
Handleiding Tilband  

Maatvoering   
 
Voordat u de tilband aanbrengt is het belangrijk dat deze voldoet aan de juiste maatvoering. De 

maatvoering controleert u door de afstand van billen tot aan kruin op te meten. Mocht dit om fysieke 

redenen niet mogelijk zijn, dan kunt u de gebruiker ook in zij-lig opmeten met de benen opgetrokken. Voor 

de maatvoering van het tilvest wordt de buikomvang opgemeten. 

De juiste maat kunt u terugvinden in de maatvoering tabel. Alle banden zijn voorzien van een kleurenlabel 
aan de achterkant bij de hoofdzijde en de kleur van de clip. De maatvoering en de type band staan op het 
weeflabel vermeld.  
 

 

Bevestiging tilband  
 
Er zijn drie type bevestigingen mogelijk. Tilbanden die uitgevoerd worden met clips of de unieke iQ-clip, 

worden aan de 2 of 4 ophangpunten (paddenstoel) bevestigd. De lussen worden opgehangen aan een 2 of 

4 puntsjuk met bevestigingshaken.  

Let op! Gelieve geen gebruik te maken van de tilband, tenzij u als zorgprofessional door scholing bevoegd 

bent om de zorg aan de cliënt te verlenen. Jaarlijks dient u door scholing en training uw bekwaamheid aan 

te tonen om gebruik te mogen maken van tilliften en tilbanden. Als u hulp nodig hebt aarzel dan niet om 

contact op te nemen met United Care. Gelieve de procedure voor gebruik van de tillift, tilband en clip te 

lezen. Het is essentieel dat de juiste bevestigingsmethode van de tilband volledig wordt begrepen en 

uitgevoerd volgens instructie. 

UniQare Clip 
Alle ophangpunten met een diameter van 6,8 – 7,5 mm zijn geschikt voor gebruik van de clip. Hieronder 
volgt een beknopte omschrijving hoe deze clip te gebruiken.  
1. Houd de strip van de clip met één hand vast en trek het grote gat in de clip van de tilband over de 

kop van de paddenstoel. Controleer of de band van de clip niet gedraaid is. 
2. Pak de band onder de clip vast en trek deze naar beneden. Trek de clip van de tilband zo ver dat het  

ophangpunt door de beveiliging valt. 
3. Het ophangpunt zit nu opgesloten in het kleine gat boven in de clip van de tilband. 
4. Deze procedure is hetzelfde voor de alle ophangpunten (schouder/been of borst). Controleer of er 

spanning staat op de banden van alle clips vlak voordat de cliënt daadwerkelijk wordt getild.  

Maatvoering tabel  Passief  Actief 
MAAT 
NUMMER 

MAAT 
CODE 

KLEUR 
CODE 

KRUIN-STUIT 
HOOGTE 

BUIKOMVANG 
(t.b.v. tilvest) 

 

0 XXXS TEAL 40-54 cm  

1 XXS PAARS 45-60 cm  

2 XS BRUIN 60-80 cm  

3 S ROOD 80-87 cm 58-80 cm 

4 M GEEL 85-90 cm 74-96 cm 

5 L GROEN 90-97 cm 94-125 cm 

6 XL BLAUW 95-102 cm 114-136 cm 

7 XXL ORANJE 102-106 cm 128-158 cm 

 LOWZONE WIT   

 SPECIAL ZWART   

Maximum tot een tilgewicht van 230 kg 
Conform NEN 10535 

Versie 2019-01a 
 



5. Zodra de cliënt 10- 15 cm vrij van bed of (rol)stoel getild is, dient men nogmaals te controleren of 
clips van de tilband goed bevestigd zijn aan de vier ophangpunten van de tillift. 

 

 

 

 

 

 

 

UniQare iQ-Clip 
Deze unieke iQ-clip is speciaal ontwikkeld voor het gebruik op hedendaagse tilliften met paddenstoel-

ophanging.  Door de clip actief te open en te sluiten kunt u in één oogopslag zien of de iQ-clip op de juiste 

manier bevestigd is. 

