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De tilband moet passen bij de
gekozen lift. Bij een actieve lift
linker plaatje) hoort een andere
tilband dan bij een passieve tillift
(rechter plaatje).

Bij de actieve lift wordt gebruik
gemaakt van een rugband, deze
gaat achter de romp langs. Soms is
dit een band die aan de voorkant
van de romp weer sluit waardoor
de cliënt minder snel uit de lift kan
vallen.
Bij de passieve lift kan je kiezen
voor verschillende modellen en
materialen.
Bij de keuze voor de tilsling moet
je rekening houden met de mogelijkheden van de cliënt, b.v. bij:
• amputatie van een bovenbeen:
amputatiesling;
• noodzaak van hoofdondersteuning: tilsling met hoofdsteun;
• zware, vast in de stoel zittende
cliënt met weinig ruimte voor
het aanleggen van de sling:
sling van gladde stof;
en de uit te voeren activiteit, b.v.:
• gewone verplaatsing: gewone
tilsling of nettilsling;
• toiletgang: toiletsling.

Maak een keuze voor de maat
van de tilsling (meer van belang
bij de passieve dan bij de actieve
tillift) door rekening te houden
met:
• de breedte van de schouders
van de cliënt;
• de afstand van hoofd/nek tot
de stuit.
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Let op: het gewicht van de client
is niet bepalend voor de maat van
de te kiezen tilsling! Meestal zijn
de vorm en maat van de cliënt
bepalender.

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.

De keuze van de tilband/tilsling

A.1.

