
We komen graag bij je langsWe komen graag bij je langs

Tilliften

Een tillift is een handig hulpmiddel voor als 
je bedlegerig of niet meer goed te been bent.  
Dankzij een tillift kan je je toch nog verplaatsen, 
mits assistentie van een verpleegkundige 
of mantelzorger. Deze brochure bevat meer 
informatie over de verschillende types tilliften. 
Je verpleegkundige licht graag deze brochure 
persoonlijk toe. 
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Er bestaan twee types tilliften: actieve en passieve tilliften.

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen 
of wens je bijkomende informatie? 

Bespreek dit dan zeker met je thuisverpleegkundige. 
Hij/Zij kan kijken om contact op te nemen met de 

dienst ’Thuis blijven wonen’ of met een 
adviseur van de Thuiszorgwinkel. 



MW27933 MW27926 MW27940

LIFTMAT UNIVERSEEL 
STANDARD            

LIFTMAT TOILET 
ZONDER HOOFDSTEUN        

LIFTMAT TOILET 
MET HOOFDSTEUN           

Actieve tilliften

Passieve tilliften

Slings

Kan je je niet meer zelfstandig verplaatsen, maar heb je toch nog wat controle en kan je nog zelf actief 
opstaan? Dan kan je een actieve tillift of ‘sta-lift’ gebruiken. Hieronder geven we je een overzichtje van 
de verschillende soorten actieve tilliften.

Kan je zelf niet meer steunen, dan kies je beter voor een passieve tillift. Bij een passieve tillift gebeurt de
 verplaatsing volledig door de tillift zelf, met hulp van de verpleegkundige of mantelzorger. Er bestaan 
verschillende soorten passieve tilliften. Hieronder een overzichtje.

Zowel bij een actieve tillift als bij een  
passieve tillift is het gebruik van een ’sling‘ 
(tilband) noodzakelijk.  Het is belangrijk 
om de juiste sling te gebruiken. Vermeld 
daarom steeds het type tillift dat je hebt bij 
het vragen naar een sling.

Voor wie?  
Deze tillift is geschikt voor als je hulp nodig hebt bij 
het opstaan of bij verplaatsingen. Om deze lift te ge-
bruiken moet je wel nog recht kunnen staan. Ben je 
niet meer in staat om zelfstandig recht te staan,  dan 
is deze lift niet geschikt voor je. 

Voor wie?  
Bij deze sling moet je nog kunnen rechtstaan en een 
goede controle hebben over je lichaam en je hoofd. 
Bovendien moet je je nog kunnen  vastpakken aan de 
hefb oom gedurende de verplaatsing.

Voor wie?  
Deze lift wordt gebruikt voor eenvoudige, zittende verplaatsingen, 
bij voorkeur van een zittende houding naar een zittende houding. 
Je moet ook nog kunnen recht staan en een goede controle over 
je lichaam en je hoofd hebben.   Bovendien moet je je tijdens de 
verplaatsing nog kunnen vastpakken.  

Voor wie?  
Deze tillift is geschikt als je nog enige kracht hebt om je 
te verplaatsen naar of van je bed, je rolstoel of het toilet 
en als je nog kan rechtstaan. Met deze tillift kan je jezelf 
nog recht trekken (of mits enige hulp). 

Heb je een heel trage, onzekere of schuifelende pas en 
dreig je tijdens het stappen te blokkeren of te vallen? 
Dan is deze tillift een handig hulpmiddel. 

De elektrische actieve tillift: 
INVACARE ROZE

INVACARE LIFTMAT STAND ASSIST  INVACARE LIFTMAT TRANSER STAND ASSIST  

Slings die geschikt zijn voor de elektrische actieve tillift zijn:

INVACARE BIRDIE                                 INVACARE BIRDIE COMPACT                                                             AKS FOLDY                                

De manueel te bedienen actieve tillift: 
RETURN 

MW2896

MW27928 MW27924

MW27908 MW27910

MW27921

MW27911

 Invacare Birdie Invacare Birdie Compact AKS Foldy

Maximaal gebruikersgewicht   170 kg  150 kg  150 kg

Totale diepte 115 cm 100 cm 129 cm

Pootspreiding  65,5 - 104 cm 53 - 89 cm 64,3 – 91,8 cm

Maximale tilhoogte 168,5 cm 158,5 cm 201,5 cm

Minimale tilhoogte  46,6 cm 51,5 cm 81 cm

Totaal gewicht  42 kg 36 kg 38 kg

MW27908

Tilliften
Slings die geschikt zijn voor de passieve tillift*: 

LIFTMAT UNIVERSEEL STANDAARD

Voordelen
- Geen medewerking nodig van de gebruiker.
- De sling ondersteunt het hele lichaam, 

inclusief de schouders.
- Vrij zichtsveld.
- Zeer veilig. 

Nadelen
- De sling is niet geschikt om een patiënt op 

een toiletstoel te plaatsen.
- Incontinentiemateriaal vervangen is niet mogelijk .
- De gebruiker moet nog controle hebben over het 

hoofd.

LIFTMAT TOILET

Voordelen
- Geschikt om een patiënt op een toiletstoel te 

plaatsen.
- Incontinentiemateriaal vervangen is mogelijk.
- Beschikbaar met of zonder hoofdsteun.

Nadelen
- De sling kan enkel op een veilige manier worden 

gebruikt als de gebruiker nog kan meewerken, d.w.z. 
als de gebruiker de sling met één of twee handen 
kan vasthouden en er rompstabiliteit is.

  
Alle slings zijn in polyester.
Maatkeuze:
XL:  120 – 200 kg
L:  80 – 130 kg
M: 40 – 90 kg
S: 25 – 50 kg
XS: 25– 30 kg

MW27926 *Vergeet niet om het soort passieve tillift te vermelden!


