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I. Het belang van slapen

De slaap is een natuurlijke toestand van de geest en het lichaam waarbij het
lichaam in rust is en de geest zich onbewust is van de buitenwereld. Deze
toestand wordt gekenmerkt door een vermindering van vrijwillige
lichaamsbewegingen, een verlaagde reactie op externe prikkels, een
verhoogd anabolisme (de opbouw van celstructuren), en een verlaagd
katabolisme ( de afbraak van celstructuren). Tijdens de slaap wordt het
lichaam vernieuwd, wat helpt om de wakkere periodes te doorstaan.
Ongeveer één derde van ons leven brengen we al slapend door. De
wetenschap weet niet helemaal waar de slaap eigenlijk voor dient of hoe
het precies in zijn werk gaat. Ze hebben alleen nog maar de vage randen
van een mysterieuze omtrek ontdekt.

De slaap is een
natuurlijke toestand van
rust ter vernieuwing van
het lichaam

“De slaap is de gouden ketting die gezondheid met ons
lichaam verbindt.”
Thomas Dekker (1572-1632)
Hoeveelheid slaap
De slaapduur is voor iedereen verschillend. Voor sommige mensen
volstaan 4 uur per nacht om normaal te kunnen functioneren. Anderen
hebben wel 10 uur nodig. Het gemiddelde schommelt rond 7,5 uur.
Functies van de slaap
Terwijl we slapen, scheidt onze hypofyse (hersenklier) grote hoeveelheden
groeihormonen af. Deze hoeveelheid bereikt een hoogtepunt op ongeveer
één uur na het inslapen en neemt vervolgens geleidelijk af naar de ochtend
toe. De slaap is dus blijkbaar een toestand die gekenmerkt wordt door
fysiologische groeiprocessen en een vernieuwing van het afweersysteem,
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het zenuwstelsel, het spierstelsel en het beenderstelsel van het organisme.
Tijdens de slaap ontspannen de spieren, verwijden de bloedvaten in de huid
en daalt de lichaamstemperatuur. De hartfunctie en de ademhaling
vertragen. Elke cel wordt vernieuwd. Gedurende de slaap vertraagt de
stofwisseling van het lichaam, waardoor het genoeg energie kan
vasthouden voor onze drukke levensstijl en onze algemene gezondheid.
Er is ook bewezen dat de slaap de mentale alertheid en het geheugen
herstelt. Wanneer je slaapt, worden bepaalde delen van de hersenen
afgesloten of minder actief. Dat is nuttig, omdat je brein chemische
neurotransmitters gebruikt om boodschappen tussen de zenuwcellen over te
dragen. Tijdens de slaap worden deze neurotransmitters aangevuld om
ervoor te zorgen dat je snel en helder kunt nadenken. Je zou dit kunnen
vergelijken met het verversen van olie in je auto, zodat hij soepel blijft
rijden.
Het ligt voor de hand dat de slaap niet één ‘functie’ heeft, maar veeleer
heterogeen van aard is. Alles samen genomen is de slaap noodzakelijk
voor de fysiologische en mentale gezondheid. Daarom zijn de problemen
en letsels wegens slaaptekort of gebrek aan rust zo talrijk en hebben ze
verstrekkende gevolgen.

De slaap is noodzakelijk
voor de fysiologische en
mentale gezondheid.

Slaapstoornissen
Een slaapstoornis of een niet-herstellende nachtrust kan heel wat negatieve
gevolgen hebben: verminderde concentratie en werkvermogen, beperkte
perceptie, draaierigheid, zenuwachtigheid en humeurigheid. Op lange
termijn kunnen slaapstoornissen zelfs leiden tot bv. depressie en
hallucinaties. Goed uitgerust en ontspannen zijn heeft niet alleen invloed
op het subjectieve gevoel van welzijn, maar ook op de sociale vaardigheid
en sterkte in het gezin, bij vrienden en in het beroepsleven.
Slaap en bedden
Het spreekt vanzelf dat het bed een belangrijke rol speelt in de kwaliteit
van de slaap. Slapen op een matras die niet overeenstemt met de
persoonlijke behoeften en bijgevolg niet de noodzakelijke ondersteuning
aan het lichaam biedt gedurende langere tijd, verhoogt niet alleen de kans
op de opgesomde slaapstoornissen, maar bv. ook op verscheidene
aandoeningen van de wervelkolom.

Slaapstoornissen kunnen
leiden tot uiteenlopende
ziekten.

Er zijn vier basisvereisten waaraan een goede matras moet
voldoen ter bevordering van een goede nachtrust. In volgorde
van belangrijkheid: ondersteunen van de wervelkolom,
verminderen van de oppervlaktedruk, regelen van de
lichaamstemperatuur en bestand zijn tegen onaangename
allergenen.


Ondersteunen van de wervelkolom. Matrassen en bedbodems die je
wervelkolom niet ondersteunen veroorzaken rugpijn. De ideale
positie van de wervelkolom tijdens het liggen is dezelfde als die
tijdens het staan. Een matras die te hard is, zal te veel druk uitoefenen
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op je schouders en heupen en tegelijkertijd je onderrug of zijkant niet
ondersteunen. Zachte matrassen zakken meestal door, waardoor je
wervelkolom de curve van de matras volgt. Alleen een matras die
zich aanpast aan je lichaam zonder door te zakken zal genoeg
ondersteuning bieden. Deze ondersteuning moet je gelijkmatig voelen
over de hele lengte van je lichaam, vooral ter hoogte van je middel en
onderrug.
Verminderen van de oppervlaktedruk. Een hoge druk op je schouders
en heupen zorgt ervoor dat je gaat woelen, omdat het de
bloeddoorstroming beperkt en uiteindelijk pijn in deze gewrichten
veroorzaakt. Een matras die zich aanpast aan de vorm van je lichaam
zal je gewicht gelijkmatig verdelen en voorkomen dat er een hoge
druk op bepaalde zones ontstaat. Zo kan je lichaam ontspannen en de
diepere slaapniveaus bereiken, waardoor je lichaam optimaal kan
herstellen. Deze druk kan vakkundig gemeten worden om een goede
doorstroming te verzekeren.
Je kunt dit ook testen door op je zijkant te gaan liggen en de druk op
je schouders en heupen te voelen.
Regelen van de lichaamstemperatuur. Te warm of te koud slapen
zorgt er ook voor dat je gaat woelen. Tijdens onze slaap geeft ons
lichaam vocht af dat vast komt te zitten in ons beddengoed. Deze
vochtigheid verstoort het vermogen van ons lichaam om zelf zijn
temperatuur te regelen. De beste oplossing hiervoor is wol, ofwel als
bovenste laag van de matras, ofwel in een aparte matrasbeschermer.
Wol kan tot één derde van zijn gewicht in vocht absorberen zonder
vochtig aan te voelen. Het verdrijft vocht ook veel sneller dan dons,
katoen of polyester. Aangezien je droger ligt, heb je het ’s winters
warmer en ’s zomers koeler. Je hartslag vertraagt en je valt in een
diepere slaap.
Beperken van schadelijke allergenen. Als je ’s morgens wakker wordt
met sinusproblemen kan dat wijzen op huisstofmijt of schimmels die
allergieën veroorzaken. Sommige matrasmaterialen zijn antibacterieel
(zoals latex), zodat de huisstofmijt er zich niet zo gemakkelijk in kan
nestelen als in andere matrassen. Deze matrassen bieden een zekere
bescherming voor mensen die last hebben van allergieën. De overtrek
van de matras is ook bepalend om het allergieprobleem te
overwinnen.
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II. De slaap en het menselijk lichaam
A.

Slaapfases

De cyclus tussen slapen en wakker zijn omvat vijf verschillende slaapfases,
waarvan er sommige rustiger zijn dan andere. Deze fases verlopen in een
cyclus van fase 1 naar de rapid-eye-movementslaap (rem), waarna de
cyclus opnieuw begint.
We brengen bijna 50 percent van onze totale slaapduur in fase 2 door,
ongeveer 20 percent in de remslaap, en de overige 30 percent in de andere
fases. Kinderen daarentegen brengen ongeveer de helft van hun slaaptijd in
de remslaap door.
Gedurende fase 1, de lichte slaap, zwalpen we in en uit de slaap en
kunnen we gemakkelijk wakker gemaakt worden. Onze ogen bewegen heel
langzaam en de spieractiviteit vermindert. Mensen die wakker worden uit
fase 1 herinneren zich vaak fragmenten van visuele beelden. Velen ervaren
ook plotse spiersamentrekkingen die hypnagoge schokken of slaapstuipen
genoemd worden, vaak voorafgegaan door het gevoel van plotseling vallen.
Deze plotse bewegingen zijn te vergelijken met de “sprong” die we maken
als we opgeschrikt worden. Tijdens deze periode verliest de persoon het
bewustzijn van de buitenwereld: fase 1 kan beschouwd worden als een
overgang tussen waak- en slaaptoestand.
Wanneer we fase 2 ingaan, stoppen onze oogbewegingen en worden onze
hersengolven (schommelingen van elektrische activiteit die gemeten
kunnen worden met elektroden) langzamer, met occasionele uitbarstingen
van snelle golven die slaapspoelen genoemd worden. In fase 3 beginnen er
uiterst langzame hersengolven of deltagolven te verschijnen, die
afgewisseld worden met kleinere, snellere golven.
Tegen fase 4 produceert het brein bijna uitsluitend deltagolven. Het is erg
moeilijk om iemand wakker te krijgen uit fases 3 en 4, die samen de diepe
slaap genoemd worden. Er zijn geen oogbewegingen of spieractiviteit.
Mensen die gewekt worden uit een diepe slaap kunnen zich niet
onmiddellijk aanpassen en voelen zich vaak suf en gedesoriënteerd
gedurende een paar minuten na het wakker worden. Dit is de fase waarin je
plotseling wakker kunt schrikken, in je bed plast of slaapwandelt
Wanneer we overgaan naar de remslaap wordt onze ademhaling sneller,
onregelmatig en oppervlakkig, bewegen onze ogen heel snel in
verschillende richtingen en worden onze arm- en beenspieren tijdelijk
verlamd. Onze hartslag verhoogt en onze bloeddruk stijgt. Wanneer
mensen wakker worden uit de remslaap, beschrijven ze vaak bizarre en
onlogische verhalen – dromen. Dromen kunnen echter ook plaatsvinden
gedurende alle fasen van de niet-remslaap. De eerste remslaapperiode vindt
gewoonlijk plaats tussen 70 en 90 minuten na het inslapen. Een volledige
slaapcyclus duurt gemiddeld 90 tot 110 minuten. De eerste slaapcycli
bevatten relatief korte remperiodes en lange periodes van diepe slaap.
Naarmate de nacht vordert, nemen de remslaapperiodes toe in lengte,
terwijl de diepe slaap korter wordt. Tegen de ochtend brengen we bijna
heel onze slaaptijd in fases 1, 2 en rem door.
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Mensen die wakker worden na slechts een paar minuten slaap kunnen zich
gewoonlijk de laatste minuten voor ze insliepen niet meer herinneren. Deze
slaapgerelateerde vorm van geheugenverlies is de reden waarom mensen
vaak telefoontjes of gesprekken vergeten die ze midden in de nacht hadden.
Dat verklaart ook waarom we ons dikwijls het afgaan van onze wekker niet
herinneren als we weer in slaap vallen nadat we hem afgezet hebben.
B.

De wervelkolom

Het is belangrijk dat we zorg dragen voor onze tanden en voeten, maar het
is net zo belangrijk om goed voor onze wervelkolom te zorgen. Als we dat
doen, kunnen we veelal rugschade vermijden. De rug is de belangrijkste
ondersteuning van het lichaam en het hele geraamte. De ligging van de
wervelkolom is achter elk orgaan in het lichaam, inclusief het hart. Het
omgeeft en beschermt het delicate ruggenmerg.
De wervelkolom is de belangrijkste ondersteuning van het lichaam en
het hele geraamte
De normale anatomie van de wervelkolom wordt meestal beschreven door
de wervelkolom op te delen in 3 grote delen: de cervicale, de thoracale en
de lumbale wervelkolom. Elk deel bestaat uit afzonderlijke beenderen die
wervels genoemd worden. Er zijn 7 cervicale wervels, 12 thoracale wervels
en 5 lumbale wervels. De bovenste twee wervels verschillen qua vorm van
de andere en werken als een paar: de eerste, atlas genoemd, roteert rond
een stevige, verticale tand op de tweede, die axis genoemd wordt.
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Door deze schikking kan de schedel
vrij op en neer bewegen en van links
naar rechts. De spieren en ligamenten
zijn aan de wervelkolom bevestigd.
De spieren ondersteunen de
wervelkolom. Tussen de wervels
zitten tussenwervelschijven die
bestaan uit kraakbeen en de
beenderen tijdens het bewegen
beschermen. Kraakbeen maakt 25%
uit van de totale lengte van de
wervelkolom. Het ruggenmerg is het
centrum van het zenuwstelsel, wat het
gewaarwordingssysteem is. “Je
ruggengraat mag niet recht zijn,” zegt
Scott D. Boden, M.D., directeur van
het Emory Spine Center in Atlanta.
“Hij heeft drie natuurlijke bogen: één
in je onderrug, één in het midden van
je rug en één vlak bij je nek.”
Deze 3 bogen geven de wervelkolom
een S-vorm. Als je elke morgen met
pijn wakker wordt, zelfs al heb je een
nieuwe matras, dan moet je eens
nagaan hoe je slaapt.

C.

De wervelkolom heeft
drie natuurlijke curves
die hem een S-vorm
geven

Slaaphoudingen

Om een optimale nachtrust te bekomen, moet je er niet alleen voor zorgen
dat de S-vorm van de ruggengraat goed ondersteund is, maar heb je ook
een goede bloedcirculatie nodig tijdens de slaap.

De slaaphouding moet de
S-vorm van de
ruggengraat ondersteunen

There are three main sleep positions — back, stomach and side.
Tijdens de nacht gebruiken de meeste mensen meer dan één houding. Er
kunnen verschillende houdingen zijn die je aangenaam vindt en die
tegelijkertijd voor een goede bloeddoorstroming zorgen. Een correcte
slaaphouding voorkomt dat je ’s morgens stijve spieren of pijn hebt. Ze kan
ook effectief rugpijn verzachten, aangezien de slaaphouding bepaalt welke
delen van het lichaam de matras raken. Dit bepaalt op zijn beurt de
hoeveelheid druk op het lichaam. Wie vaak wakker wordt met hoofdpijn,
kan ervan af raken door van slaaphouding te veranderen. Het gebruik van
een kussen kan ook bijkomende steun geven en de druk op bepaalde
lichaamsdelen wegnemen.


De zijligging is een van de meest voorkomende houdingen. Dit
gebeurt in de foetushouding met de knieën gebogen en een kussen
tussen de benen, en neemt de grootste druk op de rug weg. De nek en
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de ruggengraat moeten mooi op één lijn liggen. Volgens sommigen is
het beter om altijd op de rechterkant te slapen, omdat slapen op de
linkerkant de vitale organen (lever, maag, longen) zou belasten. De
zijligging kan ook nuttig zijn voor mensen met osteoartritis,
wervelkanaalstenose of rug- en heupproblemen. Zijslapers plaatsen
gewoonlijk het grootste deel van hun gewicht op de smalste delen
van hun lichaam, waardoor ze puntdruk creëren die de circulatie
vermindert en ervoor kan zorgen dat ze woelen tijdens de slap.
Een zijslaper zal waarschijnlijk een zachtere matras nodig hebben,
aangezien die de lichaamscurven ondersteunt en de puntdruk
minimaliseert, vooral als hij een tamelijk rond figuur heeft.

De zijligging vereist een
zachtere matras



De rugligging is nog een andere houding die je kunt proberen. Leg
een groot, donzig kussen onder je knieën om de natuurlijke curve van
je onderrug te ondersteunen en de druk op de grote beenzenuw te
verlagen. Het kussen moet precies dik genoeg zijn om de ruimte
tussen je bed en je benen op te vullen. Deze ligging is de beste voor
mensen met pijn in de onderrug. Ze zorgt er ook voor dat de organen
goed kunnen rusten. Dit kan ook bereikt worden met een bed dat kan
aangepast worden aan de lichaamsvorm. Leg een klein kussen of een
opgerolde handdoek onder je nek, maar zorg ervoor dat je kin niet te
ver naar voren geduwd wordt. Om de nek te ondersteunen moet het
kussen het gewicht van de achterkant van het hoofd opvangen.
Rugslapers hebben een matras nodig die genoeg ondersteuning geeft
om de holten in de contouren van de rug op te vullen en die
tegelijkertijd genoeg comfort biedt (naargelang van wat de gebruiker
wenst).

Rugslapers moeten een
kussen onder hun knieën
leggen om de natuurlijke
curve van de
wervelkolom te
ondersteunen



Je kunt ook op je buik slapen. Hoewel sommige
gezondheidsdeskundigen beweren dat deze slaaphouding de
kromming aan de onderkant van de wervelkolom groter maakt en dus
de nek, het hoofd en de onderrug kan overbelasten, is deze houding
aan te bevelen voor mensen met degeneratieve schijfziekte. De druk
kan verminderd worden door een kussen onder de onderbuik en/of het
bekken te leggen. Je kunt ervoor kiezen om wel of niet een kussen
onder je hoofd te leggen.
Buikslapers hebben waarschijnlijk een hardere matras nodig om de
wervelkolom in de juiste positie te houden en een vervorming van de
ruggengraat te vermijden die rugpijn kan opleveren bij het ontwaken.

