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Patiëntenliftinstallatie (tilliften) 

Wet- en regelgeving 

Verordening (EU) 2017/745 

MDR (Medical Device Regulation) 

NEN 7506 

 

Toelichting 

Een patiëntenlift is een hulpmiddel dat gebruikt wordt om mensen met een lichamelijke 

beperking te verplaatsen. Het wordt ook wel een tillift genoemd. Er zijn verschillende 

soorten tilliften. 

 

Per 26 mei 2021 is de regeling Medical Devices Directive 93/42/EE (MDD) vanuit de Wet 

medische hulpmiddelen komen te vervallen. Deze is vervangen door de Europese standaard, 

de Medical Device Regulation (MDR) eveneens per 26 mei 2021. 

 

Een groot verschil tussen de nieuwe MDR en de oude MDD is dat alle medische hulpmiddelen  

conform de MDR aan dezelfde algemene vereisten moeten voldoen, onafhankelijk van de 

risicoklasse. De algemene vereisten luiden als volgt: een medisch hulpmiddel moet doen wat 

de fabrikant daarover aangeeft inzake het beoogde gebruik en het moet veilig zijn voor alle 

partijen die ermee werken. Dit zijn de thema’s conformiteit, respectievelijk veiligheid.  

 

In de keten van verantwoordelijkheid zijn opgenomen: de fabrikant, diens gemachtigde of de 

Europese importeur, de leverancier, de overheid, de zorgverlener en uiteindelijk ook de 

cliënt (mits dit van de cliënt verwacht kan worden afhankelijk van diens omstandigheden). 

 

Door de overheid aangewezen Notified Bodies zien toe op correcte naleving door de 

fabrikanten bij de invulling van hun taken. Via de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

controleert onze overheid op afstand en grijpt in bij incidenten, gesignaleerde 

tekortkomingen en klachten. 

 

De fabrikant moet elk hulpmiddel en de verpakking daarvan voorzien van een CE-label en een 

Unieke Identificatie Code (Unique Device Identifier, UDI) in de vorm van een streepjescode. 

Hiervandaan dienen onder andere de herkomst (fabrikantnaam), serienummer van het 

product en het beoogde gebruik van het hulpmiddel, evenals een 

handleiding/gebruikersinstructie te herleiden te zijn. Uiteindelijk is de zorgverlener ertoe 

aansprakelijk en verantwoordelijk om te controleren of deze gegevens aanwezig zijn, 

alvorens het medisch hulpmiddel in gebruik genomen wordt of overhandigd wordt aan de 

cliënt. 

Een ander duidelijk verschil tussen de MDD en de nieuwe MDR is het feit dat software van een 

medisch hulpmiddel, waarvan de software zelf een medisch doel heeft, in de MDR wordt 
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gezien als een op zichzelf staand medisch hulpmiddel waar alle vereisten van de MDR dus 

eveneens op van toepassing zijn. Dit kan imbedded of stand-alone software zijn. Voorbeelden 

zijn apps, gekoppelde websites of interne besturingssoftware. De maker van de software 

wordt hierbij als fabrikant beschouwd en heeft hiertoe de MDR te volgen en alle eisen die 

daarin gesteld worden. Ook deze fabrikant sluit aan in de hierboven vermelde keten van 

verantwoordelijken. Software die uitgesloten is, betreft software welke uitsluitend gegevens 

overbrengt en de werking van het medisch hulpmiddel dus niet beïnvloedt. Indien software 

een medisch doel heeft, valt het meestal onder risicoklasse II. In geval van interne 

besturingssoftware, valt de software onder dezelfde risicoklasse als het onderliggende 

medische hulpmiddel dat hierdoor wordt aangestuurd. 

 

Tot slot is het geheel in het kort zo dat in de oude MDD een fabrikant van een “op maat 

gemaakt hulpmiddel”, bestemd voor één bepaalde gebruiker, een schriftelijk voorschrift 

nodig had van een daartoe bevoegde persoon om dit hulpmiddel te mogen maken. De 

fabrikant moest aangeven waar dit hulpmiddel afweek van in de handel verkrijgbare 

hulpmiddelen welke een CE markering dragen. Vervolgens was er vrijstelling uit de MDD van 

onder andere CE-label voor dit hulpmiddel op maat en was onderbouwen met klinische 

gegevens t.b.v. de werking van het product niet nodig. In de nieuwe MDR is de status “op 

maat gemaakt hulpmiddel” ingedikt, niet meer afhankelijk van en gekoppeld aan de 

aanwending van gebruik door of voor één persoon, maar draait het om de maakwijze. Alleen 

als een product gemaakt wordt op een ambachtelijke wijze, dus zonder professioneel 

productieproces voor meervoudige productie, dan is een “op maat gemaakt hulpmiddel” nog 

aan de orde. De beoogde werking kan dan vooraf niet gegarandeerd worden en hangt af van 

de kunde van de maker/fabrikant. De algemene vereisten ten aanzien van veiligheid en 

conformiteit blijven volledig van kracht en ook moet de fabrikant het hulpmiddel volgen 

nadat dit in gebruik genomen is. 

