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Tillen op de Twijn, informatie voor ouders 

 
 
Op de Twijn worden in veel gevallen kinderen geholpen op het toilet, bij het omkleden voor 
zwemmen/ gymmen en bij transfers. Bij leerlingen met geen- of een minimale sta-functie kan 
dat een belastende handeling zijn. 
 
We willen als organisatie dat onze mensen veilig en verantwoord tillen en werken, om zo de 
gezondheidsrisico`s tot een minimum te beperken. Voor de leerlingen maar ook voor de 
collega`s! We zijn zuinig op beide. 
Ook de Arbowetgeving stelt eisen aan de werksituatie. Bijvoorbeeld bij vaker tillen op een 
dag niet meer dan 15 kg, til niet alleen/ zonder hulpmiddel. 
 
Waar nodig brengen we de tilsituatie in kaart met de praktijkrichtlijnen voor zorgverleners en 
winnen we advies in bij onze eigen tilspecialisten (tilcoaches, ergotherapeuten en 
fysiotherapeuten) of Arbodienst. 
 
Hoe schadelijk tillen is, is afhankelijk van meerdere factoren: het te tillen gewicht, houding/ 
draaien, hulpmiddelen, de ruimte, de tijd die je ervoor hebt, je eigen lichaam, hoe vaak je 
moet tillen per dag, het te overbruggen hoogteverschil. 
Vandaar dat we afspraken hebben over het tillen. 
 
Sommige van die afspraken zijn ook belangrijk voor u om te weten: 
 

• Wij hanteren binnen de Twijn de regel dat wanneer een leerling meer dan 25 kg 
weegt en geen- of een minimale sta-functie  heeft, hij/zij getild gaat worden met een 
tillift. De leerling heeft hiervoor een eigen til zak en heeft die standaard in zijn/haar 
rolstoel. Anders moeten onze assistenten bij ieder gebruik van de tillift een tilzak 
onder de leerling doen, wat een sterk rug belastende handeling is, die ook nog eens 
extra (onderwijs) tijd kost. 
 

• Het schoonhouden (wassen) en controleren van deze til zak is de 
verantwoordelijkheid van ouders. 

•  
Voor iedere leerling die getild moet worden maken we een tilprotocol, met daarin de 
wijze van tillen op school, en de bijbehorende hulpmiddelen en afspraken. Dit 
protocol moet ondertekend worden door de ouders. 
 

• de ergotherapeuten van Vogellanden kunnen u desgewenst adviseren bij de 
tilsituatie thuis. 

 
 
 
 
 
 
 