Volgens sommige
deskundigen kan op de
buik slapen je nek
overbelasten

Op de buik slapen vereist
een hardere matras

Matrassen, kussens en verstelbare rugleuningen spelen ook een grote
rol bij het stimuleren van een goede nachtrust. Als een verandering
van je slaaphouding geen verbetering van je rug- en spierpijn
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oplevert, investeer dan in een degelijk bedsysteem en voel de
verbetering.
Zo kom je uit je bed:

Rol op je zijkant en buig beide knieën.

Laat je voeten over de zijkant van je bed hangen terwijl je je met beide armen overeind
duwt.

Schuif naar de rand van het bed en zorg dat je voeten onder je achterste staan.

Ga staan en hou daarbij je rug in de neutrale houding.
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D.

Slaaptips

Je kunt jezelf niet dwingen om te slapen, maar je kunt je lichaam helpen
door de volgende tips uit te proberen. Denk eraan dat niet alles voor
iedereen werkt, maar hopelijk vind je iets dat voor jou wel iets oplevert.
Slaapschema: Als je telkens op een min of meer vast tijdstip gaat slapen,
kan dat helpen om de slaap-waakcyclus van je lichaam in evenwicht te
brengen. Het tijdstip waarop je elke dag wakker wordt, heeft ook invloed op
je interne “klok”. Als je veel later wakker wordt, zal dat je lichaamsritme
zo verschuiven dat je de volgende avond ook later gaat slapen en dat kan
problematisch zijn. Daarom is het beter dat je elke dag op ongeveer
hetzelfde tijdstip opstaat. Tijdens weekends zul je misschien meer willen
slapen, maar overdrijf niet, want dat kan je slaap-waakcyclus verstoren.
Gebruik je bed alleen om te slapen. Kijk niet naar tv, telefoneer of eet niet
in je bed.

Een slaapschema kan de
slaap-waakcyclus van
het lichaam in
evenwicht helpen
brengen

Hou je kamer donker en zorg voor een aangename temperatuur (circa 18
°C)..
Probeer alle soorten stress (zorgen, angsten, etc.) die zich gedurende de dag
opstapelen, uit te schakelen. Stress maakt je geest actief en houdt de slaap
op een afstand. Het kan nuttig zijn om stress verlichtende methodes toe te
passen zoals meditatie, diep ademhalen, bidden, tevreden zijn met wat je
hebt, zachte muziek, etc.
Een ontspannend slaapritueel kan helpen.

Methodes om met stress
om te gaan kunnen
nuttig

Een warm bad nemen voor je gaat slapen verhoogt de bloedcirculatie en
bevordert het ontspannen van je spieren. Je kunt wat zuiveringszout of
enkele druppels essentiële olie toevoegen, zoals dennennaalden of lavendel,
wat je nog meer zal helpen ontspannen.

Een warm bad kan je
helpen ontspannen

Sommige mensen vinden dat middagdutjes spanning wegnemen en het ze
makkelijker maken om ’s avonds in slaap te vallen. Als je toch een dutje
wilt doen, vermijd dat dan binnen de zes uur vóór bedtijd en beperk je dutje
tot 45 minuten. Zet indien nodig je wekker. Langere dutjes kunnen het
natuurlijke ritme van je slaapcyclus verstoren en maken het moeilijker om
daarna nog de slaap te vatten.

Middagdutjes kunnen
het natuurlijke ritme van
je slaapcyclus verstoren

De meeste dokters zijn het erover eens dat gematigde lichaamsbeweging,
minstens drie keer per week, stress kan helpen verminderen. Als je niet
goed weet wat voor lichaamsbeweging goed voor je is, ga dan eerst te rade
bij een dokter. Oefeningen die je hartslag verhogen, doen ook je
lichaamstemperatuur stijgen. Nadien reageert je lichaam door geleidelijk
aan zijn temperatuur te verlagen, wat je kan helpen om in slaap te vallen.
Maar er zijn vele manieren om je lichamelijke activiteit gedurende de dag te
verhogen, zoals de trap nemen in plaats van de lift, lopen in plaats van de
auto te nemen, en in de tuin werken. Doe geen intensieve
lichaamsoefeningen binnen de vier vóór je gaat slapen, want dan ben je te
opgewonden om de slaap te kunnen vatten.

Lichaamsbeweging kan
de stress helpen
verminderen
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Soms kan op je voeding letten helpen om beter te slapen: eet zo veel
mogelijk op regelmatige tijdstippen. Kies vers voedsel van hoge kwaliteit
en eet langzaam. Voedsel dat te sterk gekruid is of veel suikers, vet,
kunstmatige
bewaarmiddelen,
kleurstoffen
of
MSG
(=
mononatriumglutamaat, een smaakversterker) bevat, kunnen het hart en de
geest zo van streek maken dat het moeilijk wordt om de slaap te vatten.
Neem geen grote maaltijden vóór je gaat slapen, omdat de spijsvertering je
dan wakker zal houden terwijl ze druk bezig is al het voedsel af te breken.
Als je toch nog iets wilt eten vóór je gaat slapen, zorg er dan voor dat het
iets kleins is en kies voedsel dat rijk is aan koolhydraten, zoals een stukje
volkorenbrood. Dat zal je spijsverteringsstelsel relatief rustig houden terwijl
je slaapt. Vermijd voedsel of drank die cafeïne bevat. Dus geen koffie, thee
of chocolade minstens vier uur vóór je gaat slapen, want dat stimuleert je
lichaam.

Een snack vóór het naar
bed gaan moet klein zijn
en veel koolhydraten
bevatten

Het kan helpen om een eiwitrijke
snack te nemen vóór je naar bed
gaat, zoals yoghurt of een warm glas
melk. Dat levert je lichaam calcium,
wat een licht kalmerend effect heeft
op je lichaam. Je kunt ook je dieet
aanvullen met extra voedingsstoffen
zoals calcium, magnesium en
vitamine B, of eenvoudigweg meer
voedsel
eten
dat
deze
voedingsstoffen bevat. Sommige
kruiden
kunnen
ook
helpen.
Kamillethee zorgt gewoonlijk ook
voor een goede nachtrust. Een ander
kruid dat je kunt proberen is
valeriaanwortel (capsule of extract),
wat je kunt vinden in de
natuurvoedingswinkel. Vergeet niet
de gebruiksaanwijzing goed te lezen!
Probeer het gebruik van nicotine te beperken of te vermijden. Hoewel
nicotine een ontspannend gevoel kan creëren, kan het ook een opwekkend
effect hebben, waardoor de hartslag versnelt en je moeilijker in slaap kunt
vallen. Rook in ieder geval niet vlak vóór bedtijd of in bed!
Neem geen slaappillen zonder eerst je dokter te raadplegen.

Een eiwitrijke snack kan
ook helpen
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III. Slaapsystemen

A.

Bedbodems

1. Algemeen
Is het echt nodig om een bedbodem onder de matras te gebruiken? Is het echt belangrijk om de
matras en de bedbodem samen te kopen? Vast en zeker!
Je hebt een bodem onder je matras nodig, omdat die flexibel is. Die bodem kan een lattenbodem
zijn, een bodem met bekleding of misschien een boxspring. Er zijn veel verschillende soorten
bedbodems verkrijgbaar op de markt.
De diepte van de bedbodem bepaalt de totale hoogte van de matras tot de vloer, en dus ook het
esthetische uitzicht van het bed. Maar de bedbodem bepaalt ook hoe de matras de persoon
ondersteunt, niet alleen hoe het geheel eruitziet in de kamer.
Het is belangrijk om te weten dat het comfortniveau van om het even welke matras bepaald
wordt door de keuze van de bodem. Matras en bodem moeten op elkaar afgestemd zijn om voor
een comfortabele nachtrust te kunnen zorgen. Als je een nieuwe matras op een oude boxspring
legt, kun je al snel tot de ontdekking komen dat die vervelende doorzakking in de oude matras
eigenlijk door de boxspring kwam! En het kan een paar maanden duren voor je het beseft, maar
dat kan ook een zwakke plek in de nieuwe matras creëren.
De matras en de bodem moeten samen gekozen worden. Het is de combinatie van beide die voor
het totale comfort van het bed zorgen. Matras en bodem zijn zo geconstrueerd dat ze
samenwerken als een set. De bodem vangt een groot deel van de nachtelijke slijtage op en draagt
bij tot het algemene comfort en ondersteuning van het bed. Een nieuwe matras op een oude
bodem leggen, ze op een bodem leggen die er niet voor geschikt is of een plank leggen tussen de
matras en de bodem, zal het comfort belemmeren en de levensduur van je nieuwe matras
verminderen. Het probleem met een oude bodem is dat de nieuwe matras maar een derde zo lang
zal meegaan als wanneer je een nieuwe bodem zou nemen. De meeste merkmatrassen gaan
tegenwoordig 7-10 jaar mee als ze op een nieuwe bodem gebruikt worden, terwijl dat op een
oude bodem maar 3-4 jaar is. Omdat het financieel niet zo verstandig is om alleen de matras of
de bodem aan te schaffen, zou er degelijke informatie over de aankoop van een volledige set
aangeboden moeten worden. Bovendien kan de aankoop van een matras zonder bijpassende
bodem een invloed hebben op de garantievoorwaarden.
Er zijn 3 soorten bedbodems, lattenbodems, boxsprings en vaste bodems. De traditionele
modellen zorgen voor luchtcirculatie rond het bed en ventileren de matras, wat vooral belangrijk
is voor mensen met allergieën.
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2. Materialen
2.1. Hout
Het meest gebruikelijke materiaal voor bedbodems is hout. Voor de gebogen latten van
lattenbodems zijn zachte, flexibele houtsoorten zoals berk en beuk vereist. De natuurlijke
buigzaamheid van het materiaal zorgt ervoor dat de latten zich kunnen aanpassen aan het
lichaam op de plaatsen waar de meeste druk uitgeoefend wordt.
Aangezien de lattenbodem verschillende zones van belasting heeft, worden er verschillende
houtsoorten gebruikt voor het houten frame. Dwarsbalken gemaakt van massieve beuk en/of berk
worden geproduceerd voor de belasting van de breedte tijdens het zitten of het liggen. Door de
structuur van het hout (richting en vezelstructuur) krijgt het massief hout een enorme buigsterkte
en is het bestand tegen de druk van het gewicht.
De lengtebalken daarentegen hebben andere drukzones dan de dwarsbalken, aangezien deze
delen het beginpunt zijn van het hele mechanisme en het frame. Alle ophangingen van de
kappen, de bevestigingspunten van de dwarsbalken, de metalen fittings voor motoren en andere
comfortelementen zijn aan deze balken bevestigd. Om die reden wordt er gelaagd hout van beuk
en/of berk gebruikt om een hoge elasticiteit en een optimale druk en spanning te verkrijgen.

2.2. Metaal / aluminium
Alle metalen onderdelen zoals afschermingen, schroeven, krammen, moeren, enz., zijn volledig
geraffineerd (gegalvaniseerd en/of voorzien van poedercoating) om te vermijden dat er
kwaliteitsverlies optreedt door roest.
Koolstofstaal – het sterkste staal dat er is – vermindert de kans dat de basis gaat verschuiven.

2.3. Plastic
Met het oog op het ligcomfort is het heel belangrijk welk soort plastic er gebruikt wordt.
Behalve de elasticiteit van de lat is het ook belangrijk in wat voor plastic kappen de uiteinden
van de latten vastzitten en hoe ze erin slagen om de druk naar buiten te geleiden om het best
mogelijke ligcomfort te bewerkstelligen. Daarom worden er hoofdzakelijk materialen gebruikt
(synthetisch rubber TBS/SEBS en SBR) om de volgende voordelen te verkrijgen:
Met behulp van de zogenaamde Shore-hardheid kunnen de kappen een verschillende veerkracht
hebben, afhankelijk van de plaats in het frame. De schouderzone is meestal wat zachter dan de
lendenzone, het hoofd- en het voeteneinde zijn een beetje harder. Deze reeks van verschillende
ligzones kan aangevuld worden met een extra toepassing van comfortelementen zoals swings of
extrazachte schoudervormen. Speciale aanpassingen ( Flex control system met Modia-kap)
binnen de kap kunnen dit effect versterken en kunnen afzonderlijk geregeld worden.

2.4. Glasvezel
Een alternatief voor de houten latten zijn de GVK-profielen (glasvezelprofielen). Kenmerkend
daarvoor zijn de grote mechanische sterkte, het lage gewicht en de weerstand tegen hitte, koude
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en roest. De kern van het profiel bestaat uit glasvezel, die een axiale richting heeft, de
zogenaamde lont. De vezels zijn bedekt met gevlochten schermen die het profiel versterken. Het
profiel is bedekt met een fleece, een harsachtige laag.
In combinatie met de plastic kussentjes maakt het GVK-profiel een langdurige functionaliteit en
stabiliteit van de bedbodem mogelijk.

3. Soorten
3.1. Lattenbodems
Dit is een heel gebruikelijk matrasondersteuningssysteem dat gebruikt wordt bij bedframes. Een
lattenbodem bestaat uit een frame met houten latten die in de breedte gerangschikt zijn. Het
voordeel van dit systeem is dat er lucht onder de matras kan stromen, waardoor die kan ademen.
Een groter bed zal ook een ondersteuningsstaaf hebben in het midden van het bed die extra
stabiliteit aan het bed en de matras geeft. Het is belangrijk dat de latten niet te ver uit elkaar
liggen – ongeveer 5 cm is goed. Lattenbodems bieden vaak wat extra ruimte onder het bed.
Latten moeten ondersteunen en tegelijkertijd flexibel zijn. Om dat te bereiken, wordt het hout
van beuk en berk in dunne fineer gezaagd en onder hoge druk aan elkaar gelijmd in een
vormpers. Zo krijgt de lat een hoge elasticiteit, een grote buigsterkte, en beantwoordt ze aan de
vereisten van een comfortabel, aan het lichaam aangepast slaapbankgevoel. Een andere
lichaamsvriendelijke aanpassing van de bedbodem wordt verkregen door de latten in de
schouderzone te voorzien van een speciale constructie zoals spleten of een flexibele rand,
waardoor ze soepeler worden dan andere latten.
Om er zeker van te zijn dat de matras niet verschuift, worden latten met een gestructureerd
oppervlak aangeraden.
Er zijn twee soorten latten, namelijk vaste en flexibele. Vaste latten zijn rechtstreeks aan het
frame bevestigd en bieden weinig of geen veerkracht aan de matras. Latex- en
schuimrubbermatrassen werken het best op een flexibele lattenbodem; vaste latten zijn prima
voor matrassen met binnenvering.
Vaste lattenbodems bieden een stevige, houten bodem voor de matras. Deze bodems hebben een
matras nodig van een hoger profiel om een zelfde comfortniveau te verkrijgen als flexibele
lattenbodems.
Flexibele lattenbodems bewegen mee met de matras om zich aan te passen aan de vorm en het
gewicht van het lichaam. Ze maken gebruik van in vele richtingen beweegbare houders die aan
het frame bevestigd zijn en van flexibele latten die daarin passen. Op die manier kunnen de latten
zijdelings draaien om zich aan te passen aan het lichaam en op en neer bewegen als reactie op
het gewicht. In wezen werken de bodem en de matras samen om de slaper de juiste
ondersteuning te geven.
Flexibele lattenbodems zijn ideaal om de partner niet te storen, want ze hebben afzonderlijke
kanten. Als de ene partner zich omdraait, bewegen alleen de latten onder hem, de andere kant
blijft onbeweeglijk. En wanneer partners verschillende voorkeuren hebben qua gevoel of van
elkaar verschillen qua gewicht en vorm, kunnen de beide kanten afzonderlijk aan hun behoeften
aangepast worden.
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De meeste fabrikanten van flexibele lattenbodems bieden systemen om de juiste ondersteuning te
geven.
Flexibele latten hebben een levensduur van 5 tot 10 jaar, waarna ze gemakkelijk en tamelijk
goedkoop vervangen kunnen worden.

3.2. Boxsprings
Een boxspring is te vergelijken met de springverenunit in een matras. Hij bevat een complete
springverenunit om het bed wat extra “schokabsorptie” te geven en daarnaast genoeg
ondersteuning voor de flexibele matras. Een echte boxspring bevat extra stevige springveren.
Soms zijn deze veren afgestemd op de matras en dan spreken we van “veren op veren”. Een
boxspring verhoogt over het algemeen de elasticiteit van de matras, waardoor ze zachter of
veerkrachtiger aanvoelt en zich nog beter aanpast aan de vorm van het lichaam.
Boxsprings worden beschouwd als de meest luxueuze bedbodems. Ze bieden een gelijkmatige
ondersteuning over de hele matras, zonder harde randen. Hierdoor zorgen ze voor een zachter
gevoel en werken ze samen met de matras om ‘de druk op te vangen’. Het resultaat is dat het
hele bed zachter aanvoelt en de levensduur van de matras langer wordt. Maar voor wie iets
stevigers verkiest, is een platform top misschien beter geschikt.

3.3. Bases with Pads
Dit soort bodems hebben een vaste bovenkant zonder springveren. Ze zijn meestal gemaakt van
een houten frame dat bekleed is met een soort vulling. Dat betekent dat de matras er rechtstreeks
op gelegd kan worden zonder een tweede laag. Het is ook een goedkopere keuze, aangezien er
minder materiaal gebruikt wordt en het minder inspanningen vraagt. Vaste lattenbodems met
bekleding laten het hele bed steviger aanvoelen en daarom worden ze vaak gebruikt in
combinatie met orthopedische matrassen.
Ze zijn geschikt voor matrassen met een hoog profiel die speciaal voor dit soort bodems
ontworpen zijn.
.