 

Alvorens een dergelijk “op maat gemaakt hulpmiddel” te mogen vervaardigen, moet daarvoor 

een besluit genomen worden door een daartoe aangewezen Notified Body. Bij dit besluit 

worden de specifieke ontwerpkenmerken van het te maken hulpmiddel vastgesteld, alsmede 

de redenen waarom een individueel CE-gelabeld hulpmiddel dat op de markt is, niet gebruikt 

kan worden. In de MDR is vastgelegd dat de fabrikant van een dergelijk “op maat gemaakt 

hulpmiddel” moet beschikken over ervaring in de desbetreffende sector gedurende minimaal 

twee jaren.   
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Voorschriften 

De patiëntentillift is opgenomen in de Verordening (EU) 2017/745. 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) krijgt jaarlijks meldingen binnen van ongelukken 

met tilliften. De ongelukken variëren van patiënten die uit de tilband glijden, patiënten die 

vallen doordat de tilband losraakt van de tillift of patiënten die bekneld raken tussen de 

tilband en de tillift. Aan de hand van de meldingen voerde IGZ een onderzoek uit. Hieruit 

bleek dat onderhoud van tilbanden en patiëntentilliften niet goed is geregeld. Ook ontbreekt 

bij meer dan de helft van de patiëntentilliften de gebruiksaanwijzing, wordt het aantal 

ongelukken door zorginstellingen en fabrikanten niet goed bijgehouden en ontvangen 

gebruikers van patiëntentilliften soms geen instructie.  

 

Aan de hand van de bevindingen van de IGZ heeft het Nederlandse norminstituut met 

belanghebbende partijen besloten om inspectie en onderhoud vast te leggen in een 

Nederlands Technische Afspraak (NTA). Deze NTA is in maart 2011 vervangen door een norm, 

NEN 7506. NEN 7506 beschrijft regels en afspraken voor het bewaken van de kwaliteit van 

patiëntentilliften gedurende de levensduur. De handelingen die daarbij horen zijn het 

periodiek inspecteren en onderhouden van patiëntentilliften en lichaamsondersteuningen, 

zodat de tillift doelmatig en veilig gebruikt kan worden. De patiëntentilliften moeten voldoen 

aan de Verordening (EU) 2017/745. 

 

Naleving voorschriften 

Om te voldoen aan de norm moet er ieder jaar door vakbekwaam en specifiek opgeleide 

monteurs inspectie en onderhoud aan de tillift uitgevoerd worden. Tevens dient per tillift een 

uniek logboek bijgehouden te worden.  

 

In het logboek wordt o.a. de volgende informatie bijgehouden: 

• Periodieke inspecties 

• Onderhoud 

• Storingen en reparaties 

• Klachten 

• Opmerkingen 

• Gebruiksaanwijzing. 

 

De kernpunten die worden benoemd in NEN 7506 zijn: 

• Er moet een document aanwezig zijn waarin de verantwoordelijkheden voor fabrikant, 

leverancier, eigenaar en gebruiker met betrekking tot inspectie en onderhoud van 

patiëntenliften wordt beschreven 
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• Elke patiëntentillift dient minstens één keer per jaar gekeurd te worden door specifiek 

opgeleid personeel (periodieke inspectie) 

• Een omschrijving hoe de inspectie moet plaatsvinden en op welke punten er wordt 

geïnspecteerd 

• Naast de inspectie moet er ook onderhoud worden uitgevoerd door een vakbekwaam en 

deskundig persoon 

• Er wordt een beschrijving gegeven van de eisen waaraan de uitvoerders van inspectie 

en onderhoud moeten voldoen 

• De eigenaar van een tillift is verantwoordelijk voor het beheren van een logboek 

• Een omschrijving van de criteria waaraan de keuring en registratie van tilbanden moet 

voldoen. 

 

Naast de regels en afspraken uit NEN 7506 dient ieder tilhulpmiddel te zijn voorzien van een 

geldige CE-verklaring. Dit staat voor een product dat volgens Europese Richtlijnen is 

geproduceerd. Een product dat geen CE-markering draagt, mag niet gebruikt of verhandeld 

worden binnen Europa. Een product met een CE-markering is getest door de fabrikant en 

staat garant voor de kwaliteit die is aangegeven door de fabrikant.  

Bij een CE-markering zijn frequenties van inspecties niet wettelijk vastgelegd. De fabrikant 

bepaalt welke frequentie van inspectie nodig is om de kwaliteit, zoals aangegeven in de 

productomschrijving, te waarborgen. Mochten deze frequenties niet bekend of beschreven 

zijn, dan dienen de regels volgens NEN 7506 gevolgd te worden. 

 

Documenten 

- Uniek logboek per installatie. 

- Onderhoudsrapport per uitgevoerde onderhoudsbeurt. 

- Inspectierapport per uitgevoerde inspectie. 

- Bewijs dat installatie een CE-verklaring heeft. 

- Gebruikershandleiding en onderhoudsinstructies. 

 

Opmerkingen 

De gebruiker is verantwoordelijk voor de controle van de tilbanden, stiksel en naden. Het is 

daarom aanbevelenswaardig dat de tilbanden (vooral de stiksels, naden en lussen) regelmatig 

op beschadigingen gecontroleerd worden. Bij constatering van gebreken moet de tillift direct 

uit bedrijf genomen worden. 


