
tilbanden

richtlijnen inspectie

Visuele inspectie door de zorgverlener vóór elk gebruik
• Controleer alle naden en stiksels van de tilband en van de ophanging (clips en lussen) op wijkende delen, rafels en/of losse stiksels.

• Controleer het materiaal van de tilband en van de ophanging (clip en lussen) op beschadiging en slijtage, zoals brandgaatjes, scheuren, 

knip-, snij-, bijt-, schuur- of bleek beschadiging en rafels.

• Leesbaarheid etiket: CE-markering, maat, model, serienummer, fabrikant, max. tilgewicht, wasinstructie en eventueel 

tilbandaanpassingen en naam van de cliënt op label.

• Zijn de baleinen aangebracht?

 Indien enig defect aan de tilband wordt waargenomen, dient deze direct uit gebruik genomen en vervangen te worden.

Evaluatie door de zorgverlener van de keuze van de tilband vóór elk gebruik
JOYinCARE adviseert de keuze van de tilband door middel van een tilprotocol in het zorgdossier vast te leggen en regelmatig te evalueren 

en indien nodig in het protocol te wijzigen.

• Controleer het zorgdossier van de cliënt: Zijn de zorgafspraken veranderd? Is de cliënt afgevallen of aangekomen? Is de keuze van de 

maat/model nog goed? Gaat de cliënt nog naar het toilet?

• Controleer het tilprotocol: Zijn er lichamelijke veranderingen van de cliënt zoals pijnklachten, amputatie of halfzijdige verlamming? Is de 

keuze van de maat/model nog goed? Bijvoorbeeld voor het gebruik van een toiletband.

• Controleer of er aanpassingen zijn aangebracht aan de tilband welke niet door de fabrikant zijn aangebracht, bijvoorbeeld door de 

linnenkamer. Aanpassingen of reparaties anders dan door de fabrikant uitgevoerd, zorgen ervoor dat een tilband bij inspectie afgekeurd 

dient te worden. 

• Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing voor de juiste toepassing en het gebruik van de tilband.

 Indien over de juiste keuze van de tilband onduidelijkheden bestaan, altijd vóór gebruik navraag doen bij de leverancier.

Evaluatie door de zorgverlener van de keuze van de tilband in combinatie met de tillift vóór elk gebruik
• Controleer het maximale tilgewicht van de tillift en het maximale tilgewicht van de tilband. Kies het laagst aangegeven maximale 

toegestane gewicht als uitgangspunt en overschrijd deze nooit.

• Komt het ophangsysteem van de tilband overeen met het ophangsysteem van de tillift? Tilbanden met clips dienen uitsluitend bevestigd 

te worden aan een tiljuk met paddenstoeltjes; lussen dienen aan een tiljuk met haken bevestigd te worden. Garandeert de tilband- 

leverancier een veilige werking van de clips in combinatie met het gebruikte type tiljuk? Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing voor 

de juiste toepassing en gebruik van de tilband.

• Is het geheel veilig? Probeer dit uit zonder cliënt in de tillift.

• Komen de maten van de tilbanden, aangegeven op de tillift, overeen met de maat van de te gebruiken tilband.

• Heeft de tillift een CE keurmerk en is de tillift gecertificeerd volgens ISO 10535?

 Indien over de juiste keuze van de tilband onduidelijkheden zijn, altijd vóór gebruik navraag doen bij de leverancier.

Was de tilband volgens op de label aangegeven wasinstructies. Doe een visuele inspectie na elke wasbeurt
• De tilband moet volgens NEN 7506:2011 minimaal jaarlijks worden geinspecteerd. Voor de veiligheid wordt echter geadviseerd om 

na elke wasbeurt of minimaal 1 keer per maand een inspectie uit te voeren. Inspecties dienen volgens NEN 7506:2011 te worden 

geregistreerd op het logboek van de tilband en mogen alleen worden uitgevoerd door vakbekwame en specifiek opgeleide personen. 

JOYinCARE geeft trainingen ter ondersteuning.

• Bij goedkeuring moet dit op de tilband worden aangegeven, inclusief volgende inspectiedatum. Labels mogen alleen worden bevestigd 

aan het handvat van de Careclip. Voor een tilband met lussen is dit toegestaan aan het tussenstuk van de middelste lus. 

 Registratie en inspecties van de tilband moeten worden vastgelegd op het logboek van de tilband.

Garantie
Voor elke geleverde tilband geldt een garantie van 2 jaar en/of 200 wasbeurten op basis van de garantiebepalingen, gerekend vanaf de 

aankoopdatum. Uitgezonderd van deze garantie zijn normale slijtage van het product, evenals schade die het gevolg is van foutief gebruik. 

Reparaties aan tilbanden mogen alleen worden uitgevoerd door JOYinCARE. Bijvoorbeeld voor het vervangen van een clip, loslatende stiksels 

of een etiket. Neem hiervoor contact op met de leverancier.



tilbanden

checklist inspectie

• Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing!1

• Controleer het zorgdossier van de cliënt:  

 Zijn de zorgafspraken veranderd?  

 Is de keuze van de tilbandmaat en -model nog goed? 

• Controleer het tilprotocol:  

 Zijn er lichamelijke veranderingen bij de cliënt?  

 Is de keuze van de tilbandmaat en -model nog goed?
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• Controleer het maximale tilgewicht van de tillift en het maximale tilgewicht van de tilband.  

 Neem het laagste maximale tilgewicht als uitgangspunt. 

• Komt het ophangsysteem van de tilband overeen met het ophangsysteem van de tillift.  

 Tilbanden met clips dienen uitsluitend bevestigd te worden aan een tiljuk met paddenstoeltjes;  

 lussen dienen aan een tiljuk met haken te worden bevestigd.  

 Garandeert de tilbandleverancier een veilige werking van de clips in combinatie met het gebruikte type tiljuk? 

• Is het geheel veilig?  

 Probeer dit uit zonder cliënt in de tillift. 

• Hebben de tillift en de tilband een CE keurmerk en is de tillift gecertificeerd volgens ISO 10535?
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• Zijn de baleinen aangebracht?6

• Leg de uitkomsten van de inspectie vast op het logboek van de tilband.7

• Controleer de leesbaarheid van het etiket.3

• Controleer alle naden en stiksels van de tilband en de ophanging (clips of lussen) op wijkende delen, rafels en  

losse stiksels. 

• Controleer het materiaal van de tilband en de ophanging (clips of lussen) op beschadiging en slijtage. 

 Denk hierbij aan brandgaten of beschadigingen door knippen, snijden, bijten, schuren of het gebruik  

 van bleekmiddelen. 

• Controleer of er aanpassingen zijn aangebracht aan de tilband welke niet door de fabrikant zijn aangebracht.
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