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Met speciale toilet-tilbanden, maar zeker 
met een Flexjuk en bijbehorende tilband 
kan je ook in een passieve tilli�  verschoning 
en toiletgang bieden. Dit speciale juk biedt 
unieke mogelijkheden. De tilband gaat daarbij 
binnendoor langs de benen. De beenslips gaan 
dus van binnen naar buiten en worden dan aan 
speciale ophangpunten bevestigd. Daardoor 
is er meer ruimte bij het onderlichaam van 
de cliënt om de broek uit en aan te doen, op 
hoogte te verschonen en is toiletgang soms 
mogelijk. Voel vooral zelf een keer hoe dat 
voelt. 

Controleer bij alle systemen altijd na afloop of 
het verband nergens dubbel zit en in de liezen 
goed aansluit. Vraag altijd of dat inderdaad zo 
is. 

Gebruik voor jouw houding liefst een 
verrijdbaar krukje. Vouw tevoren het verband 
altijd in een plasgoot. Bevestig vervolgens het 
verband aan de buikband. 

Het verschonen in een tilli�  kan in een sta-li� , 
maar ook met een speciaal juk (Flexjuk) en 
band in een passieve tilli� . Soms kan er dan ook 
nog toiletgang geboden worden. De buikband-
verbanden zijn daarvoor het handigst. Die 
sluiten in principe aan de voorzijde, maar 
het kan zeker bij een actieve tilli�  handiger 
zijn ze achterstevoren te gebruiken. Voor de 
absorptiecapaciteit maakt dat niet uit.

Verschonen en toiletgang met de tillift: met sta-lift en met een passieve tillift en Flexjuk 
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https://goedgebruik.nl/filmpjes-van-alle-technieken/5-hygiene-hygienische-handelingen-en-statische-belasting/559-aanbrengen-incontinentiemateriaal-in-stalift

