Tilliften en andere hulpmiddelen
moeten natuurlijk ook onderhouden worden. Want hulpmiddelen
slijten, er moeten onderdelen vervangen of gerepareerd worden en
op den duur zal er zelfs een nieuw
hulpmiddel moeten komen. Als
dat allemaal niet op tijd wordt
gedaan, kunnen er ongelukken
gebeuren. Zo zijn er de afgelopen
jaren enkele ernstige ongelukken
met tilliften voorgekomen.
Hoewel het onderhoud daarvan
steeds beter is geregeld, geldt dat
helaas nog niet voor alle hulpmiddelen.
We vatten hier de landelijke richtlijnen en adviezen zoals die zijn
vastgelegd in je arbocatalogus
kort samen. De Arbeidsinspectie
ziet toe op naleving daarvan.
Daarnaast baseren we ons op de
zogenaamde NEN 7506-norm.
Deze laatste is een landelijke richtlijn die door de Inspectie voor de
Gezondheidszorg als een soort leidraad wordt gebruikt. Al met al
een ingewikkeld terrein, maar er
zijn duidelijke punten waar je je
aan moet houden. Voor alle precieze details verwijzen we naar je
leidinggevende en de genoemde
documenten.

Wat is een tillift?
Dat lijkt een domme vraag, maar
het is goed om daar even stil bij te
staan. Het begrip tilliften is namelijk heel breed. Want ook douchestoelen die voor transfers gebruikt
kunnen worden, vallen bijvoorbeeld onder de categorie tilliften.
En bedenk dat slings of tilbanden
worden gezien als onderdelen van
de tillift. Deze slijten vanzelfsprekend ook en moeten dus onderhouden en tijdig vervangen worden. Dat laatste geldt natuurlijk
voor alle hulpmiddelen en materialen waarmee je werkt.

1. Zien
Als gebruiker, dat wil zeggen als
zorgverlener, als mantelzorger en
als diegene die getild wordt met
de lift oftewel bij zelfstandig
gebruik, moet je voorafgaand aan
elk gebruik zelf kijken of alles op
het oog in orde is.
Algemeen
Dit betekent dat je moet je controleren of:
a. er een duidelijke en officiële
markering(ssticker) op de lift
zit, die aangeeft of de lift volgens de regels onderhouden is
en tot wanneer deze geldig is;
b. er een goed bijgehouden
logboekje aanwezig is, waar
in dat ook vermeld staat;
c. er een Nederlandstalige
gebruiksaanwijzing aanwezig
is bij de lift;
d. de slings een eigen nummer
dragen en er op een formulier
geregistreerd is wanneer de
sling voor het laatst geïnspecteerd of onderhouden is.
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Drie stappen
Als we de technische informatie
van de NEN 7506-norm vertalen
naar de gevolgen daarvan voor
het dagelijks werk, dan zijn er drie
opeenvolgende stappen te herkennen in de inspectie en onderhoudseisen aan tilliften. Jouw verantwoordelijkheid zit vooral in
stap 1. Het is natuurlijk goed om
te weten wat er verder bij komt
kijken, daarom leggen we stap 2
en 3 ook in hoofdlijnen uit.

•
•
•
•

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.
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