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Technologiewijzer

Er zijn verschillende bed- en opsta-alarmeringen op de markt, maar wat zijn de 
verschillen tussen deze technologieën en welke technologie is het meest geschikt 
voor welke situatie? Met behulp van 3 à 4 vragen wordt u op weg geholpen in de 
keuze voor een bed- en opsta-alarmering.
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Samenwonend Alleenwonend

Sommige bed- en opsta-alarmering kan enkel worden ingezet bij 
alleenwonende personen.

VORIGE
Is de bed- en opsta-alarmering bedoeld voor een alleen- of 
samenwonend persoon?

Vraag 1



Moet er onmiddellijk gealarmeerd worden of pas 
na een bepaalde tijd?

Onmiddellijke 
alarmering

Alarm met 
uitsteltijd

VORIGE

Afhankelijk van de bed- en opsta-alarmering kan er onmiddellijk een alarm 
uitgestuurd worden bij het verlaten van het bed. Sommige bed- en opsta-
alarmeringen hebben ook de optie voor een uitsteltijd. 
Hierbij zal pas een alarm uitgestuurd worden nadat men niet tijdig naar bed 
teruggekeerd is (vb. na 15 min).
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Is de persoon snel argwanend ten aanzien van 
veranderingen en vreemde voorwerpen?

Het is mogelijk dat de technologie argwaan of agitatie opwekt (vb. personen 
met dementie) omdat het bijvoorbeeld een vreemd voorwerp is, licht of geluid 
maakt. Op basis van dit criterium zijn bepaalde technologieën meer of minder 
geschikt.
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Emfit IQmat

Dit zijn de voorgestelde technologieën

VORIGE



Wordt er een alternerende matras gebruikt?

Een alternerende matras kan gebruikt worden ter preventie van decubitus. 
Bepaalde bed- en opsta-alarmeringen kunnen door interferentie niet gebruikt 
worden in combinatie met een alternerende matras.

Ja Nee
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Sensotiss AP CareMat
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CareMat Curatech Optiscan
Sensotiss AP Stiegelmeyerbed Wespot
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