstoel terecht.

D

Op het moment dat de billen de
zitting raken, verrijdt de niet
geremde tillift iets zodat de rolstoel weer stabiel staat. De cliënt
zit nu goed achterin de rolstoel en
natillen is zelden nodig.
Pas daarna, als alles veilig
en stabiel staat, maak je
de tilband van de tillift los
en verwijder je deze (zie ook
2.2.6.).
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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.

Goed achterin de stoel komen (met of na tilliftgebruik)

2.3.4.

