
Smart Matras
case study



In deze case* zijn 10 reguliere 
matrassen vervangen door 
Smart Matrassen. De matrassen 
zijn tweemaal vier weken getest, 
waarbij het in- en uit bed zijn 
van cliënten werd geregistreerd.

De resultaten 
Het Smart Matras zorgt voor welzijns
verbetering bij de cliënt en de zorgverlener. 
Voor verschillende ziektebeelden, zoals 
decubitus, kan betere zorg aan de cliënt 
worden geboden. Daarnaast heeft het 
Smart Matras gezorgd voor 69% minder 
alarmeringen. Dit betekent een efficiëntie 
winst van 120 minuten per matras per week. 
De totale waarde van de efficiëntie winst komt 
daarmee op € 5200, per matras per jaar.

* Case oktober t/m november 2017

Signaleren in en uit bed
Doelstelling: Minder valse meldingen 
ontvangen ten opzichte van de huidige 
sensorpaaltjes.

Lighouding monitoren
Doelstelling: Het decubitusprotocol 
met betrekking op wisselligging 
optimaliseren.

De voordelen
Cliënt
• Meer privacy
• Betere nacht en dagrust
• Minder verstoringen
• Vergroten van de eigen regie

Zorgverlener
• Snel een duidelijk beeld van de 

situatie van alle cliënten
• Eenvoudig prioriteiten stellen
• Voorkomen van ‘alarmmoeheid’
• Vermindering van werkdruk
• Efficiënter werken

Manager
• Gemakkelijk toegang tot 

managementinformatie
•  Inzicht in (verstoorde) slaap en 

rustpatronen
• Hogere cliënt en 

medewerkerstevredenheid

 
We kregen al snel positieve reacties 
vanaf de werkvloer. De matrassen 
geven veel minder meldingen en 
als ze melding gaven was dit altijd 
terecht. Vooral de nachtzorg profiteert 
hiervan. Zorgverleners hoeven zo 
minder vaak naar de cliënt en de 
cliënten worden minder gestoord. 
Dit is kostenbesparend en draagt bij 
aan het welzijn van de cliënt.

Waarom een slim matras?
De vraag naar slimme hulpmiddelen die de zorg efficiënter, 
toegankelijker en betaalbaarder maken neemt toe. HartingBank 
biedt u daarom het Smart Matras. Een intelligent matras dat is 
voorzien van sensoren die bewegingen van cliënten meten en 
detecteren of een cliënt in bed ligt. 

In samenwerking met ZorgSpectrum is het Smart Matras getest op de volgende eigenschappen:



Uw partner
Voor levering en onderhoud van uw zorghulpmiddelen. Als u ze efficiënter 
en duurzamer wilt inzetten. Of als u het totale hulpmiddelenbeheer wilt 
uitbesteden. Maar ook om u te adviseren over de mogelijkheden van innovatieve 
technologieën. HartingBank is er voor u en realiseert samen mogelijkheden

Benieuwd wat het Smart Matras voor uw cliënten en organisatie kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op.

www.hartingbank.nl/smart-matras


