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Tilbeugel voor zelfstandig tillen 

 

 

 

Een mooi hulpmiddel, maar geen vervanger voor de verzorging 

De tilbeugel is speciaal ontwikkeld om, in situaties waar dat kan, personen te helpen om zichzelf 

m.b.t. een plafondlift te tillen en verplaatsen. Vooraf kan echter nooit met 100% zekerheid worden 

gegarandeerd of de tilbeugel een (volledige) oplossing biedt, hiervoor wordt geadviseerd het de 

tilbeugel gecombineerd met een plafondlift uit te proberen in onze showroom in Deventer.  

 

De tilbeugel is een hulpmiddel dat mogelijkheden biedt om zelfstandig te gebruiken, maar er wordt 

wel iets van de gebruiker gevraagd, en het zal dus nooit de functie van een verpleger/verzorger 

geheel kunnen vervangen. Het juist positioneren, draaien in de tillift e.d., vraagt soms enige oefening 

en toevoeging van extra hulpmiddelen zoals wandbeugels e.d. 

 

Waarvoor is de tilbeugel bedoeld 

De ‘’Independent” tilbeugel is ontworpen voor gebruik in combinatie met onze Prism Medical 

plafondliften uitgerust met een Quick Release Systeem (QRS) haak en railsystemen. De tilbeugel is 

voornamelijk bedoeld voor cliënten met: 

- voldoende kracht in het bovenlichaam, hoofd- en nekcontrole,  

- voldoende rompbalans / heupcontrole 

- voldoende grijpkracht en “enige” kracht in de romp- en bekkenspieren. 

- Afhankelijk van de eigen mogelijkheden van de gebruiker is de kracht die de beugel op de 

gebruiker uitoefent in drie standen instelbaar, voor maximaal comfort of ondersteuning. 

 

In de regel geldt dat als de gebruiker zelfstandig rechtop op de rand van een bed zou moeten 

kunnen zitten, de tilbeugel voldoende ondersteuning zal bieden voor het zelfstandig uitvoeren van 

een transfer van dat bed naar bijvoorbeeld een rolstoel. 
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Railverloop en type plafondlift 

Om zelfstandig transfers uit te kunnen voeren moet zorgvuldig worden nagedacht over het verloop 

van het railsysteem. Soms kan met een eenvoudig railverloop worden volstaan voor bijvoorbeeld 

een transfers uit bed in de rolstoel, maar zodra er ook transfers naar een douchestoel gemaakt 

moeten worden staat al snel een van de stoelen in de weg. Inventariseer daarom goed welke 

transfers gewenst zijn, en welke posities daarbij belangrijk zijn. Is er voldoende ruimte? Staat er niets 

in de weg?  

 

Uiteraard dient de plafondlift en eventueel een XY systeem te zijn voorzien van elektrische 

aandrijfmotoren en is het handig het systeem uit te voeren met een afstandsbediening. Dergelijke 

opties zijn niet standaard, en zullen expliciet vermeld moeten staan op uw offerte. 

 

 

 

Tilhoogte 

De tilbeugel neemt verhoudingsgewijs meer ruimte in dan een standaard tiljuk met tilbanden, 

bovendien zit de gebruiker in de tilbeugel rechtop waarbij de benen en voeten omlaag hangen. 

Afhankelijk van de hoogte van het plafond en hoogte van de uit te voeren transfers (bed / rolstoel / 

douchestoel) moet worden bepaald of er voldoende tilhoogte is. 

 

Met name het tillen van de voeten/benen over het bed of bijvoorbeeld de rand van een bad lukt soms 

niet, vanwege het gebrek aan hoogte. Raadpleeg hiervoor een van onze adviseurs en voer een 

passing uit in onze showroom, zodat we kunne nameten in hoeverre of uw gewenste transfers 

mogelijk zijn. 

 

Onderstaande illustratie geeft een indicatie van de hoogte, uitgaande van een gebruiker met een 

eigen lengte van 185 cm, en een gemeten afstand vanonder de oksels tot onderzijde zitvlak van 

circa 50 cm. (Meet eventueel de maat vanaf de oksel van de gebruiker tot op de zitting van de 

rolstoel). 
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LET OP: aan bovenstaande illustratie kunnen geen rechten worden ontleend, de situatie verschilt 

per situatie en gebruiker, voer hiervoor een passing in onze showroom uit!  
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