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Eenvoudige oplossingen als het gebruik van tilbanden die kunnen
blijven zitten, leveren winst op: in termen van geld én kwaliteit
van zorg.

Verblijfstilbanden maken het werk lichter

Lekker laten zitten
Nico Knibbe en Hanneke Knibbe
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Comfort cliënt

om een investering: doordat de banden vrij

Vervolgens hebben de Verblijfstilbanden niet
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rapport_verblijfstilbanden.pdf.
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Tijd is geld

Bij de traditionele tilbanden zakt de cliënt als
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Nadelen
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bejaarde cliënten – en ook de medewer-
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bare) tilband zit. Verder vraagt het financieel

waardigheid en hygiëne.
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