3.4. Roosterbodems
Een roosterbodem is een stalen rooster op houten latten die zo kunnen bewegen dat ze een deel
van de schokken en het gewicht kunnen opvangen van de matras. Deze technologie is
ontwikkeld voor sets van bodems en matrassen. Roosterbodems komen in veel verschillende
vormen voor. Roostersystemen maken gebruik van zware, ondersteunende metaaldraad en
verdelen het gewicht over de totale oppervlakte van de bedbodem. Een roosterbodem van hoge
kwaliteit wankelt niet en zakt niet door. Dit soort bodem verhoogt de luchtdoorstroming rond de
matras.
3.5. Spiraalbodems
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Een spiraalbodem is een bedbodem die gemaakt is van dubbelgedraaide, in elkaar gevlochten
staaldraden. Onder hoge druk wordt het netwerk gespannen over de breedte van de bodem, wat
een goede ondersteuning verzekert.
Een spiraalbodem kan geplaatst worden in een bedframe of afzonderlijk op zijn eigen pootjes
staan. De meeste spiraalbodems zijn verkrijgbaar in verschillende breedten en lengtes.
De spiraalbodem heeft een open structuur. Hij is ook verkrijgbaar als verstelbare bodem.

3.6. Motoren
Elektrisch verstelbare bedden geven de slaper de mogelijkheid om het hoofd- en voeteneinde van
het bed in de meest comfortabele positie te brengen, soms met ontelbaar vele posities. Typische
aandoeningen die verbeterd kunnen worden door het gebruik van verstelbare bedden met motor
zijn waterretentie, maagbreuk en nog veel meer.
Bedbodems met motor zijn er echter niet alleen voor senioren, maar voor iedereen die een
gezonde slaapervaring wenst.
De moderne elektronisch verstelbare bedden lijken niet meer op de afzichtelijke modellen met
triplexbodem die je vroeger zag, maar zien eruit als normale, vlakke bedden. Storende kabels,
verbindingen en zichtbare motoren behoren tot het verleden, aangezien alles netjes onder het
frame verborgen zit.
Fluisterzachte motoren en stalen frameconstructies maken het mogelijk om het gewenste comfort
precies af te stellen en een goede nachtrust te verzekeren.
Sommige gemotoriseerde verstelbare bedden beschikken over een luxueuze, programmeerbare
massagetechnologie, die kan helpen bij een veelvoud van aandoeningen zoals maagkramp en een
slechte bloedcirculatie.
De modellen van uiterst hoge kwaliteit beschikken over infraroodafstandsbediening die het
mogelijk maken om het hoofd- en voeteneinde van het bed tegelijkertijd te verhogen of te laten
zakken. Zo kun je heel zachtjes je rug en benen in meer dan 1001 posities brengen met de druk
op een knop. Dit vergemakkelijkt een passieve beweging van de ruggengraat die de gebruiker
zelf kan uitvoeren.
Voor het gebruik van bedmotoren moeten de matras en de bedbodem speciaal gemaakt zijn voor
de buigende beweging, waarbij gekozen kan worden voor binnenvering, schuimrubber of een
combinatie van beide. Aangezien de buigende beweging een snellere slijtage van de matras
veroorzaakt, is een kwalitatieve constructie heel belangrijk. Matrassen die niet gemaakt zijn voor
dit doel mogen niet gebruikt worden voor gemotoriseerde verstelbare bedbodems.
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B.

Matrassen

1. Algemeen
Als je de verschillende soorten matrassen bekijkt, zien ze er aan de
buitenkant allemaal tamelijk gelijk uit, maar aan de binnenkant kunnen ze
enorm verschillen afhankelijk van de gebruikte materialen en technieken.
Ten eerste kun je een onderscheid maken tussen twee belangrijke soorten
matrassen: deze met en zonder springveren. Matrassen met binnenvering
zijn er g gebruikelijk over de hele wereld. Deze technologie heeft een lange
productgeschiedenis en heel wat moderne matrassen zijn gebouwd rond
een kern van springveren.

Er zijn twee belangrijke
soorten matrassen,
namelijk met en zonder
springveren

Andere belangrijke matrastechnologieën zijn in de eerste plaats
schuimrubbermaterialen zoals polyurethaanschuim, visco-elastisch
traagschuim of latex: elk van deze schuimrubbermaterialen heeft zijn eigen
bijzondere kwaliteiten waarmee rekening gehouden moet worden bij het
kiezen van de ideale matras voor persoonlijk gebruik. Technisch gezien
kunnen matrassen gemaakt worden voor bijna elk ondersteuningssysteem,
zoals lucht, schuimrubber, water of springveren. Deskundigen zijn het
erover eens dat elk van deze soorten voor een degelijke ondersteuning
kunnen zorgen, en de keuze ervan hangt af van de noden van de consument
en welke techniek deze noden het best vervult.

Matrassen zonder
springveren zijn meestal
gemaakt van
schuimrubber, zoals
polyurethaanschuim of
latex
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Het is een algemene misvatting dat “harder beter is”, en dat een “stevige”
of harde matras een betere ondersteuning biedt. Uit studies is gebleken dat
verschillende slaaphoudingen verschillende graden van hardheid vereisen.
Het is eenvoudiger om een harde matras zachter te maken met aangepast
beddengoed dan om een veel te zachte matras die rugpijn veroorzaakt
harder te maken.

Het is een algemene
misvatting dat “harder
beter is”

Alle matraskernen zijn overtrokken met stof, wat een duur element is bij de
vervaardiging van een matras. De kwaliteit van de verschillende stoffen die
gebruikt worden, zoals wol, zijde of katoen – zuiver of in combinatie –
doen de kostprijs van de matras variëren.
Zowel de nieuwe matras als de bedbodem moeten ontworpen zijn in
overeenstemming met de natuurlijke krommingen van de wervelkolom en
moeten ervoor zorgen dat deze behouden blijven tijdens het neerliggen. Ze
moeten zo ontworpen zijn dat de druk gelijkmatig verdeeld wordt over het
hele lichaam om de bloeddoorstroming te vergemakkelijken en de
slaapkwaliteit te verhogen. Voor degenen die dat wensen, zijn er matrassen
met extra ondersteuning aan het hoofdeinde, het midden of het
voeteneinde, of zelfs met extra ondersteuning op specifieke zones van het
lichaam. De matras moet de overdracht van beweging van de ene
slaappartner naar de andere minimaliseren.

Een nieuwe matras moet
zowel ondersteuning als
comfort bieden

De kandidaat-koper zou minstens
15 minuten op een matras moeten
doorbrengen in de winkel.
Vijf minuten op de rug en nog eens
vijf minuten op elke kant moeten
volstaan om te helpen bepalen
welke matras de juiste keuze is.
Op de rug liggen: wanneer de
gebruiker zijn/haar hand heel
gemakkelijk onder de lendenstreek
kan
schuiven,
en
zijn/haar
schouders en heupen oncomfortabel
liggen, dan is de matras te hard.
Zich omdraaien: als het veel moeite
kost, is de matras te zacht. Als de
heupen en schouders oncomfortabel
liggen, is ze te hard. De gebruiker
moet de matras testen op het type
bedbodem dat hij wil gebruiken.
Als de dubbele matras voor twee
personen
is,
moeten
beide
gebruikers
ze
tegelijkertijd
uitproberen.
Denk eraan: een goed bedsysteem bestaat uit een goede matras en een
geschikte bedbodem.

Een kandidaat-koper zou
minstens 15 minuten op
een
matras
moeten
doorbrengen in de winkel
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Een nieuwe matras moet op een reagerende bodem geplaatst worden, nooit
op een doorzakkende. De meeste matrassenmakers raden hun klanten aan
om de matras regelmatig te draaien en te keren. Ze waarschuwen ervoor dat
de matras anders niet toereikend zal functioneren. Meestal wordt
aangeraden om de matras elke drie maanden te draaien (180 graden, zodat
het hoofdeinde van de matras het voeteneinde wordt) en minstens twee
keer per jaar te keren. Sommige fabrikanten raden aan om de matras de
eerste drie maanden afwisselend te draaien en te keren en daarna twee keer
per jaar. Matrassen moeten gedraaid worden om slijtagepatronen na
verloop van tijd te voorkomen.

De meeste matrassen
moeten regelmatig
gedraaid en omgekeerd
worden

Matrassen mogen niet nat worden. Er kan een matrasbeschermer gebruikt
worden om de matras schoon te houden. Vlekken kunnen verwijderd
worden door er zachtjes op te wrijven met milde zeep en koud water.
Matrassen of bedbodems mogen niet doornat worden. Er kan een stofzuiger
gebruikt worden om de matras regelmatig schoon te maken. Als een matras
voorzien is van handvatten, dan dienen die alleen om de matras op de juiste
plaats te leggen, niet om ze te dragen. De adviezen in de handleiding van
de producent dienen opgevolgd te worden. Als je altijd op dezelfde plaats
op de matras zit, kan dat een blijvende indruk in de matras veroorzaken.
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2. Kernen
2.1. Polyurethaan (PU)
2.1.1 Algemeen
Polyurethaanschuim is een synthetisch, uit aardolie gewonnen materiaal dat
in de jaren 40 ontwikkeld werd ter vervanging van duurdere, natuurlijke
rijkdommen zoals rubber. Oorspronkelijk werd het ontworpen voor
oorlogsdoeleinden, maar al snel werd de toepassing ervan uitgebreid en
vandaag is polyurethaanschuim een van de meest gebruikte materialen ter
wereld. De verscheidenheid aan toepassingen is indrukwekkend –
polyurethaanschuim is overal terug te vinden, van medische laboratoria tot
de kussens in sofa’s of stoelen. Polyurethaanschuim wordt in matrassen
gebruikt vanwege het comfort en de betaalbaarheid.
De voordelen van matrassen van polyurethaanschuim zijn onmiskenbaar
voor mensen die betaalbare kwaliteit en comfort willen. Matrassen van
polyurethaanschuim zijn de voorbije jaren steeds populairder geworden,
omdat ze het hele lichaam goed ondersteunen tijdens de slaap. Zodra je op
een matras van polyurethaanschuim gaat liggen, omsluit ze het lichaam en
past ze zich aan zijn vorm aan. De totale ondersteuning die een matras van
polyurethaanschuim aan het lichaam geeft, wordt bepaald door de manier
waarop de schuimrubber matras zich aanpast om het gewicht van degene die
erop ligt te verdelen. Een matras van polyurethaanschuim zal de kracht die
uitgaat van het lichaamsgewicht gelijkmatig verdelen om de nek en de
ruggengraat mooi recht te houden en zo comfortabel mogelijk.

Polyurethaanschuim
zorgt voor comfort en is
betaalbaar

Matrassen van
polyurethaanschuim
omsluiten het lichaam
en passen zich aan zijn
vorm aan

Matrassen van polyurethaanschuim die overtrokken zijn met de juiste stof
regelen de temperatuur en het vocht. Ze hebben ook ventilatiekanalen die
het vocht afvoeren en verse lucht absorberen, waardoor de matras de hele
nacht kan ademen. Ze drogen sneller op dan gewone bedden en zijn niet
vatbaar voor schimmels zoals gewone matrassen.

Profiel van een PUmatras met
ventilatiekanalen

Aangezien de Europese PU-matrassen geproduceerd worden volgens strikte
kwaliteitsnormen, die ook beantwoorden aan alle huidige milieu- en
gezondheidsnormen van de Europese Unie en van Zwitserland, bestaat er
geen gevaar dat het materiaal giftige stoffen afgeeft.
Bij de aankoop van een nieuwe schuimrubber matras kan de keuze van de
juiste dikte het verschil maken tussen een comfortabele nachtrust en een
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rusteloze nacht in bed. Het is belangrijk om eerst na te gaan hoe dik de
matras moet zijn. Als ze minder dan 12 cm dik is, bestaat het gevaar dat je
het bedframe voelt, met rusteloze nachten tot gevolg. Als ze dikker is dan 18
cm wordt het moeilijk om verse hoeslakens op de matras te leggen of om ze
te keren.

hardheid te kiezen bij de
aankoop van een
nieuwe schuimrubber
matras

Een nuttige tip bij de keuze van schuimrubber matrassen: kies voor de juiste
dichtheid. De dichtheid is het gewicht van het materiaal per volume.
Gewoonlijk wordt een schuimrubber matras met een dichtheid van 35 tot 45
kg/m³ beschouwd als de gemiddelde dichtheid om kwaliteit te verzekeren.
De hardheid is ook een belangrijk criterium. Het is van groot belang om de
hardheid van de matras te voelen vóór de aankoop ervan. Doorgaans
verkiezen mensen met een lichter gewicht een zachtere matras. Mensen die
meer dan 80 kg wegen zouden een hardere matras moeten kiezen. De
meeste matrassen van hoge kwaliteit hebben verschillende zones met een
verschillende hardheid in overeenstemming met de lichaamszones. Een
zachtere schouderzone, bijvoorbeeld, gecreëerd door speciale snijtechnieken
of door zachtere materialen, zal voordelig zijn voor zijslapers.
Verder zijn sommige PU-matrassen versterkt in het middengedeelte, waar
het lichaamsgewicht geconcentreerd is en de matras het meest gebruikt
wordt. Deze maatregelen voorkomen dat het product inzakt. Maar het is ook
belangrijk om goed zorg te dragen voor een matras door ze minstens één
keer per maand om te keren, de ene maand van zijkant naar zijkant, de
andere maand van uiteinde naar uiteinde
Profiel van een PUmatras met duidelijk
versterkt
middengedeelte
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2.1.2 Soorten
PE
Aangezien polyetherschuim een halfgesloten celstructuur heeft en het comfort Polyetherschuim
wordt alleen gebruikt
niet verhoogt, wordt het zelden gebruikt voor de vervaardiging van matrassen. voor matrassen van
Het zogenaamde polyetherschuim met zijn open celstructuur wordt gebruikt middelmatige/lage
voor matrassen van middelmatige/lage kwaliteit. Het staat ook bekend als kwaliteit.
.
“standaard PUR-schuim”.
High Resilient
Highresilientschuim of HR-schuim, ook wel koudschuim genoemd, wordt
gekenmerkt door een onregelmatige celstructuur met een hoge flexibiliteit en
elasticiteit. HR-schuim is een van de meest gebruikte kernmaterialen voor
matrassen, vooral voor matrassen van middelmatige tot hoge kwaliteit.

HR-schuim heeft een
onregelmatige
celstructuur die voor
een hoge flexibiliteit
en elasticiteit.

HR-schuim heeft antibacteriële eigenschappen die een bijkomende
bescherming bieden voor mensen met allergieën. Het is ook vlamvertragend.
HR-schuim is recycleerbaar en zijn productietechnologie elimineert cfk’s,
methyleenchloride en andere drijfgassen die de ozonlaag kunnen vernietigen
en bijdragen aan de opwarming van de aarde.
Visco-elastisch
Visco-elastisch schuim of traagschuim is gemaakt van polyurethaan en
bijkomende chemicaliën die de viscositeit verhogen en daardoor ook de
dichtheid van het schuim, waardoor er een andere celstructuur gecreëerd
wordt die het schuim minder ‘veerkrachtig’ maakt en langzamer terug in zijn
oorspronkelijke vorm laat komen.
Afhankelijk
van
de
gebruikte chemicaliën en de
algemene dichtheid van het
schuim, kan het harder zijn
bij koudere temperaturen en
zachter
in
warmere
omgevingen. Traagschuim
met een hogere dichtheid
reageert
op
lichaamswarmte. Het past
zich binnen enkele minuten
aan de vorm van een warm
lichaam aan – en keert
langzaam terug naar zijn
oorspronkelijke vorm als de
warmte
en
de
druk
verdwijnen.
Traagschuim met een lagere dichtheid echter is drukgevoelig en zal zich
sneller aanpassen aan de vorm van het lichaam. Het voorbeeld dat vaak
gebruikt wordt als men de eigenschappen van het schuim wil demonstreren, is
een hand die in het schuim gedrukt wordt en dan weer weggehaald: er blijft
een duidelijke indruk van de hand achter in het schuim.
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Traagschuim werd oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik in het
ruimtevaartprogramma zo’n 30 jaar geleden. Doordat het in staat is om de
druk over het hele oppervlak te verdelen, werd gehoopt dat het de druk van
extreme G-krachten zou verlichten. Uiteindelijk werd traagschuim nooit
gebruikt in het ruimtevaartprogramma, maar het vond later wel zijn weg in de
medische wereld, bijvoorbeeld in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, waar
het doorligwonden helpt voorkomen bij mensen die lange tijd in dezelfde
positie liggen. In het begin was het te duur voor algemeen gebruik. De
voorbije jaren is de productie van visco-elastisch traagschuim goedkoper
geworden, waardoor het nu ook thuis gebruikt kan worden.

Traagschuim kan de
druk over het hele
oppervlak verdelen

Een matras van traagschuim absorbeert de warmte van het lichaam, en
aangezien het materiaal elastisch is, zijn deze delen van de matras veel
zachter.
Traagschuim is hypoallergeen wegens het materiaal waaruit het opgebouwd is
en de manier waarop het materiaal geordend is.

Traagschuim is
hypoallergeen

Volgens sommigen maakt de zachtheid van een visco-elastische matras het
moeilijk om tijdens de slaap te bewegen, waardoor er meer fysieke inspanning
gevergd wordt. Vooral zware mensen kunnen daar moeite mee hebben. Kleine
bewegingen (in tegenstelling tot volledig draaien of keren, wat veroorzaakt
wordt door een beperking van de bloeddoorstroming op de drukpunten) zijn
belangrijk voor de gezondheid van de ruggengraat. Als de klant een van deze
matrassen uitprobeert in de winkel, is het belangrijk dat hij nagaat of hij
gemakkelijk kan bewegen. Als dat moeizaam gaat, moet hij een dunnere laag
traagschuim proberen.
De matras kan ook heel hard lijken bij lage temperaturen, hoewel ze opwarmt
bij lichaamscontact.
Een traagschuimmatras is gewoonlijk dichter dan een gewone schuimrubber
matras. Dat maakt ze zwaarder. Het is vaak een goede tussenoplossing tussen
het comfort van een zachte matras en de goede ondersteuning van een harde.
Meestal bevatten traagschuimmatrassen enkel een laag van dit schuim op
ofwel standaard polyetherschuim, ofwel HR-schuim. Dit zorgt voor een betere
ondersteuning en een betere hantering.

