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De juiste maat, materiaal en pasvorm;  

belangrijke ingrediënten voor de juiste tilband. 
 

Een tilband is onlosmakelijk verbonden met een tillift. De tilband voor passieve tilliften helpt met 
overeind komen, liggen of verplaatsen als dat zelfstandig niet lukt. 
 
De tilband ondersteunt de benen en het zitvlak. Dit geeft comfort tijdens de transfer. De brede 
stevige beenslips zorgen voor comfortabel en veilig tillen. Maar er zijn ook tilbanden met 
ondersteuning bij de buik, oksel en achter het hoofd. Afhankelijk van het tiljuk worden CareClips of 
lussen gebruikt voor een veilige borging.  Het type tiljuk en de bevestigingswijze bepalen de keuze 
voor de tilband. Er zijn tilbanden waarin de cliënt langer kan blijven zitten of liggen, ook wel 
verblijfsband genoemd. Of waarbij de band na de transfer wordt verwijderd. 

 

Passieve tillift 
 
Standaard tilband polyester-net 
Het standaard model tilband is uitgevoerd met gepolsterde beenslips, 
hoofdsteun en leverbaar 
in de maten XXS tot en met XXL voor het tillen tot 200 kg. De tilband is 
geschikt om weg te halen of aan te brengen als de client in de (rol)stoel zit 
en heeft brede beenslips, wat een garantie is voor comfortabel en veilig 
tillen. De stof van de tilband is Vocht doorlatend en snel droog, daarom 
ook extra geschikt voor douche en bad 
 
 
Verblijfstilband 
De VIP verblijfstilband is door het bijzondere model en het stretch vermogen bij 
uitstek geschikt voor het laten zitten in een zitorthese of ligorthese. Deze tilband 
is makkelijk aan te brengen en weg te halen in zitpositie. De tilband loopt onder 
het zitvlak door, waardoor de client niet op de rand van de tilband zit. Voor de 
verblijfstilbanden kunt u kiezen uit de volgende materialen: polyester-net en 
katoen-bamboe stof.  
 
 
Toilettilbanden 
De toiletband laat het zitgedeelte volledig vrij voor het weghalen en 
aanbrengen van kleding en incontentiemateriaal. De band is standaard 
uitgevoerd met stevige okselrollen en extra gepolsterde beenslips voor 
meer comfort en stabiliteit tijdens de transfer. Toilettilbanden zijn 
uitgevoerd in polyester met hoofdsteun, gepolsterde beenslips en leverbaar 
in de maten XS tot en met XL.  
 
 

TILBANDEN 
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Loopvest 
Het loopvest is ontwikkeld zodat er op een veilige manier revalidatie mogelijk is, 
zoals bij looptraining, staoefeningen en balansoefeningen. Het loopvest heeft  
gepolsterde okselranden en een dubbele gesp dat de druk verdeeld over een 
groter gebied. Ook de been- en schouderbanden zijn gepolsterd. 
 

 
Loopvest 
De Longseat is een comfortabele verblijfsband zonder beenslips. Een tilband die zich 
comfortabel naar het lichaam vormt tijdens het tillen. Door middel van de longseat 
tilband is liggend tillen mogelijk en is daardoor bijzonder geschikt voor gebruik in 
een rug- of buikligorthese. 

 
Actieve tillift 
 
Corsetband 
De corsetband wordt gebruikt voor de actieve lift. De corsetband wordt geleverd 
met een brede buikfixatie, okselrollen en antislip op het rugpand. De corsetband 
geeft net dat beetje meer steun dat sommige cliënten nodig hebben. De band is 
leverbaar in de maten S t/m XXL. 
 
Rugsteunband 
De (universele) rugsteunband wordt gebruikt aan een actieve lift. De band is 
gemaakt van zacht materiaal (temperfoam) met daaromheen een fleece hoes. 
De band wordt standaard geleverd met buikfixatie en antislip aan de 
binnenkant, hierdoor blijft de cliënt beter op zijn plaats. De rugsteunband is 
leverbaar is in universele maat.  
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Innovatie in producteigenschappen 
Om optimale veiligheid te garanderen zijn al onze tilbanden 
uitgevoerd met de vernieuwde CareClip, een universele 
veiligheidsclip. Deze gepatenteerde clip is geschikt voor vrijwel 
alle gangbare type tilliften in de Nederlandse zorgmarkt. Al 
onze tilbanden zijn ook in een lussen variant beschikbaar. 

 
Uitgebreide expertise 
Onze tilbandspecialisten hebben vele jaren ervaring met 
verschillende tilsystemen en kunnen u uitgebreid 
adviseren in de keuze voor de juiste tilband en eventuele 
aanpassingen. Neem gerust contact met ons op. Onze collega’s 
komen graag langs voor een passing! 
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Tilband aanpassingen 
 

Verlengen beenslips  Dubbele clips 

Inkorten beenslips  Beenslip fixatiebandje 

Hoofdsteunbandjes  Clips met extra lussen 

Extra coupnaden  Kleur accenten 

Buikfixatie  Amputatiezitje 

Polstering beenslips  Polstering hoofdsteun 

R82 vestje  

  

 
 
Maattabel 
 

Kleur bies Maat Lichaamslengte Borstomvang Bij fors 
postuur 

Lichaamsgewicht 

Wit XXS < 100 cm 53-57 cm Gebruik XS Tot 200 kg 

Bruin/zwart XS 100-125 cm 67-76 cm Gebruik S Tot 200 kg 

Rood S 125-145 cm 76-87 cm Gebruik M Tot 200 kg 

Geel M 145-165 cm 87-97 cm Gebruik L Tot 200 kg 

Groen L 165-185 cm 97-112 cm Gebruik XL Tot 200 kg 

Blauw  XL  185 cm 112-127 cm Gebruik XXL Tot 200 kg 

Oranje XXL  185 cm  127 cm Gebruik XXL Tot 200 kg 
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