1. Druk de iQ-clip (1) in en schuif de uitsparing (2) over de binnenzijde (3) van de paddenstoel. 
Controleer of de band waar de iQ-clip van de tilband aan hangt niet gedraaid is (4). 

2. Deze procedure is hetzelfde voor de alle ophangpunten (schouder/been of borst). Controleer of er 
spanning staat op de banden van alle iQ-clips vlak voordat de cliënt daadwerkelijk wordt getild.  

3. Bij het losmaken van de iQ-clip, zorg ervoor dat spanning van de band is, druk de clip weer in en trek 

de clip van de paddenstoel. Indien de spanning niet van de band is, kan de clip niet ingedrukt 

worden. Dit heeft te maken met de dubbele veiligheid van de iQ-clip. Dit proces wordt herhaald 

voor de schouder- en beenophangpunten of de borstophangpunt bij actieve tilbanden.  

    

 

 
Stap 1 Indrukken iQ-clip. Stap 2 schuif de iQ-clip 

op de paddenstoel. 
Stap 3 trek de iQ-clip 
aan. Laat de clip los en 
de iQ-clip sluit vanzelf. 

Stap 4 controleer of 
de iQ-clip niet is 
gedraaid en spannnig 
op de band staat. 

 Let op! Bij de actieve tilband hoort de 
rugzijde van de iQ-clip naar boven te 
zitten. 

Lussenband 
Tilbanden die zijn uitgevoerd worden met lus ophanging mogen alleen gebruikt worden bij 2 of 4-punts 

jukken met haken. De lussen bestaan uit verschillende deellussen, deze worden aangegeven met blauw, 

roze, grijs en wit voor juist positie van de cliënt. Voor het juiste gebruik is het belangrijk dat de 

lussenbanden links en rechts van de gebruiker dezelfde kleur wordt gehanteerd.  

1. Rijg de lussen door één van de fixatiebandjes (indien aanwezig) in beenslips, zodat de been-

flappen bij elkaar blijven. 

2. Breng de lussen aan de 2 of 4 ophanghaken. Bij de passieve 2-punts jukken dienen de 

beenlussen te worden gekruist. 

3. Controleer of de lussen goed om het bevestigingspunt zitten en niet gedraaid zijn. 

4. De lussenband bestaat uit verschillende deellussen (roze, grijs of wit) voor een gewenste lig, zit 

of sta houding. Zorg dat links en rechts de zelfde type (deel)lussen zijn toegepast.  

Natuurlijk in beweging  
 

Rugzijde 



Baleinengebruik 
Indien een tilband is ontworpen met baleinen, heeft de band als zodanig ook het CE-keurmerk 
gekregen en dient de band ook met baleinen gebruikt te worden. Wanneer de tilband anders gebruikt 
wordt (lees: gebruikt zonder baleinen) vervalt de aansprakelijkheid van United Care. 
  

Inspectie tilband  
 
De onderstaande aanwijzingen en tekening vormen de aanbevolen richtlijn van de fabrikant voor het 
inspecteren van tilbanden. Zij helpen ervoor te zorgen dat transfers met vertrouwen kunnen worden 
uitgevoerd en dat het risico op ongelukken vanwege een verkeerde, beschadigde of verouderde tilband 
minimaal is. 
 
WAARSCHUWING: Inspecteer voor elke transfer visueel of de tilband in goede staat verkeert. 

Verkleuring van de stof is het 1e teken van veroudering van de tilband. Als er beschadigingen aan de stof 

of het stiksel zijn, mag de tilband niet worden gebruikt! Inspectie van de tilband dient alleen visueel 

uitgevoerd te worden. Bij twijfel raadpleeg de fabrikant. 

1. Controleer alle bandjes waaraan de clips bevestigd zijn op scheurtjes, insnijdingen of algemene achter-

uitgang van het materiaal.  

2. Controleer elke clip op tekenen van structurele schade, materiaalmoeheid of algemene achteruitgang 

van het materiaal. Bij twijfel niet langer gebruiken! 

3. Verkleuring kan een teken van achteruitgang van het materiaal zijn en is het eerste signaal dat er een 

visuele controle dient te worden uitgevoerd. 