De meeste
traagschuimmatrassen
bevatten enkel een
laag van dit schuim
op een PU-kern

Een nieuwe traagschuimmatras geeft vaak een lichte chemische geur af, wat
veel mensen onaangenaam vinden. De geur zwakt af naarmate de matras
verlucht wordt, maar toch blijven sommige mensen er gevoelig voor.
De celstructuur van visco-elastisch schuim moet dichter zijn dan de cellen van
andere soorten schuim om de langzame terugkeer naar de oorspronkelijke
vorm mogelijk te maken. Het is belangrijk om te weten dat de
luchtdoorlaatbaarheid en daardoor ook het bedklimaat anders zijn bij het
gebruik van een visco-elastische schuimlaag om het comfort te verhogen.
Bij de keuze van een bedframe voor een traagschuimmatras is het belangrijk
om een frame te kopen dat specifiek voor dit soort bedden ontworpen is. Een
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stalen frame kan wel een gewone matras met binnenvering dragen, maar dat
geldt niet voor traagschuimbedden. Een geschikt frame is absoluut
noodzakelijk!

dit doeleinde
ontworpen zijn

2.2. Latex
2.2.1. Algemeen
Latex is een materiaal van topkwaliteit dat ofwel op natuurlijke wijze
gewonnen wordt uit het sap van de rubberboom, ofwel synthetisch
vervaardigd wordt. Wanneer latex gevulkaniseerd wordt, wordt de
voorheen onstabiele, kleverige substantie stabiel, duurzaam en heel
elastisch. Een latex matras zou heel erg dicht zijn als ze niet gemaakt werd
als een schuim met gaatjes (pincoregaten), die ze een onafhankelijke
celstructuur geven. Deze gaten maken de latex zacht en comfortabel. Hoe
groter de gaten, hoe zachter de latexkern. De gaten in de meeste latex
matrassen zijn allemaal van dezelfde grootte, waardoor de matras overal
gelijk aanvoelt. Sommige kernen echter bestaan uit verschillende
segmenten van latex met gaten van verschillende grootte. Hierdoor kan het
bed verschillende zones hebben – zachtere onder de schouders en de
voeten, hardere onder de heupen.

Latex matrassen zijn uit
natuurlijke of
synthetische latex
vervaardigd

De onafhankelijke
celstructuur van latex
voorkomt dat je je
partner stoort

Ook matrassen met een kant voor haar en een kant voor hem zijn
gemakkelijk te vervaardigen.

Latex is het enige materiaal dat zowel comfort als ondersteuning biedt
zonder enige bekleding (inherente eigenschappen)
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Voordelen van latex

Goede ondersteuning
o
Elasticiteit – is bestand tegen extreme uitrekking (tot 170%)
zonder te breken, dankzij de moleculaire structuur.
o
De hardheid van latex heeft heel veel comfortniveaus.
o
Uniek gevoel (het is niet visco-elastisch, het werkt als een veer)

Gezond product
o
Ademend: vochtbestendig dankzij de ventilerende structuur.
Het droogt snel. Latexcellen zijn open cellen.
o
Antibacterieel: onderzoeken van de Wisconsin Alumni
Research Foundation hebben aangetoond dat latex
antibacteriële eigenschappen bezit.
o
Antistof: onderzoeken van het Pasteur Insitute hebben
aangetoond dat stof zich moeilijk kan ontwikkelen in een
latexomgeving
De hardheid en de dichtheid van latex matrassen staan met elkaar in
verband. Wanneer de dichtheid toeneemt, doet de hardheid dat ook. Er
bestaan standaarden voor dichtheid en hardheid van verschillende soorten
schuim (o.a. ISO 2439 en ISO 3386) die bijvoorbeeld meten welke kracht
nodig is om een latexkern samen te drukken tot 25% van zijn
oorspronkelijke hoogte. Hoe hoger de waarde, hoe harder het oppervlak zal
aanvoelen.

Latex matrassen zijn van
nature hypoallergeen

De hardheid en de
dichtheid van latex
matrassen staan met
elkaar in verband

2.2.2. Soorten
Natuurlijk
Latex is een harssoort die verkregen wordt door in de schors van een boom
te snijden. Ongeveer 99% van al het natuurlijke rubber komt van de latex
van de Hevea brasiliensis, beter gekend als de rubberboom. In de schors
worden smalle groeven gemaakt. De latex sijpelt uit de snede in de boom,
gaat door de tuit en wordt opgevangen in een beker. Elke boom geeft
ongeveer een theekopje latex per dag. De rubberboom wordt gekweekt op
plantages in Zuid-Azië, Zuid-Amerika, Afrika, Indonesië en Sri Lanka.
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Latexschuim is een milieuvriendelijk, natuurlijk product dat volledig
afbreekt in het milieu.

Woordenboekdefinitie van latex: waterachtige emulsie van synthetische
substanties, verkregen door polymerisatie.

Alle natuurlijke materialen hebben een typische, natuurlijke geur. Tenzij je
erg gevoelig bent voor geuren, zul je ze waarschijnlijk niet opmerken in
een natuurlijke latex matras, omdat ze na verloop van tijd al hun gas
afgegeven hebben. De gassen van natuurlijke materialen zijn allemaal
natuurlijk en bevatten geen chemicaliën. Al deze materialen leveren een
bed op zonder enige irriterende middelen zoals zwavel of boorzuur. En er
zijn geen plastics of polyesters die giftige stoffen afgeven.
Main ingredients in the manufacturing of 100% pure natural latex: at least
85% natural rubber, 2-3% zinc oxide, 1-2% fatty acid soaps, 1-2% sulphur,
and 1-2% sodium. The last 4 items are necessary in the vulcanisation,
foaming, and curing process. Most of these are baked out. The finished
core is then washed at least 3 times.
Synthetisch
De industrie van synthetisch rubber werd ontwikkeld wegens een gebrek
aan beschikbaar natuurlijk rubber tijdens Wereldoorlogen I en II. Van
petrochemische, synthetische latex wordt beweerd dat ze dezelfde
eigenschappen bezitten als natuurlijke latex, en tegenwoordig worden de
meeste latex matrassen ofwel van synthetische latex, ofwel van een
combinatie van natuurlijke en synthetische latex gemaakt. De
gecombineerde latexkern is veerkrachtiger. Synthetische latex is goedkoper
en dus veel rendabeler voor de productie van matrassen.

Een afgewerkte
natuurlijke latex
matraskern bestaat voor
minstens 85% uit
natuurlijk rubber

Een gecombineerde
latexkern
(synthetisch/natuurlijk) is
veerkrachtiger

2.2.3. Productieproces
Latex werd voor het eerst ontdekt door de Indianen in Zuid-Amerika en
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werd caoutchouc genoemd. De inboorlingen gebruikten dit soort rubber om
sportballen te maken. Het rubber van weleer had de neiging om te reageren
op temperatuur. Bij warmte werd het rubber zacht en kleverig. Bij koudere
temperaturen werd het rubber hard en broos.
In 1839 ontdekte Charles Goodyear de vulkanisatie, waarbij rubber en
zwavel op hoge temperaturen met elkaar versmolten worden om een
product te verkrijgen met mechanische en andere fysische eigenschappen
die veel beter zijn dan die van ruwe caoutchouc.
De bewerking met warmte en zwavelverbindingen geeft het rubber sterkte,
hardheid en elasticiteit.
Vandaag zijn er twee methodes om van latex het schuim te maken dat
gebruikt wordt voor latex matrassen: Dunlop en Talalay.
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Dunlop
In de jaren 1920 werd E.A. Murphy, een wetenschapper voor de firma
Dunlop, gemachtigd om het eerste latexschuim te produceren en de deur
open te zetten voor de eerste latex matras. Murphy ontdekte hoe je de
nodige bubbels moet produceren om het gewenste product te creëren, toen
hij met de mixer van zijn vrouw lucht door de latex klopte vooraleer een
geleermiddel toe te voegen
en
het
mengsel
te
vulkaniseren
in
een
stoomoven.
Het
zo
gecreëerde
latexschuim
werd een groot succes en
steeg al heel snel in
populariteit in de vorm
van stoelkussens. In 1931
bracht
Dunlopillo
de
eerste latex matras op de
markt en promootte die als
een grote tijdsbespaarder,
omdat ze niet gekeerd of
opgeschud
hoefde
te
worden om zijn onvoorstelbaar comfortniveau te behouden.
Het verkregen schuim wordt een aantal keren gewassen om het te ontdoen
van zeep- en proteïneresten die het schuim vroegtijdig kunnen afbreken en
om de rubberachtige geur van latex te verminderen. Het Dunlop-proces
creëert een steviger, dichter product dat gebruikt wordt als kern voor een
latex matras.

Kenmerken van het Dunlop-proces

Ononderbroken productieproces

Hoge capaciteitsgraad

Productconsistentie – gecontroleerd proces

Snel ontwerp van op maat gemaakte stukken

Onmiddellijke aanpassing aan de vereiste dichtheid en afmetingen
(het is niet nodig om een nieuwe mal te maken, want de bepaling van
de grootte gebeurt op het einde van de cyclus)

Rendabel
Talalay
Het Talalay-proces (genoemd naar Leon Talalay) werd in de industrie
geïntroduceerd in 1965. Het is vergelijkbaar met het Dunlop-proces, maar
er werden enkele stappen toegevoegd.
Eerst wordt de ruwe latex met vernetters en additieven opgeklopt tot een
schuim. Vervolgens wordt de juiste hoeveelheid latex in de mal gegoten.
Daarna wordt alle lucht er uitgezogen, waardoor de latex uitzet en zich
perfect verdeelt over de hele mal. Dan wordt de latex bevroren tot -30 °C
om te verhinderen dat het geheel inzakt. Dit zorgt er bovendien voor dat de
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Opgeklopte latex krijgt
tijdens het proces
verscheidene additieven
en wordt gevulkaniseerd

Het Dunlop-proces levert
een steviger en dichter
product op

Het Talalay-proces
bestaat uit zes fases:
vullen van de mal,
vacuüm trekken,
bevriezen, geleren,
vulkaniseren en wassen
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celmembranen hun ronde structuur behouden als de celmembranen
gedeeltelijk openbarsten. Vervolgens wordt koolzuurgas (CO₂ )
toegevoegd om de latex tot een gel te veranderen. Ten slotte wordt de latex
gevulkaniseerd bij een temperatuur van 115 °C tot hij volledig vernet is, en
daarna gewassen.

Vullen van de mal Vacuüm trekken

Geleren

Vulkaniseren

Bevriezen

Wassen

Talalay-latex bestaat meestal uit een mengeling van synthetische en
natuurlijke latex. Aangezien ze een schuim oplevert met een celstructuur
die gelijkmatiger en consistenter is dan andere, wordt de Talalay-methode
vandaag beschouwd als het beste proces om latex matrassen te maken.

Talalay-latex heeft een
gelijkmatigere en
consistentere celstructuur

Kenmerken van het Talalay-proces

Hoge graad van veranderlijkheid bij elke batch en tussen de batches
door

Kan duurder zijn

Beperkte afmetingen
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2.3. Springveren
2.3.1. Algemeen
Matrassen met binnenvering zijn wijd verspreid over de hele wereld. Ze
hebben een lange en rijke productgeschiedenis en heel wat moderne
matrassen bevatten allerlei soorten springveren. Aangezien er een grote
vraag is naar matrassen met binnenvering over heel de wereld, bestaan er
verschillende soorten, bv. vervaardigd met diverse lagen schuim,
natuurlijke en/of synthetische vezels, en er zijn drie belangrijke soorten van
veren, namelijk Bonnell, LFK en pocketveren.
De springverenunit is de belangrijkste bron van ondersteuning voor het
lichaam. Vijf factoren kunnen het comfortniveau, de ondersteuning en de
duurzaamheid van een matras met binnenvering beïnvloeden: het aantal
veren of spiralen, hun vorm, de draaddikte, het aantal slagen in elke veer en
de verdeling van de veren. Het uiteindelijke effect zal afhangen van de
wisselwerking tussen al deze factoren. Zo is een groot aantal veren niet
noodzakelijk beter als ze laag van kwaliteit zijn. Het meest comfortabele
verensysteem komt neer op persoonlijke voorkeur en hangt onder andere af
van de lengte en het gewicht van de persoon en of hij alleen slaapt of met
een partner.

De drie belangrijkste
soorten matrassen met
binnenvering
zijn
Bonnell,
LFK
en
pocketveren

Behalve de vorm en het
aantal springveren zijn
ook de draaddikte, het
aantal slagen en de
verdeling van de veren
beslissend voor de
kwaliteit van een matras
met binnenvering

Het comfort, en dus niet de statistieken, is de beslissende
factor.

Het aantal veren
Hier volgt het minimale aantal spiralen die nodig zijn om een redelijke
kwaliteit te verkrijgen:


Bonnell: 200 – enkelbed, 300 – dubbelbed, 400 – queensize, 475 –
kingsize
 LFK:
300 – enkelbed, 525 – dubbelbed, 600 – queensize, 775kingsize
 Pocket: 435 – enkelbed, 640 – dubbelbed, 720 – queensize, 900 –
Bron: Agro, Duitsland
Vorm van de veren
Er zijn verschillende soorten vormen van veren en het is een goed idee om
als consument op de verschillende soorten te gaan liggen om te zien welke
type het meest geschikt is.




Bonnell: dubbelconische of zandlopervormige veren
LFK: cilindervormige veren
Pocket: cilindervormige of tonvormige veren – aan elkaar verbonden
door centrale verlijming of aan de uiteinden tussen twee lagen nonwoven materiaal.
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Draaddikte
Niet alle binnenveringssystemen worden gemaakt van metaaldraad met
dezelfde dikte. Bonnell-veren zijn gemaakt van 2,0 mm tot 2,5 mm dikke
draad, LFK en pocketveren hebben een draaddikte van 1,6 mm tot 2,0 mm.
Er kunnen speciale versies gemaakt worden van dunnere of dikkere draden.
De duurzaamheid van de veren is gerelateerd met de kwaliteit van de draad
en het productieproces van de veren, maar niet met de draaddikte.
Het aantal slagen
Een verdere variatie is het aantal actieve slagen in de veer of spiraal, dus
het aantal slagen dat het gewicht van het lichaam absorbeert en
ondersteunt. Hoe meer slagen, hoe zachter de veer zal zijn en hoe langer ze
zal meegaan, omdat er meer materiaal is om de druk op te vangen.
Verdeling van veren
Sommige matrassen hebben verschillende ondersteuningszones. Er zijn
springverenunits met 3, 5 en 7 zones verkrijgbaar. Deze indeling in zones
is gebaseerd op verschillende filosofieën van de matrasfabrikanten. In het
algemeen moet de indeling in zones de aanpassing van de matras aan de
vorm van het lichaam verbeteren. Het hoofd, het middel en de benen
moeten ondersteund worden met hardere zones, terwijl de heupen en de
schouders dieper in de matras moeten kunnen zinken zonder ondersteuning
te verliezen. Sommige speciale springverenunits hebben ook
ondersteuningsveren aan de zijkant of de rand, die meer sterkte en steun
geven op de rand van de matras. Dit draagt niet bij tot het slaapcomfort
tijdens de nacht, maar het kan verhinderen dat de slaper uit bed rolt.
Sommige consumenten houden ook van een stevige rand, omdat die meer
ondersteuning biedt bij het zitten op de rand van de matras.

Hoe meer slagen een
spiraal heeft, hoe zachter
ze is en hoe langer ze
meegaat

Er zijn springverenunits
met 3, 5 en 7 zones
verkrijgbaar

2.3.2. Soorten
Bonnell
De moderne revolutie in de creatie van de
binnenvering kwam op de markt in de jaren 1890
toen de eerste springveer geproduceerd werd. De
eer voor de uitvinding gaat naar Mr. Bonnell,
aangezien zijn zandlopervormige springveer
vandaag nog steeds de Bonnell-veer genoemd
wordt.
Zandlopervormige veren worden gebruikt in het
originele
en
meest
gebruikte
binnenveringssysteem, het Bonnell-systeem. De
unit wordt gevormd door springveren die in rijen
naast elkaar geschikt zijn en boven- en onderaan aan elkaar verbonden zijn
met spiraalvormige metaaldraden. Er kunnen randdraden, zowel vlakke als
ronde, aan de springverenunit bevestigd worden om de buitenrand te
verstevigen
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Tegenwoordig
worden
Bonnell-veren
volledig
automatisch vervaardigd
uit
metaaldraad
die
getrokken werd volgens de
strengste normen voor een
grotere uniformiteit en
performance. Het snelle
computergestuurde
productieproces
garandeert stabiliteit, een
onveranderlijke kwaliteit
en efficiëntie van de unit.

