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Basiscursus: Stigah Keurmeester Tilliften enTilbanden
Stigah organiseert op 18 september 2018 de basiscursus ‘Stigah Keurmeester Tilliften en
Tilbanden’.
Vaak worden tilliften en tilbanden meerdere keren per dag ingezet voor
een transfer van ouderen en gehandicapten. Het is onvermijdelijk dat
onderdelen hiervan slijten. Tegelijkertijd is het voor de medewerkers en
cliënten van groot belang dat zij weten dat de tillift en tilband veilig zijn.
Regelmatig keuren is dan de enige optie.
Doel
In deze cursus leren medewerkers hoe zij de veiligheid van de tilliften en
tilbanden centraal stellen door volgens het Stigah protocol te keuren.
Zowel de theorie als de praktijk komen aan de orde.
Ook leert de cursist om, naast de eisen zoals gesteld in de NEN7506, de
tillift en tilband op extra onderdelen te keuren.
Voor wie
De cursus is voor iedereen die Stigah keurmeester Tilliften en Tilbanden
wil worden en werkt bij een Stigah erkend bedrijf. Voorwaarde om
keurmeester te worden is dat men de toets aan het einde van deze
cursus dag met voldoende resultaat afsluit en dat de werkgever verklaart dat de deelnemer bevoegd
is NEN3140 keuringen uit te voeren. Zie ook het aanmeldingsformulier.
Inhoud van de cursus
• Keuring: waarom, wanneer en door wie
• Uitvoering en opbouw van de diverse typen tilliften en tilbanden
• Risico’s bij het gebruik van tilliften
• Visuele inspectie van de tillift en tilband
• Het uitvoeren van een belastingtest van de tillift en tilband
• De administratieve afhandeling van de keuring
De theorie wordt afgewisseld met praktijkopdrachten en wordt afgerond met een toets. Na het
voldoen aan de eisen van de toets kan de deelnemer zelf tilliften en tilbanden keuren volgens het
Stigah protocol.
Duur van de cursus
De cursus neemt één dag in beslag en duurt van 9.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn maximaal 10
plaatsen beschikbaar.
Inschrijven
In verband met de organisatie vernemen wij graag voor 18 augustus 2018 van u of u wilt
deelnemen aan deze cursus. Wij verzoeken u vriendelijk de aanmeldingsformulieren, per
deelnemer, terug te mailen naar info@Stigah.nl

Prijs: € 375,= p.p. excl. BTW, inclusief cursusmateriaal, koffie/ thee en lunch.
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