 

Als u vindt dat er verkleuring is opgetreden, kan dit betekenen dat de tilband al lange tijd in gebruik is, of 

frequent gewassen is. Toekomstige inspecties dienen dan grondiger en frequenter te worden uitgevoerd. 

Voor een effectieve inspectie dient u de tilband op een vlak oppervlak te leggen. Inspecteer het 

basismateriaal op de plaatsen waaraan de bandjes zijn bevestigd. Het stiksel moet op deze plaatsen heel 

zijn, anders is de tilband niet veilig voor gebruik. Zorg dat na het wassen de baleinen op de juiste wijze 

worden terug geplaatst in de tilband. Deze zijn noodzakelijk voor de hoofdondersteuning van de cliënt. 

 

Gebruik tilbanden niet tenzij ze zijn beoordeeld door een competente persoon en geschikt zijn bevonden 

voor het juiste gebruik bij een cliënt. Er dient minimaal jaarlijks een keuring te worden uitgevoerd. 

Productiedatum en controle datum staan op het weeflabel vermeld. Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet 

om contact op te nemen met de United Care of vraag de rayonmanager in uw regio. 

 

Natuurlijk in beweging  
 



Onderhoudsvoorschriften  
 
Omdat een tilband het gewicht van een cliënt moet kunnen dragen, is het van belang dat de tilband in 
goede staat verkeert. De conditie van een tilband wordt mede sterk bepaald door de manier waarop deze 
wordt gewassen of gedesinfecteerd. 
 
Volg daarom altijd de volgende instructies: 
• Controleer vóór het gebruik van de tilband de wasvoorschriften vermeld op het label en was instructie  

van de tilband. 
• Voor het behoud van de tilband moet de tilband in een waszak gewassen worden.  
• Verwijder altijd de kunststof baleinen uit de tilband. En plaats deze terug na het wassen. 
• Vermijd mechanische druk zoals rollen, wringen, trekken of persen tijdens de was- en droogprocedure. 
• Tilbanden kunnen machinaal gewassen worden tot maximaal  60 graden. 
• Gebruik geen wasmiddel of schoonmaakmiddel  met oplosmiddel of bleekmiddel. 
• Gebruik bij het desinfecteren de juiste concentratie als aangegeven op de verpakking van het middel. 
• Stop de tilbanden niet in de droger. De tilband slijt harder door gebruik te maken van een droger. 
• Controleer de tilband na de wasbeurt op slijtage. Let vooral op de tilbandrand, clips en lussen. Let 

vooral op  scheuren, wijkende delen, naden en stiksels. 
•  Vul het tilbandenlogboek jaarlijks in. 
 

        
Controleer altijd de aanwezigheid van de baleinen in de tilbanden. Verwijder de baleinen voor het wassen 
en zorg ervoor dat de baleinen na het wassen weer worden terug geplaatst in de tilbanden. Dit zorgt voor 
de juiste hoofdondersteuning van de cliënt. 
 
Spelregels voor het bestellen van tilbanden. 
Let op voordat u een tilband in gebruik gaat nemen: 

 Een tilband is een hygiëneproduct en kan niet worden geruild. 

 Op alle tilbanden geldt een fabrieksgarantie van één jaar op fabricagefouten. 

 Slijtage door normaal gebruik valt buiten de garantie. 

 Slijtage door frequent wassen of foutief wassen (zonder waszak) valt buiten de garantie 

 Niet gebruikte tilbanden kunnen tot maximaal 10 werkdagen na levering in de originele verpakking 
worden geretourneerd conform de RMA procedure van United Care. 

 
Maatwerk van tilbanden. 
• Maatwerk tilbanden kunnen alleen na opdracht van de klant in behandeling worden genomen. 

• Bestelling maatwerk is dus opdracht tot levering. 

• Maatwerk tilbanden kunnen dus niet worden geruild. 

Passingen met tilbanden. 
Onze rayonmanagers geven u graag advies over de keuze van een juiste tilband. Hiervoor hebben zij een 
eigen collectie tilbanden beschikbaar, zodat u tijdens een passing vooraf een juiste keuze kunt maken.  
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