Bonnell-springverenunits
bieden een progressieve
springveerondersteuning

Bonnell-veren bieden een progressieve springveerondersteuning. Ze
kunnen aanvankelijk vrij gemakkelijk samengedrukt worden, maar bieden
meer ondersteuning naarmate de druk op de spiralen toeneemt. Ze zijn
verkrijgbaar in verschillende draaddikten, van zacht 2,0 mm tot hard 2,5
mm, en bevinden zichin de lagere tot middelmatige prijsklasse.
Matrassen met Bonnell-binnenvering kunnen ook aangeboden worden in
verschillende multizoneversies met 3, 5 of 7 zones.
Eigenschappen, kenmerken en voordelen:

Productieconsistentie en uniformiteit van de unit

Onovertrefbare stabiliteit, sterkte en duurzaamheid

Gevoelig en ondersteunend

Eenvoudige verdere verwerking

Enorm veel verschillende versies en afmetingen
springverenkern zijn mogelijk

Gunstige prijs-kwaliteitsverhouding

van

de

LFK
Het LFK-springverensysteem werd ontwikkeld in de jaren 1980 om
springverenunits met een laag gewicht en zonder knopen op de markt te
In LFKbrengen die gebruikt konden worden voor matrassen in de middelmatige en springverensystemen
hogere prijsklasse. De afkorting ‘LFK’ staat voor het
worden springverenunits
met een laag gewicht
Duitse ‘Leicht-Feder-Kern’ (lichte binnenvering). De
gebruikt
vorm van een afzonderlijke spiraal is cilindrisch met
elliptisch gevormde buitenringen. De spiralen
worden net zoals bij de Bonnell-veren aan de
uiteinden met elkaar verbonden via spiraalvormige
metaaldraad.
De speciale vorm van de buitenringen zorgt voor een
grotere flexibiliteit van de hele springverenunit. Dit
wordt het “scharniereffect” genoemd. De fijne
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draaddikte van 1,6 mm tot 2,0 mm is verantwoordelijk voor het lagere
gewicht, hoewel het aantal spiralen ongeveer 50% groter is dan bij een
Bonnell-springverensysteem. Kleinere spiraaldiameters zorgen voor een
grotere oppervlaktedekking, wat een uitstekende ondersteuning aan de
slapers biedt. De hogere flexibiliteit en gevoeligheid voor de
lichaamscontouren maken de LFK-springverensystemen comfortabeler dan
Bonnell- of offsetveersystemen. Omdat het systeem geproduceerd wordt
met volautomatische machines zijn alle LFK-binnenveringen van dezelfde
hoge kwaliteit en kunnen ze vrij goedkoop vervaardigd worden. LFKspringverenunits zijn ook verkrijgbaar met 3, 5 of 7 zones.

LFK-springverenunits
hebben een lager gewicht
en bevatten tegelijkertijd
ongeveer 50% meer
spiralen dan Bonnellspringverenunits

Eigenschappen, kenmerken en voordelen:

Gevoelig, ondersteunend en comfortabel

Heel goede aanpassing aan de lichaamsvorm

Kwaliteit, consistentie en duurzaamheid

Grotere oppervlaktedekking / rand-tot-randondersteuning

Groot aantal spiralen / meer actieve metaaldraad
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Pocket
John John Gail, uitvinder en ingenieur,
ontwikkelde en patenteerde de pocketveren in
1925 in de VS. Zijn pocketveer bestond uit een
afzonderlijk verpakte cilindervormige spiraal. De
spiralen
werden
samengedrukt
(voorgecomprimeerd) en in zachte, duurzame
katoenen hoesjes geplaatst. Met ringkrammen
werden rijen van deze veren aan elkaar verbonden
om een volledige springverenunit met een groot
aantal spiralen te vormen. Ze waren heel gevoelig
voor de bewegingen van het lichaam, aangezien
ze enkel reageerden op de belasting die op elke
veer afzonderlijk uitgeoefend werd. Dit
voorkwam dat de beweging op het hele bed
overgezet werd, wat de partner zou kunnen storen
Vandaag zijn pocketveren kleine, zachtere
springveren die verpakt zitten in afzonderlijke
katoenen of non-woven hoesjes. De vorm werd een
tonvorm om de rijen van veren centraal te kunnen
verlijmen en ze zo met elkaar te verbinden. Deze
tonvorm gecombineerd met de hechting van elke
afzonderlijke spiraal in zijn eigen katoenen hoesje
zorgt ervoor dat elke veer onafhankelijk werkt en
zich aanpast aan de vorm van het lichaam, waardoor
puntdruk vermeden wordt. Onafhankelijke ondersteuning betekent dat er
weinig of geen overdracht van beweging van de ene slaappartner naar de
andere gebeurt. Pocketveren zijn uiterst gevoelig voor zelfs maar de minste
verandering van gewichtverdeling, lichaamsvorm en slaappatronen,
waardoor er ondersteuning geboden wordt op de plaatsen waar dat het
meest nodig is, zonder aan comfort te moeten inboeten. De afzonderlijke
verpakking van de spiralen verzekert ook een geluidloze slaap. Centraal
verlijmde,
tonvormige
pocketverenunits
zijn
perfect geschikt voor
verstelbare bedden en
kunnen gebruikt worden
op
gemotoriseerde
lattenbodems zonder enig
verlies van comfort en
kwaliteit.
De draaddikte varieert
van 1,4 mm tot 2,0 mm.
Versies met een groot
aantal spiralen vereisen
natuurlijk een fijnere
draaddikte zoals 1,0 mm.
Net zoals andere soorten
worden ze gemaakt in een
EBIA’s Sales
Manual
groot
aantal
verschillende versies en er zijn nog steeds pocketveren
beschikbaar die manueel aan elkaar bevestigd zijn met ringkrammen.
Variaties met meerdere zones en verschillende spiraalconfiguraties zijn ook
verkrijgbaar. Pocketveren zijn de meest geavanceerde springveren met

In pocket spring units,
pre-compressed coils
are
placed
in
individual
fabric
pockets

Pocketveren werken
onafhankelijk en passen
zich aan de vorm van het
lichaam aan, waardoor
puntdruk vermeden
wordt

Pocketveren zijn de
meest geavanceerde
springveren
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Andere
Offsetveersystemen: de Bonnell-spiralen
ontwikkelden zich in offsetspiralen, die
momenteel erg populair zijn, maar ook
heel erg duur. Ze zijn bijna identiek aan
de Bonnell-spiralen, alleen de bovenste
en onderste ringen van de spiralen
hebben een vorm die op die van de LFK
lijkt,
wat
voor
een
betere
scharnierwerking zorgt als ze samen
geplaatst worden in een springverenunit.
Bij een verdere ontwikkeling van de
offsetspiralen
werd
de
knoop
weggewerkt die het einde van de
metaaldraad met de spiraal verbond. Met
andere woorden, offsetspiralen kunnen
losgemaakt zijn of een loshangend einde
hebben (sensorische arm) en worden
“offsetspiralen
met
open
einde”
genoemd. Deze verbeteringen gaven de
offsetspiralen een extra slag actieve
metaaldraad
voor
een
grotere
springveerwerking aan elk uiteinde van
de spiraal.

Offsetveersystemen
zijn een verbeterde
versie van het
Bonnell-systeem

Doorlopende spiraal: het systeem van
doorlopende spiralen bestaat uit spiralen
die gevormd zijn van één enkele
metaaldraad die door het hele systeem
gevlochten is. Ze lijken op dubbel
gevlochten spiralen of losse krullen die
een ononderbroken draadwerk vormen
over de hele matras. Het idee achter de
doorlopende spiraal is dat de verbonden
spiralen elkaar sterkte en ondersteuning
kunnen geven. Daardoor kunnen de
fabrikanten het aantal spiralen verhogen,
wat
resulteert
in
een
betere
ondersteuning. De unieke V-vorm van
de veren in het systeem van doorlopende
spiralen zorgt ervoor dat elk punt van de
matras ondersteund wordt door 2 veren.
Het storen van de partner is beperkt,
omdat de doorlopende spiralen het
gewicht verdelen over de lengte van het
bed. De doorlopende spiralen worden
horizontaal samengehouden door een
flexibele spiraalvormige metaaldraad.
Het aantal veren of spiralen is
gelijkaardig aan het LFK-systeem.

Doorlopende
spiralen zijn
gevormd van één
enkele metaaldraad
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2.3.3. Isolatiestoffen
Op sommige openspiraalsystemen ligt een isolatielaag om te verhinderen
dat het bovenmateriaal in de spiralen zakt en de bekleding beschadigd
wordt.

Een isolatielaag
beschermt de bekleding
tegen beschadiging door
de spiralen

Deze isolatielaag kan een kussen of een gaas zijn. Materialen die gebruikt
worden als isolatie zijn sisal, met hars vermengde synthetische vulling, met
rubber bekleed krulhaar, synthetische vezels, netisolatie en
polypropyleennetten.

2.3.4. Toplagen
De toplaag is de laag tussen het menselijk lichaam en de veren – ze bepaalt
hoe hard of hoe zacht de matras tegen je lichaam aanvoelt. Ze bestaat uit de
verschillende lagen van materiaal boven de isolatielaag en onder het
dekbed en ze maakt de matras zacht en comfortabel. Ze zorgt er ook voor
dat de persoon die op de matras slaapt de spiralen niet voelt. Matrassen met
binnenvering gebruiken een grote verscheidenheid aan vulling om
verschillende eigenschappen en comfortkeuzes te creëren, die ook een
invloed hebben op de prijs. Eigenlijk kan één enkele springverenunit
gebruikt worden voor compleet verschillende matrassen, afhankelijk van de
vullingen die gebruikt worden voor de toplaag. Een matras wordt duurder
naarmate betere toplagen gebruikt worden in het fabricageproces, wat met
zich meebrengt dat een matras die gemaakt is van betere materialen ook
langer meegaat. De keuze voor een vulling is gebaseerd op veerkracht,
duurzaamheid, flexibiliteit en het vermogen om lichaamsvocht te
absorberen. Bij goedkopere matrassen bestaat de toplaag meestal uit een
compacte vulling; bij matrassen van betere kwaliteit wordt vaak de
voorkeur gegeven aan lagen van losse vulling in grote hoeveelheden. De
manier waarop de vulling op zijn plaats gehouden wordt, kan ook invloed
hebben op het comfort van het bed. Bij matrassen van superieure kwaliteit
wordt elke laag met de hand op zijn plaats genaaid om te verhinderen dat
het materiaal zou verschuiven. Dit is een speciaal handwerk (‘handtuften’
genoemd) waarmee één persoon een aantal dagen bezig kan zijn.
Verkopers moeten weten welke matrassen gehandtuft zijn om de hoge prijs
te kunnen verklaren.
Matrassen van hoge kwaliteit hebben vullingen zoals zijde, wol, kasjmier,
schuim van hoge kwaliteit (gekronkeld of eierschaal), latex en ganzendons.
Bij de goedkopere matrassen bestaat de vulling uit schuim van lagere
kwaliteit, geregenereerde katoenvezels en kokosvezel. Deze gaan niet zo
lang mee, omdat ze gemakkelijker uiteenvallen, klitten en putten vormen,
en hun veerkracht sneller verliezen.

De toplaag bestaat uit
verschillende lagen van
verschillende materialen
die de matras zacht en
comfortabel maken

Vullingen van hoge
kwaliteit zijn zijde, wol,
kasjmier, schuim, latex
en dons

Het is normaal dat de toplaag de eerste maanden wat inzakt en samendrukt,
wat de matras uniek maakt voor de vorm van het lichaam. Dit kan meer
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uitgesproken zijn bij duurdere matrassen met meer vullingen. Door de
matras regelmatig om te keren kan deze verzakking wat tenietgedaan
worden.
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2.4. Waterbedden
Het vinylwaterbed is niet meer zo populair als vroeger, maar het heeft nog
steeds een goede reputatie. De moderne waterbedden lijken op een
gewone matras/bodem, met een met water gevulde kern die voor de
ondersteuning zorgt, en enkele bekledingslagen voor de isolatie en het
oppervlaktecomfort. Een kwalitatieve constructie is essentieel als er water
mee gemoeid is, dus het is van cruciaal belang dat het vinyl en de naden
ontworpen zijn voor maximale duurzaamheid. Zorg ervoor dat de vloer
het gewicht van een waterbed aankan.
Een groot voordeel van een waterbed is het ontbreken van puntdruk,
aangezien het water zich vormt naar het lichaam en voor een uitstekende
drukverdeling zorgt. Het is belangrijk dat de matras voldoende gevuld is
om genoeg ondersteuning te verzekeren. Als je op zoek gaat naar een
waterbed, kies er dan een waarbij je zo weinig mogelijk last van de
bewegingen van je slaappartner ondervindt.
De individueel aanpasbare warmteniveaus op afstandsbediening kunnen
een positief, ontspannend effect hebben op het lichaam en problemen met
de rug en de wervelkolom helpen voorkomen. Waterbedden zijn
behaaglijk warm bij koud weer en koel bij warm weer, maar het is
aanbevolen om een stoffen beschermingslaag tussen het laken en de
matras te leggen om het zweet te absorberen.

Aangezien het water zich
vormt naar het lichaam,
zorgt het voor een
uitstekende
drukverdeling

Individueel aanpasbare
warmteniveaus hebben
een ontspannend effect
en kunnen rugpijn helpen
voorkomen

Sommige waterbedden garanderen dat ze 85% of 95% waveless zijn. Er
bestaan extra stevige modellen met luxueuze afwerkingen zoals wasbare
overtrekken of een extra laag traagschuim. Sommige soorten hebben een
waveless binnenvering die extra ondersteuning biedt.
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2.5. Luchtmatrassen
De moderne luchtbedden lijken op de gekende combinatie van
matras/boxspring en hebben een met lucht gevulde kern die voor
ondersteuning zorgt in plaats van een springverenunit of een kern van
schuimrubber.
De luchtkamers zijn volledig ingesloten en afgeschermd tussen lagen van
schuim. Een elektrische pomp regelt de in- en uitvoer van lucht, zodat het
comfort en de stevigheid voor elke persoon individueel afgesteld kan
worden. De luchtkamers van een luchtmatras zorgen ervoor dat de matras
het lichaamsgewicht gelijkmatig kan verdelen en het lichaam zachtjes kan
ondersteunen, wat gunstig is om puntdruk en rugpijn te verminderen en de
nek, schouders, heupen, enz., te ontlasten.

Het comfort en de
hardheid van een
luchtmatras kan
individueel aangepast
worden

De fabrikanten van luchtmatrassen ontwikkelden bijkomende elementen
zoals een matrasbekleding voor extra zachtheid en bescherming,
sneltoetsbediening voor een eenvoudige en handige aanpassing van het
comfort, en een Quadra Coil-constructie die ervoor zorgt dat een nieuwe
luchtmatras niet doorzakt of kromt.
Zoals bij alle soorten matrassen zijn er veel gebruikers tevreden, maar
klagen sommige dat ze niet zo comfortabel zijn als ze gehoopt hadden.
Sommigen zeggen dat ze de hardheid van de matras niet kunnen aanpassen.
Dus nogmaals: je kunt alleen weten of een bed geschikt is door ze uit te
testen in de winkel.
Opblaasbare luchtbedden voor gasten zijn niet bedoeld om een gewoon bed
te vervangen. Volgens chiropractors bieden opblaasbare bedden niet
genoeg ondersteuning voor langdurig gebruik.
EBIA’s Sales Manual

Opblaasbare luchtbedden
voor gasten zijn niet
bedoeld om een gewoon
bed te vervangen

p.40

3. Overtrekken
3.1. Tijk
Het eerste wat je opmerkt aan een matras is de overtrek – in het vak gekend als ‘tijk’. De tijk
omhult de kern van de matras. De overtrek is meestal afgestemd op de bedbodem, is verkrijgbaar
in verschillende kleuren en soorten en gewatteerd om te beklemtonen hoe comfortabel de matras
is. Terwijl de kern comfort en ondersteuning geeft aan de wervelkolom, zorgt de tijk voor het
uiterlijk en het aanvoelen van de matras. Daarom spenderen de fabrikanten veel tijd aan het
zoeken van aantrekkelijke kleuren en designs, zodat hun matrassen er goed uitzien. Maar de tijk
moet er niet alleen goed uitzien, hij moet ook sterk en slijtvast zijn. De algemene kwaliteit van
om het even welke matrasovertrek hangt niet alleen af van het gebruikte materiaal, maar ook van
de tijk – de manier waarop hij tot stof is geweven.
De tijk moet in de eerste plaats stevig genoeg zijn voor zijn doeleinden. Sommigen willen een
stevigere overtrek – of een extra stevige matrasovertrek – voor het eerste bed van een peuter,
tenminste stevig genoeg om bestand te zijn tegen het onvermijdelijke gespring op bed!
Stoffen van fijne kwaliteit worden geweven van natuurlijke materialen zoals zijde, katoen,
viscose, wol of vlasdraad, of een mengeling daarvan. Gewone stoffen worden gemaakt van
synthetische vezels zoals polyester, polypropyleen of acryl en worden vaak bedrukt. Er kunnen
kleuren gekozen worden uit een breed palet om het textiel op te fleuren.
Er bestaan een aantal typische weefsels die gebruikt worden voor matrasovertrekken, zoals
jacquard en damast.
Matrassenfabrikanten gebruiken tegenwoordig steeds meer tijk met speciale eigenschappen,
zoals antihuisstofmijt, antiallergisch, antibacterieel, antischimmel, antimicrobieel, antistatisch,
ademend, waterbestendig, kleurbestendig, sterk absorberend, natuurlijk brandvertragend, enz.
Sommige zijn zelfs doortrokken van essentiële oliën – wat een keuze!

