CHECKLIST: VEILIG WERKEN MET DE TILLIFT
Deze checklist is bedoeld om het veilig werken met tilliften te stimuleren en de zorgmedewerker
(mantelzorger) een overzicht te bieden van de belangrijkste voorwaarden voor het gebruik van tilliften.
Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend.
De gebruiker van de tillift is te allen tijde verantwoordelijk voor het op de juiste manier gebruiken van de tillift.
Deze checklist beoogt niet volledig maar behulpzaam te zijn en zal worden aangepast indien
gebruiksvoorschriften van tilliften en gebruikerservaringen daar aanleiding toe geven.
Werk altijd volgens de gebruiksaanwijzing van de tillift en met een goedgekeurde tillift
Voer de tilhandeling uit zoals bij indicatie voor de tillift is vastgesteld. Vraag bij twijfel of verandering van de
situatie advies van een deskundige.
Zorg dat je de vaardigheden voor het werken met de specifieke tillift beheerst voordat je een tilhandeling met
de tillift uitvoert
Verplaatsen met de tillift is een risicovolle handeling: werk met volle aandacht, laat je niet afleiden

Voor uitvoeren
tilhandeling
Controleer voor iedere tilhandeling de tillift, de tilband en andere
tilaccessoires op correct gebruik en functioneren
Gebruiker

Gedeeltelijk
overdraagbaar
aan eigenaar,
mits belegd in
beleid

Is het maximaal acceptabele gewicht van - tillift – tulband – tiljuk - toereikend
Zwakste schakel bepaalt

ja

ja

Is de combinatie van de tillift en de tilband toegestaan

ja

ja

Kan de tillift recht boven de zorgvrager komen bij begin + einde van de transfer

ja

ja

Is de verplaatsing zo kort mogelijk, zonder obstakels (drempels, tapijten) en met
voldoende bewegingsruimte uit te voeren

ja

ja

Is de nooddaalfunctie bekend

ja

ja

ja

x

ja

x

ja

x

ja

x

ja

x

ja

x

Is de tilband volledig ( baleinen)

ja

x

Is het label leesbaar, controle gewicht en keuring

ja

ja

ja

x

Algemene kenmerken tillift en geschiktheid voor tilhandeling

Dagelijkse controle tillift
Visuele controle tillift: o.a. kunststof onderdelen, bevestigingspunten,
schroeven/moeren goed vast
Tiljuk goed bevestigd en vrij draaiend
Wielen vrij draaiend
Geen vreemde geluiden
Accu voldoende opgeladen
Testen functies: heffen/dalen, spreiden onderstel, noodstop
Controle tilband voor iedere tilhandeling

Is de tilband (koorden/ veiligheidsbanden) inclusief clips of lussen niet beschadigd
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Tijdens het uitvoeren van de tilhandeling
Werk met volle aandacht, laat je niet afleiden

ja

x

Bevestig de tilband aan het tiljuk volgens de voorschriften in de gebruiksaanwijzing

ja

X

Start de tilhandeling totdat de banden op spanning komen, stop en controleer de
bevestiging van de banden aan het tiljuk

ja

X

Dubbel-check de bevestiging iedere keer als het gewicht van de draagbanden af is
geweest

ja

X

Zet - vanwege kantelgevaar - geen kracht op de zorgvrager of de tillift als de lift
niet recht boven de plaats van bestemming kan komen

ja

x

Haal de spanning volledig van de banden af voordat de banden worden losgemaakt

ja

x

Blijf alert op de geschiktheid van de tillift en tilband voor de zorgvrager. Geef
veranderingen tijdig door en meld bijna ongevallen om gevaarlijke situaties te
voorkomen.

ja

x
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