3.2. Breiwerk
Matrasovertrekken passen uitstekend als ze gemaakt zijn van gebreid, rekbaar materiaal in
tegenstelling tot geweven stof, vooral als het bed flexibel is. Gebreide stretchstoffen die speciaal
gemaakt zijn voor matrastijken zijn rekbaarder, sterk en duurzaam. Net zoals bij de geweven
overtrekken zijn er ontelbare mogelijkheden met betrekking tot garens, designs, afwerking,
wasbaarheid, kleuren, enz.
Badstof is een rekbaar materiaal dat aangenaam aanvoelt. Dubbele jersey is een stof die bestaat
uit twee of drie lagen en eruitziet als de gebreide versie van een geweven tijk maar die veel
zachter aanvoelt. Dit soort materiaal is verkrijgbaar in verschillende gewichten en
samenstellingen en is wasbaar op 60°C. Nicky velours is een fluweelachtig zacht velours met
maximale rekbaarheid, verkrijgbaar in verschillende gewichten van 230 g/m² tot 300 g/m².
Gelaagd textiel is de naam voor zware dubbele jersey gewatteerd met vullingvezels. Door de
rekbaarheid en de vulling kan hij rechtstreeks op de matras gelegd worden. Dit soort textiel is
perfect voor mensen die hun tijk vaker moeten wassen dan anderen, bijvoorbeeld wegens
allergieën. Op maat gemaakte rekbare stof is geschikt voor intensief gebruik, gemakkelijk
afneembaar en wasbaar.
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De goedkoopste materialen voor matrasovertrekken zijn non-woven textiel en enkele goedkope
gebreide stoffen

4.

Wattering

Matrassen bevatten enkele vullingslagen gemaakt van licht schuim of vezels die aan de
onderkant gestikt zijn – de wattering. Behalve het decoratieve effect heeft het een zachte textuur
die de gebruiker meteen voelt als hij op de matras gaat liggen en bepaalt het ook hoe het
matrasoppervlak aanvoelt. Een strak gewatteerde matras zal over het algemeen steviger
aanvoelen, terwijl een matras met wijde, ver uit elkaar geplaatste stiksels behaaglijker en zachter
zal aanvoelen.
Voor het watteren van een tijk worden meestal meerdere naalden gebruikt om de
bekledingslagen aan elkaar te stikken. Het stikwerk kan eenvoudige of complexe patronen
vertonen of gewoon doorlopen over het hele oppervlak van de matras.
Bij matrassen van superieure kwaliteit wordt elke laag met de hand op zijn plaats genaaid om te
verhinderen dat het materiaal zou verschuiven. Dit is een speciaal handwerk (‘handtuften’
genoemd) waarmee één persoon een aantal dagen bezig kan zijn.
De zijkanten van de matras zijn ook gewatteerd – bij sommige matrassen van hoge kwaliteit zijn
de zijkanten met de hand genaaid om de matras langer in goede vorm te houden. Stevig
randmateriaal is een must. Een matras moet complete ondersteuning geven, zelfs aan de rand. Je
zou nooit uit een bed mogen rollen omdat de rand slap is.
Een eenvoudige wattering bestaat uit verstevigingsmateriaal, 2,5 cm schuim en een stoffen
overtrek. Bij matrassen van hoge kwaliteit kan de wattering uit meerdere lagen van schuim en
verschillende natuurlijke en/of synthetische vezels bestaan.
Watteringmateriaal omvat een grote verscheidenheid aan stoffen, schuim, stikgaren, katoen, vilt,
wol en coir (kokosvezels). Deze materialen worden ook gebruikt om een onderscheid te maken
tussen de “eigenschappen” van de matrassen die de fabrikanten produceren.
Verschillende materialen hebben specifieke functies:








Katoen wordt vaak gebruikt aan de bovenkant omdat het zacht aanvoelt voor de huid en
omdat het ademt en vocht absorbeert. Maar katoen wordt ook samengedrukt door vocht en
neemt dan lichaamsafdrukken op en trekt huisstofmijt aan.
Wol is een van nature veerkrachtige vezel die heel comfortabel aanvoelt en goede
brandvertragende eigenschappen heeft. Wol is ook een ademend en antimicrobieel
medium.
De verschillende soorten schuim worden gebruikt voor hun verzachtende effect. Ze
omvatten latex, polyurethaan en visco-elastisch traagschuim, die voor een uitstekende
algemene vullingkwaliteit zorgen.
Polyester is een synthetisch materiaal met goede herstelcapaciteiten, wat de matras zachter
en gelijkmatiger doet aanvoelen. Het nadeel is echter dat een polyester wattering de
neiging heeft om sneller achteruit te gaan (zijn gevoel te verliezen).
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Haar, een uiterst veerkrachtige vezel, wordt vaak omschreven als de “natuurlijke
springveer”. Het is verkrijgbaar in kussens of los voor extra comfort.
Zijde, kasjmier, mohair en andere fijne, natuurlijke vezels worden ook gebruikt voor extra
comfort bij de productie van matrassen van hoge kwaliteit.

Verder belangrijke kenmerken om de kwaliteit van de wattering te bepalen zijn het gewicht en de
omvang van de vulling en het aantal lagen.
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5.

Matrasopleggers

Matrasopleggers of bovenmatrassen worden vaak gebruikt als aanvulling op een matras. Ze
worden op de matras gelegd om hygiënische redenen en om ze goed te beschermen. Sommige
geavanceerde matrasopleggers zouden in staat zijn om een matras nieuw leven in te blazen. Denk
in dat geval goed na: als een matras vanuit orthopedisch standpunt gezien niet goed meer is, zal
het niet veel helpen om een nieuwe oplegger te kopen in de hoop zo het oorspronkelijke comfort
terug te krijgen. Je kunt beter een nieuwe matras kopen en genieten van alle voordelen van de
moderne slaaptechnologie.
Matrasopleggers zijn verkrijgbaar in verschillende materialen voor verschillende doeleinden.
Hypoallergene natuurlijke latex, biologisch katoen of wol kunnen zorgen voor een extra
kusseneffect, buitengewoon comfort en een verlichting van de puntdruk ter hoogte van de
heupen en de schouders. Als je een oplegger nodig hebt om de druk te verminderen of om een
zachter gevoel te krijgen als je op de matras ligt, heb je waarschijnlijk niet de meest geschikte
matras voor jouw lichaam gekocht.
Een matrasoplegger van zuivere wol biedt een uitstekende bescherming voor de matras, en
maakt deze ideaal voor onvaste slapers en kinderen. Wol is van nature waterafstotend en droogt
op natuurlijke wijze. Een ondoorlaatbare overtrek over de oplegger en matras kan het
beddengoed beschermen tegen bacteriën, schimmels en huisstofmijt. Dus vanuit hygiënisch
standpunt gezien zijn matrasopleggers nuttig.
De laatste tijd begint ook traagschuim populair te worden als matrasoplegger, omdat het reageert
op je lichaamsgewicht en –vorm en de kwaliteit van de slaap kan veranderen en verbeteren.
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6. Hardheid/duurzaamheid
Het is een algemene misvatting dat “harder beter is”, en dat een “stevige” of harde matras een
betere ondersteuning biedt. Vroeger zeiden de artsen dat ook toen ze nog niet zoveel wisten van
de slaapgewoonten van de mens en dachten dat iedereen voor 100% van de tijd op zijn rug sliep.
Nu is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat een meerderheid van de mensen meestal op
hun zijkant slaapt. Verdere studies vertellen ons dat verschillende slaappatronen andere graden
van hardheid vereisen. Buikslapers bijvoorbeeld zullen waarschijnlijk een hardere matras nodig
hebben om te voorkomen dat hun ruggengraat vervormt en ze ’s morgens wakker worden met
rugpijn. Bij zijslapers komt de grootste hoeveelheid van hun gewicht op de smalste delen van het
lichaam terecht, waardoor er puntdruk ontstaat die de bloedcirculatie beperkt en een woelige
slaap tot gevolg kan hebben. Een zijslaper zal waarschijnlijk een zachtere matras nodig hebben
om de puntdruk te minimaliseren, vooral als hij een gewelfd of rond figuur heeft. Rugslapers
hebben een matras nodig die genoeg ondersteuning biedt om de rugholte te ondersteunen en
tegelijkertijd voldoende comfortabel is (volgens de voorkeur van de gebruiker). Bovendien
hebben zwaardere personen een hardere matras nodig dan lichtere personen. Verschillende
andere aspecten, zoals je lichaamsvorm, je slaapgewoonten en je persoonlijke visie over een
comfortabele en goede nachtrust zijn ook bepalend bij de keuze van de juiste hardheidsgraad van
je matras.
Het is eenvoudiger om een harde matras zachter te maken met aangepast beddengoed dan om
een veel te zachte matras die rugpijn veroorzaakt harder te maken. Harde matrassen zijn echter
ontworpen om hard aan te voelen, dus zelfs als je een zachte oplegger op je matras legt, zal ze
nog steeds niet aanvoelen als een zachte matras, omdat het lichaam door het schuim zakt op het
harde oppervlak eronder. Op een hard of heel hard bed kun je een oplegger van schuim leggen
om het beste van de twee te combineren: goede ondersteuning en een zacht kusseneffect.
Een harde matras is niet automatisch duurzamer dan een zachtere matras. Maar het is natuurlijk
wel zo dat een zachte matras die gebruikt wordt door een zware slaper niet zo lang zal meegaan
als een harde matras dat zou doen. Ook de slaapgewoonten van elke persoon afzonderlijk
beïnvloeden de houdbaarheid van een matras.
Hoe dan ook, de keuze voor een harde of zachte matras is erg subjectief. Daarom is het zo
belangrijk om het comfort van verschillende matrassen uit te proberen. Het is dus ook sterk
aanbevolen om een matras te kopen in een goede beddenwinkel waar je de verschillende
technieken en verschillende graden van hardheid kunt uitproberen. Een kandidaat-koper zou
minstens 15 minuten op een matras moeten doorbrengen in de winkel. Vijf minuten op de rug en
nog eens vijf minuten op elke kant moeten volstaan om te helpen bepalen welke matras de juiste
keuze is. Op de rug liggen: wanneer de gebruiker zijn/haar hand heel gemakkelijk onder de
lendenstreek kan schuiven, en zijn/haar schouders en heupen oncomfortabel liggen, is de matras
te hard. Als het veel moeite kost om zich te draaien, is het bed te zacht. Als de heupen en
schouders oncomfortabel liggen, is ze te hard. De gebruiker moet de matras uittesten op de soort
bedbodem die hij zal gebruiken. Als het een matras voor twee personen is, moeten beide
gebruikers ze tegelijkertijd uitproberen.
Uiteindelijk is goed advies van de verkoper belangrijk: hij moet nagaan of de matras de
ruggengraat op de juiste manier ondersteunt en of ze te hard of te zacht is – zelfs als ze goed
aanvoelt voor de consument.
Een nieuwe matras moet op een stevige bodem geplaatst worden, nooit op een doorzakkende. De
meeste matrassenfabrikanten raden aan om de matras regelmatig te draaien en te keren.
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Ze waarschuwen ervoor dat de matras anders niet toereikend zal functioneren. Het is zinvol om
samen met een nieuwe matras ook een nieuwe bedbodem te kopen, omdat je dan zeker weet dat
het slaapsysteem goed bij elkaar past en voor een optimale en gezonde nachtrust zal zorgen.
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C.

Hoofdkussens

Net zoals een matras een goede ondersteuning biedt voor het lichaam, bestaat het echte doel van
een hoofdkussen erin om de holte tussen het hoofd en de matras op te vullen, zodat de
wervelkolom in de juiste positie kan rusten zonder de wervels te beschadigen. Het kussen moet
het hoofd in dezelfde verhouding tot de schouders en de ruggengraat houden als wanneer je mooi
rechtop zou staan.
Het uitzoeken van een goed hoofdkussen moet zorgvuldig gebeuren. Iedereen gebruikt zijn/haar
kussen op een andere manier. Eerst een vooral is het een kwestie van de slaappositie: met het
hoofd naar boven, naar beneden of zijwaarts. Wie op de zijkant slaapt, zal een tamelijk stevig
kussen nodig hebben om het hoofd en de nek extra te ondersteunen. Voor een rugslaper kan een
halfzacht kussen helpen om het hoofd wat te laten “meegeven”. En voor wie op de buik slaapt
kan een zacht kussen dat de druk op de nek vermindert de oplossing zijn. Soms wordt het kussen
echter in de armen gesloten, samengevouwen of zelfs verfrommeld.
Hoofdkussens kunnen geclassificeerd worden volgens dikte en hardheid. Alle mogelijke soorten
komen voort uit deze eenvoudige classificatie. Er worden verschillende materialen gebruikt als
kussenvulling: vezels, veren, polyurethaan, latex, visco-elastisch schuim, springveren, enz.
Zelfs als ze regelmatig gewassen worden, verzamelen hoofdkussens grote hoeveelheden stof en
microben in de vulling en is het dus aan te raden om ze om de zoveel jaar te vervangen. Mensen
die gevoelig zijn voor chemische stoffen of mensen met allergieën zijn erg gebaat met
hypoallergene hoofdkussens.
Van verenkussens en hypoallergene kussens tot waterkussens en opblaasbare hoofdkussens: al
deze soorten bedkussens bieden speciaal comfort afgestemd op de persoonlijke behoeften.
Verenkussens bieden veel comfort en een goede ondersteuning van de nek en het hoofd dankzij
het vermogen van een veer om zijn vorm te behouden. Verenkussens passen zich aan de
contouren van de nek aan en blijven stevig genoeg om het hoofd in de gewenste slaappositie te
houden. Bij verenkussens wordt soms ook de term ‘dons’ gebruikt. Dons is een lichte, pluizige
vulling die de warmte vasthoudt en zijn volume maximaal blijft behouden. De juiste mengeling
van dons en veren zorgen voor een kussen met een goede balans van stevigheid, warmte en
donzig volume. Tegenwoordig zijn kunstmatige vullingen gebruikelijker dan veren.
Therapeutische ergonomische hoofdkussens ondersteunen het hoofd en de nek en zijn gemaakt
van traagschuim, traditioneel schuim of latex. Aangezien ze zich volledig aan de contouren van
de nek en het hoofd aanpassen en daardoor de puntdruk verminderen, zijn deze kussens erg in
trek voor volledige ondersteuning en comfort. Sommige hoofdkussens hebben verwijderbare
schuimonderdelen die het mogelijk maken om het kussen aan te passen aan de persoonlijke
behoeften.
Nekkussens en nekrollen kunnen gebruikt worden om de nek tijdens de slaap goed te
ondersteunen en zo de normale voorste boog van de halswervels te behouden. Een comfortabele
en goede ondersteuning van de nek zorgt niet alleen voor een gezonde nachtrust, maar kan ook
rugpijn en spanning verminderen. Nekkussens kunnen ook onder de rug of de knieën gebruikt
worden.
Wanneer er druk op het lichaam geplaatst wordt, verdwijnt die niet tijdens de slaap, dus het
beenderstelsel haalt voordeel uit het gebruik van zijslaapkussens, lichaamskussens en
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benenkussens. Zijslaapkussens geven comfort en ondersteunen de schouders en bovenrug als je
op je zijkant ligt. Lichaamskussens kunnen langs de contouren van het lichaam gelegd worden
tijdens de slaap. Ze kunnen de schouders ondersteunen en tegelijkertijd de druk op de heupen
wegnemen als je het kussen ook tussen je knieën legt.
Als je niet van zo’n groot lichaamskussen houdt, kun je ook een benenkussen nemen om de druk
en belasting op de onderrug, knieën en enkels te verminderen.
Positioneringskussens helpen om te ontspannen of in te slapen. Met deze kussens kun je sit-ups
doen in bed of voor een goede houding zorgen tijdens het slaapproces. Ze kunnen problemen
zoals rugpijn, spierstijfheid, nekspanning, hoofdpijn of zelfs snurken verminderen. Ze kunnen
ook gebruikt worden tijdens periodes van herstel en rust na een letsel door precies daar
ondersteuning te geven waar het nodig is.
Met lucht gevulde hoofdkussens bieden een aangenaam en comfortabel gevoel. De
ondersteuning en hardheid kan individueel geregeld worden. Dankzij pompen en
luchtcompartimenten kan het kussen aangepast worden aan de persoonlijke voorkeur.
Hoofdkussens met een natuurvulling zijn goed voor de gezondheid op verschillende manieren.
De speciale vorm van het kussen zorgt ervoor dat het zich aanpast aan de contouren van het
hoofd, waardoor het ondersteuning biedt en de druk op de rug en de wervelkolom vermindert. De
meeste natuurvullingen (zoals boekweit) zijn ook thermodynamisch, d.w.z. ze houden je hoofd ’s
winters warm en ’s zomers koel.
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D.

Accessoires

Er is een grote verscheidenheid aan accessoires voor bedden en matrassen. Behalve
hoofdkussens zijn er allerlei soorten dekens, aanvullende wasbare matrasovertrekken en
matrasopleggers voor speciale behoeften.
Een voorbeeld van de verscheidenheid aan speciale matrasopleggers zijn de elektrische
opleggers met verwarmde zones die je de hele nacht warm houden, allergievrije of
waterbestendige matrasopleggers.
Dekens worden onderverdeeld in heel veel soorten, waaronder quilten of doorgestikte dekens,
donsdekens en dekbedden, afhankelijk van hun dikte, samenstelling en/of vullingmateriaal.
Dekens werden van oudsher gemaakt van wol, terwijl tegenwoordig vaak synthetische vezels
gebruikt worden voor de vulling. Spreien zijn dunnere kleden, vaak met decoratieve kleuren en
patronen, die gebruikt kunnen worden voor extra warmte aan de buitenkant van het bed.
Elektrische dekens worden verwarmd met elektriciteit, vergelijkbaar met elektrische
matrasopleggers.
Een dekbed is een soort van beddengoed – een zachte, platte zak die gebruikt wordt op een bed
als bedbekleding. Het is gevuld met kunstmateriaal (zoals polyester wattering) of natuurlijk
materiaal. Een dekbed is eigenlijk een dik, donzig deken dat op het bed gelegd wordt voor meer
comfort en warmte.
Een gelijksoortige bekleding gemaakt van veren (vaak gemengd met dons) wordt donsdeken
genoemd. Donsdekens zijn zachte, platte zakken gevuld met dons of veren, of een combinatie
van beide, die gebruikt worden op een bed als deken. Donsdekens kwamen oorspronkelijk uit het
landelijke Europa en werden gemaakt van de donsveertjes van de eidereend, die gekend zijn voor
hun isolerende eigenschappen.
De quilt of doorgestikte deken is een soort bedbekleding die bestaat uit een toplaag, een laag
vulling en een onderlaag, die aan elkaar genaaid worden door middel van quilten. Een quilt
wordt hoofdzakelijk gebruikt als decoratieve bedbekleding.
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E.

Problemen

1. Allergie
Allergieën zijn ongewenste reacties op het immuunsysteem met als resultaat een ontsteking van
de ogen en neus (rinitis), longen (astma) en huid (eczeem). Naar schatting krijgt 40% van de
bevolking ooit met een allergie te kampen. De meeste symptomen die geassocieerd worden met
allergieën komen zo vaak voor dat we niet eens beseffen dat het allergieën zijn, zoals niezen,
piepen, verstopte sinussen, loopneus, hoesten, huiduitslag, tranende ogen, enz.
1.1 Huisstofmijt
Wetenschappers hebben een oorzakelijk verband gelegd tussen de huisstofmijt en talrijke
gezondheidsproblemen, zoals allergische rinitis en astma. Volgens de statistieken is 70% van de
astma-aanvallen in huis toe te schrijven aan een allergeen dat zich in de uitwerpselen van de
huisstofmijt bevindt. Het is ook een feit dat het aantal mensen, vooral kinderen, die getroffen
worden door dit allergeen elk jaar drastisch stijgt. De gemiddelde huisstofmijt is 0,3 mm lang,
niet zichtbaar voor het blote oog, en dus praktisch onmogelijk om ze te vinden. Maar ze zijn er
dus wel!
De slaapkamer in het bijzonder is een risicovolle plek voor mensen met een allergie, aangezien
we een derde van ons leven in bed doorbrengen en er daarnaast ook veel tijd doorbrengen om
ons aan te kleden en voor te bereiden op de dag. Op het bedlinnen, de kussens, de matras en het
tapijt in onze slaapkamer laten we huidschilfers achter die de huisstofmijt nodig heeft om zich te
voeden. De huisstofmijt heeft ook een paar uur per dag een relatieve vochtigheidsgraad nodig om
te gedijen. Een matras die regelmatig gebruikt wordt is dus een ideale broedplaats voor de
huisstofmijt. Daarom zijn de concentraties van deze mijten in een matras over het algemeen
groter dan ergens anders in huis.
Sommige matrasmaterialen zijn antimicrobieel (zoals latex en traagschuim), waardoor de
huisstofmijt er zich niet zo snel in zal nestelen als in andere, en bieden dus een zekere
bescherming.
Maar uit recente studies is gebleken dat vooral de leeftijd van een matras verantwoordelijk is
voor de concentratie van antigenen afkomstig van de huisstofmijt en dat een té langdurig gebruik
van matrassen een risico voor de gezondheid inhoudt.
De aanbevelingen inzake de maximale gezonde levensduur van een matras variëren afhankelijk
van het klimaat en andere factoren, zodat het niet mogelijk is om strakke richtlijnen te geven.
Maar het is duidelijk dat vanuit hygiënisch of gezondheidsstandpunt het geen zin heeft om de
vervangingscyclus van matrassen te rekken. Daarom stelt de EBIA een maximumgebruik van
zeven tot tien jaar voor.
De verspreiding van de huisstofmijt kan het best ingedamd worden met een integrale aanpak: de
matras overtrekken met een goed afsluitende matrasovertrek, reinigen (met een stofzuiger) en
natuurlijk regelmatig vervangen.

1.2 Latex
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Het eiwit in latex van natuurlijk rubber kan bij sommige mensen een allergische reactie
veroorzaken. Het dunne, elastische latexrubber in handschoenen, condooms en ballonnen bevat
veel van dat eiwit. Het veroorzaakt meer allergieën dan producten die gemaakt zijn van hard
rubber (zoals banden). En omdat sommige latex producten, zoals handschoenen, gepoederd zijn
met maiszetmeel, blijven de eiwitpartikels van de latex aan het maiszetmeel kleven en vliegen ze
de lucht in als de handschoenen uitgetrokken worden. Op plaatsen waar zulke handschoenen
vaak aan- en uitgetrokken worden kan de lucht veel latexpartikels bevatten.
Een latexallergie kan licht of zwaar zijn, met de typische allergiesymptomen zoals brandende,
rode of waterige ogen, niezen of een loopneus, hoesten, huiduitslag of netelroos, een drukkend
gevoel op de borst, kortademigheid en shock. Sommige mensen die latex handschoenen dragen
krijgen bobbels, wondjes, scheurtjes, of rode zwellingen op hun handen. Deze symptomen
verschijnen gewoonlijk 12 tot 36 uur na het contact met latex. Een latexgevoelig persoon kan
ook een levensbedreigende allergische reactie krijgen zonder voorafgaande waarschuwing of
symptomen.
Latex in matrassen is in de vorm van schuim die de matraskern vormt en ingesloten zit in een
matrasovertrek. Daardoor is er geen rechtstreeks contact met de latex als je op een latex matras
ligt. Er zijn geen gevallen van allergieën voor latexschuim bekend. De reden daarvoor is dat
mensen die allergisch zijn voor latex, gewoonlijk allergisch zijn voor het soort latex dat gebruikt
wordt om latex handschoenen te maken, wat verschillend is van het latexschuim in matrassen.

2. Chemofobie
Tegenwoordig wordt elk menselijk wezen blootgesteld aan ontelbare chemicaliën vanaf het
moment van de bevruchting tot aan de dood. Chemofobie is de angst voor de gevolgen van een
onvermijdelijke blootstelling aan kunstmatige chemicaliën. Binnenlucht kan verscheidene
vluchtige organische stoffen (VOS’en) bevatten, van sinaasappelschil tot substanties die
toegevoegd worden aan luchtverfrissers, ontsmettingsmiddelen, chemisch gereinigde kleren,
insectenwerende middelen en verf. Het gevaar met VOS’en is dat ze van een vaste of vloeibare
vorm kunnen overgaan in een damp en dan samen met de kamerlucht ingeademd kunnen
worden.
Matrassen zijn meestal gemaakt van zuivere, natuurlijke materialen en de fabrikanten zijn
gebonden aan strikte richtlijnen om ervoor te zorgen dat ze geen toxische chemicaliën afgeven.

3. Verwijdering
Oude bedden komen op de meest bizarre plaatsen terecht – op de bodem van meren, aan de kant
van de weg, in de kleine annonces in kranten. De mensen weten duidelijk niet wat ze met hun
oude matrassen moeten doen! Naar schatting blijven 70% van de oude matrassen in circulatie. Ze
worden als erfstukken overgedragen aan kinderen en andere familieleden. Dat is vooral
schadelijk voor kinderen, omdat hun actieve, zich nog ontwikkelende lichaam de ondersteuning
van een goede kwaliteitsmatras nodig heeft. Als de matras niet goed genoeg meer is voor jou,
dan is ze voor niemand goed genoeg meer. Gooi ze weg!
Tegenwoordig komen de meeste matrassen die niet meer gebruikt worden op de vuilnisbelt
terecht. Voor de verwijdering hebben de plaatselijke gemeenten, afvalverwerkingsbedrijven of
vuilnisophalers meestal de voorzieningen om grotere voorwerpen op te halen. Daarnaast zijn er
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ook steeds meer winkels die de oude matrassen en frames ophalen wanneer ze een nieuwe set
komen leveren. De meeste van hen bieden deze service aan als onderdeel van de aankoopprijs of
tegen een kleine vergoeding en brengen het oude bed naar een degelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Tegenwoordig halen gespecialiseerde firma’s het niet meer gebruikte meubel uit elkaar en geven
de onderdelen door aan recyclagebedrijven. Het schuim, de stoffen en de spiralen kunnen
gerecycleerd worden. De niet meer los te maken materialen worden bij het afval geworpen of
verbrand.

4. Brandpreventie
In de grond kunnen alle matrassen uitgerust worden met brandvertragers. De kwestie echter of
een matras al dan niet uitgerust moet worden met brandvertragers is vooral een politieke affaire
en hangt af van de brandwetgeving van elk land afzonderlijk.
Eén van de brandpreventiemaatregelen bestaat erin om toxische vlamvertragers toe te voegen
aan de matrassen. Deze vlamvertragers kunnen echter chemische stoffen afgeven die schadelijk
zijn voor de gezondheid. Bij een brand in een huis bijvoorbeeld zal een matras die uitgerust is
met brandpreventie ervoor zorgen dat de slachtoffers niet verbranden, maar wel stikken door de
giftige gassen.
Dat is de reden waarom een winkelier in staat zou moeten zijn om zijn klant te vertellen welke
matrassen brandvertragers bevatten en welke niet. Over het algemeen bevatten matrassen die in
de Europese Unie vervaardigd en verkocht zijn deze chemische stoffen niet.
Matrassenfabrikanten die aangesloten zijn bij de EBIA steunen de productie van matrassen
zonder vlamvertragers. Maar, zoals reeds vermeld, zijn er verschillende brandwetgevingen in
verschillende landen die van prescriptieve aard zijn voor de fabricage van matrassen.

5. Elektromagnetische straling
Elektromagnetische straling wordt veroorzaakt door radiogolven, bv. van radio- en
televisiemasten, microgolfovens, gsm-masten, mobiele en draadloze telefoons. De dosis
achtergrondstraling die de algemene bevolking oploopt is duizenden keren gestegen sinds de
Tweede Wereldoorlog.
Volgens critici van elektromagnetische straling zijn er sterke aanwijzingen dat ze cellen op zo’n
manier kan beschadigen dat ze kanker kunnen veroorzaken. ’s Nachts, als we slapen, stijgt onze
melatoninespiegel. De melatonine gaat door ons bloed om onze cellen te zuiveren en ervoor te
zorgen dat ze niet kankerverwekkend worden. Elektromagnetische straling zou het zuiverende
effect van de melatonine verminderen, en dus raden critici aan om de slaapomgeving niet te laten
vervuilen door elektromagnetisch straling.
Er werd ook beweerd dat de spiralen die gebruikt worden in matrassen met binnenvering
gemagnetiseerd worden in de aanwezigheid van normale elektriciteit in de kamer, wat gevaarlijk
zou zijn voor de gezondheid. Maar dat is alleen maar een gerucht. Fabrikanten van matrassen
met binnenvering zijn zich bewust van de fysische eigenschappen van metaal en beschermen de
spiralen tegen bestraling door ze te galvanizeren, waardoor er onmogelijk straling kan optreden.
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Wanneer je veel elektromagnetische vervuiling gewaarwordt, is het verstandig om meer
aandacht te besteden aan het gebruik van elektrische slaapaccessoires zoals een elektrische
wekker. Volgens critici zouden we ook geen elektrische kabels onder ons bed mogen laten
doorlopen. Fysisch gezien produceert elektromagnetische straling altijd warmte. Dus als je geen
warmte voelt, is de elektromagnetische straling zo gering of onbestaand dat je je er geen zorgen
over hoeft te maken. Maar als ze sterk genoeg zijn, kunnen deze producten een constante stroom
van elektromagnetische energie voortbrengen die het lichaam kan doordringen.

6. Aardstralen
Natuurlijke aardstralen veroorzaken een toestand van spanning in het levend organisme, wat op
korte termijn resulteert in betere prestaties. Maar blootstelling op lange termijn, vooral tijdens de
slaap, kan een afmattend effect hebben.
Aardstralen kunnen de normale interactie tussen de hormoonhuishouding en het zenuwstelsel
verstoren. Er wordt beweerd dat de wisselwerking tussen klieren, hormonen en zenuwen,
afhankelijk van de intensiteit en de duur van de straling, tot een mutatie van de lichaamscellen
kan leiden.
Mensen die zich verdiepen in de verschijnselen van aardstralen zeggen dat het lichaam tot zekere
hoogte in staat is om met storingen om te gaan, maar dat het niet bestand is tegen constante
spanning of prikkeling. De gezondheid wordt rechtstreeks beïnvloed door stralingen, bv. kramp,
depressie, slapeloosheid, bedwateren, astma, pijn op de zwakke plekken van het lichaam, enz.
Volgens wetenschappers kunnen aardstralen zelfs ziekten veroorzaken die blijvende schade
aanrichten, zoals kanker.
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IV. Levensduur van slaapsystemen
Net zoals een favoriete oude stoel of een paar versleten schoenen kan een matras nog steeds
comfortabel aanvoelen als ze al lang niet meer in staat is om het lichaam de ondersteuning en het
comfort te bieden dat het nodig heeft. Omdat de slaap zo belangrijk is om te kunnen functioneren
en ons goed te voelen, moeten we ons slaapsysteem regelmatig evalueren. In plaats van te vragen
wanneer een matras vervangen moet worden, is het beter om na te gaan hoe lang je matras het
comfort en de ondersteuning zal bieden die je nodig hebt om zeker te zijn van een goede
nachtrust.
Hoe lang een matras zijn fysische eigenschappen kan behouden hangt van veel factoren af.
Wordt de matras elke nacht gebruikt of is ze alleen voor gasten? Was de matras van hoge
kwaliteit toen ze aangekocht werd? Het gewicht en de slaapgewoonten van de mensen die op de
matras slapen bepalen allemaal mee hoe lang ze in de beste staat blijft. Het lichaam van de mens
verandert voortdurend en de behoefte aan aangepast comfort en ondersteuning stijgt naarmate je
ouder wordt. Zoals we weten, gaat de technologie in alle sectoren vooruit – dus de matrassen die
vandaag geproduceerd worden, zijn veel geavanceerder dan tien jaar geleden. Daarom is het
verstandig om de matras en de bedbodem waar je nu op slaapt om de zoveel jaar te vergelijken
met de nieuwere modellen. De matrastechnologie wordt steeds beter, dus het loont de moeite om
eens een winkel binnen te springen en te kijken wat de nieuwigheden zijn op gebied van
slaapcomfort.
Zelfs al is de buitenkant van een matras nog in goede staat, experts raden aan om een matras elke
zeven tot tien jaar te vervangen. Daarna begint de zwaartekracht zijn tol te eisen en verliezen
matrassen een groot deel van hun comfort en ondersteuningsvermogen. Een paar duidelijke
tekens zijn bulten, oneffenheden, kuilen of doorzakkingen. De laatste studie van dr. Duncan Bain
van de University College London raadt zelfs aan om een matras niet langer dan zeven jaar te
gebruiken om hygiënische redenen. Dat is niet zo’n slecht idee als je weet dat de gemiddelde
slaper een halve liter zweet per nacht afscheidt en tot twee keer zoveel als hij ziek is. Bovendien
is vooral de leeftijd van de matras verantwoordelijk voor de concentratie van antigenen
afkomstig van de huisstofmijt. Daarom moet een té langdurig gebruik van matrassen zonder ze te
vervangen als een gevaar voor de gezondheid beschouwd worden.
Het is ook niet gerechtvaardigd wanneer ouders hun oude matras aan hun kinderen geven. Het
beenderstelsel van kinderen is nog heel flexibel en dus gemakkelijker te beschadigen. Oude
matrassen bieden niet meer de juiste ondersteuning die nodig is voor deze jonge lichamen.
Onderhoud en reiniging






Een nieuwe matras moet op een stevige bodem geplaatst worden, nooit op een
doorzakkende.
De meeste matrassenmakers raden de consument aan om de matras regelmatig te keren en
te draaien om slijtagepatronen na verloop van tijd te voorkomen.
Maak een matras niet nat. Een waterdichte matrasbeschermer kan gebruikt worden om ze
schoon te houden.
Een stofzuiger kan gebruikt worden om de matras regelmatig te reinigen.
Gebruik een matrasoplegger om de matras vlekvrij te houden. Als er toch vlekken zijn,
gebruik dan milde zeep met koud water en wrijf zachtjes. Maak een matras of bedbodem
niet doornat.
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Als een matras voorzien is van handvatten, dan dienen die meestal alleen om de matras op
de juiste plaats te leggen, niet om ze te dragen. Raadpleeg de handleiding.
Een matras met binnenvering mag niet geplooid of gevouwen worden, want dat kan de
matras permanent beschadigen.
Zit niet steeds op dezelfde plek op de rand van de matras. Dat kan ze blijvend indrukken.
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V. Voorstellen voor een uitstekende verkoopmethode
A.

Waarom mensen een nieuwe matras kopen

De meeste verkopers weten niet waarom hun klanten naar de winkel komen om een nieuwe
matras te kopen. Een goede verkoopservice houdt in dat je probeert te achterhalen waarom de
klant nieuwe slaapproducten koopt.
We hebben de neiging om aan te nemen dat er altijd een logische reden is waarom de klant denkt
dat hij een nieuwe matras nodig heeft, bv. rugpijn. Onderzoekers hebben aangetoond dat elke
aankoop gebaseerd is op emotionele reacties. De potentiële koper voelt een behoefte of is op
zoek naar een toegevoegde waarde.
De meeste klanten weten niet veel over hun slaapsysteem, over matrastechnologieën en uit welke
mogelijkheden ze kunnen kiezen. Matrassen lijken goed op elkaar, maar er zijn heel wat
verschillen in kwaliteit en comfort. Heel vaak heeft de klant de neiging om een product te kiezen
dat het meest zijn emoties aanspreekt. Daarom is het belangrijk om deze emotionele “hot
buttons”, die verschillen van persoon tot persoon, goed te begrijpen.
Als je weet dat mensen dingen kopen op basis van de voordelen die zij bepalen en niet de
verkoper, dan zul je er waarschijnlijk beter in slagen om tegemoet te komen aan de behoeften
van je klanten.
Je kunt alleen te weten komen welke behoeften de klant heeft door het hem te vragen. Elke
verkoopscommunicatie begint dus met het achterhalen van de zienswijze van de klant. Je kunt er
zeker van zijn dat, als hij de winkel binnenkomt, hij over het algemeen graag geïnformeerd wil
worden over de producten, en een behoefte voelt die jij kan invullen door hem de juiste
producten en een goede service aan te bieden. Als hij er emotioneel en mentaal van overtuigd is
dat je hem het juiste beddengoed zult verkopen, zal hij met plezier kopen.

B.

Goede slaapsystemen vereisen een goede communicatie

Aangezien de slaapgewoonten en lichaamscondities bij iedereen verschillend zijn, is de verkoop
van een matras echt wel een zaak voor experts. De koper weet misschien niet welke producten er
verkrijgbaar zijn, maar hij weet wel wat zijn slaapgewoonten en behoeften zijn en hij wil
uitzoeken welke producten het meest geschikt zijn voor hem. De verkoper weet veel over de
verschillende beddengoedproducten, maar weinig over de eisen en emoties van de klant. Er is
dus een informatiekloof die gedicht kan worden met een doeltreffende communicatie.
Eerst moet de verkoper achterhalen wat de klant al weet, wat hij verwacht en welke voorkeuren
hij heeft. Daarna is het van essentieel belang dat de klant de beste informatie krijgt over een
goede nachtrust, de producten, de keuzes en de bijkomende mogelijkheden die hij heeft. Het is
gemakkelijk om matrassen alleen op basis van de prijs te verkopen, maar op lange termijn is het
gunstiger en interessanter voor beide partijen om ze op basis van de kwaliteit te verkopen. Een
goede verkoper geeft de klant de gelegenheid om via een goede communicatie het juiste product
te kiezen met een goede prijs-kwaliteitsverhouding.
Een emotioneel contact verkrijgen met de toekomstige klant is de eerste stap naar de verkoop.
De verkoper moet de verkoper-klantrelatie op gang brengen en zorgen voor het eerste
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wederzijdse vertrouwen. De eerste fase is ook belangrijk om op een snelle, juiste en duidelijke
manier de nodige informatie over de klant in te winnen en meer over hem te weten te komen,
over zijn behoeften, zijn veronderstellingen en zijn kennis over slapen en slaapproducten.
Er bestaan bepaalde technieken om de juiste vragen te stellen die nuttige antwoorden opleveren::





C.

Zorg voor een leidende ingesteldheid! Weet dat degene die de vragen stelt ook degene is
die het communicatieproces leidt.
Luister goed! Luisteren is de basis voor een succesvol bezoek aan de winkel. De volgende
vraag die je aan je klant moet stellen, volgt automatisch als je heel goed leert luisteren.
Stel vragen op de juiste manier! Besef dat open vragen leiden tot meer informatieve
antwoorden.
Pas op voor communicatiekillers! Besef dat suggestieve vragen nooit een goed gevoel of
informatieve antwoorden opleveren.

De vier stappen van een verkoopproces

Een gestructureerd communicatieproces is de sleutel van een succesvolle verkoop. Hoewel elke
klant verschillend is op vlak van slaapgewoonten, zijn behoeften en zijn kennis over slapen, kan
het communicatieproces afgebakend worden in vier fases. Het is belangrijk dat een verkoper
deze vier fases stap voor stap doorloopt en precies weet bij welke stap hij op een bepaald
moment is. Deze fases kunnen beschouwd worden als doeltreffende richtlijnen om je
verkoopdoel te bereiken. Wees je ervan bewust dat vooral de fases van het karakteriseren en
presenteren met elkaar verweven kunnen worden, maar toch is het belangrijk dat je de volgorde
van deze fases aanhoudt om erin te slagen de klant tevreden te houden.
Fase I: behoeften analyseren
Luister goed en stel open en gerichte vragen, zodat de klant over zichzelf begint te praten.
In de eerste fase is het noodzakelijk om zo veel mogelijk te weten te komen over de behoeften
van je klant. Welke emoties leiden hem om je winkel binnen te komen? Naar wat voor
beddengoed is hij op zoek? Wat zijn de redenen? Is hij meer gericht op een goedkoop product of
wil hij een redelijke prijs betalen voor het product dat het best bij hem past? Hoe denkt hij zelf
over zijn slaapgewoonten, de slaapproducten en de verlangens die hij heeft? Wat voor informatie
heeft hij van jou nodig?
Fase II: karakteriseren
Zodra je een duidelijk beeld hebt van de behoeften van de klant, is het jouw beurt als verkoper
om in actie te schieten door hem de informatie te geven die hij nodig heeft. Je karakteriseert de
koper door hem waardevolle en duidelijke informatie te geven die zijn goede gevoelens
bevestigen. Als hij erkent dat jij goed weet naar wat hij op zoek is, zal hij meer geneigd zijn om
te kopen. Als de klant het gevoel heeft dat hij goed geïnformeerd is zal hij meer bereid zijn te
kopen en ook op lange termijn tevreden zijn met zijn aankoop.
Fase III: presenteren
Als er aan beide kanten belangrijke informatie uitgewisseld is, bestaat de volgende fase van het
verkoopproces erin om de klant aan te moedigen de verschillende producten, hun eigenschappen
en speciale voordelen te ontdekken. Bij de verkoop van een matras bijvoorbeeld volstaat het niet
om alle kenmerken uit te leggen. De klant zal meer overtuigd zijn als hij verschillende matrassen
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kan uitproberen. Als hij weet dat er matrassen met binnenvering, schuimrubber en latex
matrassen bestaan met verschillende voordelen, laat hem dan die matrassen uitproberen die het
meest aanleunen bij zijn behoeften. Als de klant de voor hem geschikte matrassen kan bekijken
en voelen en erop kan gaan liggen, zal hij beter kunnen beoordelen welk product het best bij hem
past. Presenteren betekent niet alleen producten laten zien, maar ook ervaringen van comfort en
welzijn creëren.
Fase IV: afsluiten
Er bestaat niet één geijkte formule om een verkoopgesprek succesvol af te sluiten met een
aankoop, maar als je voelt dat de klant bereid is om te kopen, kun je proberen het koopproces af
te sluiten. Dat kun je het best doen met een proefafsluiting. De proefafsluiting is de beslissende
vraag die je een stap dichter brengt bij de afsluiting of de belangrijkste bekommernissen van de
klant helpt bepalen. Een voorbeeld van een proefafsluiting is, “Mr. Naam, bent u klaar om
vandaag te kopen?” of “Is deze matras degene die u zocht?” Proefafsluitingen zijn meestal
vragen die beantwoord kunnen worden met een “Ja” of “Nee”. Alleen op dit punt in het proces is
het nuttig om het schema van open vragen stellen te doorbreken. Hier heb je alleen een “Ja” of
een “Nee” nodig. Als de klant antwoordt met een “Nee”, kun je open vragen stellen zoals
“Waarom weet je nog niet zeker of je nu al kunt kopen?” Als de klant “Ja” zegt, is de koop rond.
Sommige verkopers zien de hoofdsignalen na de presenteerfase niet en durven niet tot een
afsluiting te komen. Daarom kunnen deze proefafsluitingen helpen om het juiste ogenblik te
vinden en de houding van beide partijen na te gaan.

D.

Overtuigend praten is een gave

In elk verkoopgesprek worden tegenwerpingen gemaakt. Zie een tegenwerping niet als een
afwijzing maar als een kans. Een tegenwerping laat je zien dat de klant nog niet tevreden is.
Ofwel is hij er emotioneel nog niet klaar voor om te kopen, ofwel vindt hij dat het hem
aangeboden product niet bij hem past.
Probeer in de communicatie het onderscheid te zien tussen een voorwendsel en een echte
tegenwerping.
Voorwendsels zijn gebaseerd op een gebrek aan vertrouwen in de verkoper of het product zelf.
Als de verkoper er niet in slaagt om de motieven en emoties achter de voorwendsels van de klant
te zien, zal hij snel falen. Het helpt niet om de klant te overtuigen met argumenten, omdat hij niet
uit is op meer informatie. Probeer hem te vragen wat te echte reden achter zijn twijfel is.
In tegenstelling tot voorwendsels zijn tegenwerpingen ernstige zaken in de communicatie van
een verkoopproces. De meeste tegenwerpingen worden gemaakt in de vorm van vragen. Het
aanbod van de verkoper wordt ernstig genomen, de service wordt gecontroleerd en er is duidelijk
een bepaalde interesse voor het product. Geef informatieve antwoorden op de gestelde vragen en
probeer uit te zoeken of de klant meer positieve emotie of meer goede informatie nodig heeft.
Probeer uit te leggen welke waarde je schenkt aan het product in de vorm van informatie. De
investering in een slaapsysteem van hoge kwaliteit met degelijk advies in tegenstelling tot
internetshoppen of kopen uit een catalogus is een investering in een goede nachtrust en
gezondheid tegelijkertijd. Alleen als de klant met de aankoop van zijn matras tevreden is op
lange termijn zijn de algemene activiteiten van fabrikanten en winkeliers succesvol. Producten
van hoge kwaliteit, goed advies en een individuele service bieden de beste resultaten in het
belang van elke afzonderlijke klant.
EBIA’s Sales Manual

p.58

VI. Veelgestelde vragen

Hoe weet ik welke matras het meest geschikt is voor mij?
Er bestaat geen perfecte matras die voor iedereen geschikt is. De beste matras is degene die jou
het beste comfort geeft en een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Daarom is de eerste vraag bij de
aankoop van een matras welke slaapgewoonten je hebt, wat je behoeften zijn en welke extra’s je
nodig hebt. Wees je ervan bewust dat de verschillende technologieën je verschillende soorten
comfort bieden en dat er een grote verscheidenheid aan kwaliteit bestaat. Matrassen die er op het
eerste zicht gelijk uitzien kunnen verschillend zijn.

Waarom is het belangrijk om een matras uit te testen in de winkel en hoe doe
je dat dan?
De toekomstige klant zou elke matras in de winkel minstens 15 minuten moeten uittesten. Door
vijf minuten op de rug te liggen en nog eens vijf minuten op elke kant zal hij beter kunnen
beoordelen of de matras waarop hij ligt de juiste keuze is. Op de rug liggen: wanneer de
gebruiker zijn/haar hand heel gemakkelijk onder de lendenstreek kan schuiven, en zijn/haar
schouders en heupen oncomfortabel liggen, is de matras te hard. Zich omdraaien: als het veel
moeite kost, is het bed te zacht. Als de heupen en schouders oncomfortabel liggen, is ze te hard.
De gebruiker moet de matras uittesten op de soort bedbodem die hij zal gebruiken. Als het een
matras voor twee personen is, moeten beide gebruikers ze tegelijkertijd uitproberen.
Laat je eigen gevoel terzijde en laat de verkoper nagaan of je ruggengraat goed ondersteund is in
alle lichaamszones.

Welke graad van hardheid is aan te bevelen en zijn hardere matrassen over
het algemeen beter dan zachtere?
Wees je ervan bewust dat de fabrikanten meestal de hardheidsgraad van de matras aanduiden.
Aangezien er geen algemene norm bestaat om te bepalen of een matras soft, medium of hard is,
is het belangrijk dat je zelf test welke graad van hardheid het best bij jou past. Je kunt niet
zomaar stellen dat hardere matrassen beter zijn dan zachtere. De gewenste graad van hardheid
hangt af van het lichaam van de slaper, zijn vorm en gewicht. Meestal hebben mensen die klein
en tenger zijn een zachtere matras nodig dan mensen met een groter lichaamsgewicht.
Kwaliteitsmatrassen zijn vaak voorzien van verschillende zones die je lichaam op verschillende
plaatsen ondersteunen met aangepaste sterkte.

Vereisen verschillende slaaphoudingen ook een verschillende graad van
hardheid bij matrassen?
Jazeker. Studies hebben aangetoond dat verschillende slaaphoudingen verschillende graden van
hardheid vereisen. Een rugslaper heeft een matras nodig die genoeg ondersteuning geeft om de
holten in de contouren van de rug op te vullen en die tegelijkertijd genoeg comfort biedt
(naargelang van wat de gebruiker wenst). Zijslapers zullen waarschijnlijk de voorkeur geven aan
een zachtere matras, aangezien die de lichaamscurven ondersteunt en de puntdruk minimaliseert,
vooral als hij een tamelijk rond figuur heeft. Een kussen dat onder de schouder getrokken wordt,
ondersteunt de nek. Buikslapers hebben waarschijnlijk een hardere matras nodig om de
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wervelkolom in de juiste positie te houden en een vervorming van de ruggengraat te vermijden
die rugpijn kan opleveren bij het ontwaken.

Welke comfortcriteria moet een nieuwe matras bieden?
Er zijn vier basisvereisten waaraan een goede matras moet voldoen ter bevordering van een
goede nachtrust. In volgorde van belangrijkheid: ondersteunen van de wervelkolom,
verminderen van de oppervlaktedruk, regelen van de lichaamstemperatuur en bestand zijn tegen
onaangename allergenen.
Een nieuwe matras moet ontworpen zijn in overeenstemming met de natuurlijke krommingen
van de wervelkolom en moet ervoor zorgen dat deze behouden blijven tijdens het neerliggen. Ze
moet zich aanpassen aan de vorm van het lichaam om het gewicht gelijkmatig te verdelen en
puntdruk te elimineren. Te warm of te koud slapen zorgt er ook voor dat je gaat woelen. Als we
slapen, scheidt ons lichaam vocht af dat vast komt te zitten in ons beddengoed. Dit vocht
verstoort het vermogen van ons lichaam om zijn eigen temperatuur te regelen. Afhankelijk van je
persoonlijke behoeften kun je kiezen tussen verschillende soorten matrassen en
matrasovertrekken die een invloed hebben op je lichaamstemperatuur tijdens de slaap. Sommige
matrasmaterialen zijn antimicrobieel, zodat de huisstofmijt er zich niet zo snel in zal nestelen als
in andere. Deze matrassen bieden een zekere bescherming tegen mensen die te kampen hebben
met allergieën.

Waarvan is de matraskern gemaakt en welke is de beste?
De kern is meestal gemaakt van schuimrubber, latex of springveren. Elk van deze technologieën
geeft je een ander gevoel als je erop gaat liggen, dus het is belangrijk om de verschillende kernen
uit te proberen in de winkel. Latex geeft je bijvoorbeeld een heel goede stabiliteit en springveren
bieden een goede luchtcirculatie. Schuimrubber matrassen verdelen de druk van het
lichaamsgewicht gelijkmatig, maar variëren afhankelijk van het soort schuim dat gebruikt wordt.

Welke zijn de belangrijkste soorten schuimrubber matrassen?
Matrassen van polyurethaanschuim (PU) bieden een heel goede lichaamsondersteuning tijdens
de slaap. Ze verdelen de druk van het lichaamsgewicht gelijkmatig om de nek en de ruggengraat
recht en comfortabel te houden. Matrassen van polyurethaanschuim worden vervaardigd in
verschillende graden van hardheid en verschillende zones die de individuele lichaamsvormen het
best ondersteunen. Matrassen van polyurethaanschuim die overtrokken zijn met een passende
stof regelen de temperatuur en het vocht. Sommige bevatten ook ventilatiekanalen die het vocht
afdrijven en verse lucht absorberen, waardoor de matras de hele nacht door kan ademen.
In tegenstelling tot PU-schuim wordt highresilientschuim of koudschuim gekenmerkt door een
onregelmatige celstructuur die voor een hoge flexibiliteit en elasticiteit zorgt. Koudschuim heeft
antimicrobiële eigenschappen die een bijkomende bescherming bieden voor mensen met
allergieën.
Visco-elastisch schuim of traagschuim is gemaakt van polyurethaan en bijkomende chemicaliën
die de dichtheid van het schuim verhogen, waardoor er een andere celstructuur gecreëerd wordt
die het schuim minder ‘veerkrachtig’ maakt en langzamer terug in zijn oorspronkelijke vorm laat
komen. Omdat een visco-elastische matras gevoelig is voor gewicht en temperatuur past ze zich
aan de vorm van het lichaam aan en ondersteunt ze het lichaam gelijkmatig. Aangezien dit soort
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matrassen in het begin nogal speciaal en ongewoon aanvoelen (voor degenen die nog nooit op
zo’n matras gelegen hebben), is het aan te raden om ze uit te proberen in een winkel.

Welke zijn de belangrijkste soorten latex matrassen?
Latex matrassen kunnen gemaakt zijn van natuurlijke latex, synthetische latex of een mengeling
van beide. Ze bieden allemaal de ideale ondersteuning en verminderen puntdruk, waardoor ze de
menselijke vorm perfect weergeven en de ruggengraat in een goede positie houden.
Latexschuim is een milieuvriendelijk, natuurlijk product dat volledig afbreekt in het milieu.
Synthetische latex zou dezelfde eigenschappen hebben als natuurlijke latex, en tegenwoordig
worden de meeste latex matrassen ofwel van synthetische latex, ofwel van een combinatie van
natuurlijke en synthetische latex gemaakt. De gecombineerde latexkern is veerkrachtiger.

Welke zijn de belangrijkste soorten matrassen met binnenvering?
Er zijn drie belangrijke soorten van veren: Bonnell, LFK en pocketveren.
Bonnell-veren zijn dubbelconische of zandlopervormige veren en worden aan elkaar verbonden
met spiraalvormige metaaldraden. Ze bieden een progressieve springveerondersteuning en
kunnen aanvankelijk vrij gemakkelijk samengedrukt worden, maar bieden meer ondersteuning
naarmate de druk op de spiralen toeneemt. Bonnell-veren worden gekenmerkt door een
onovertrefbare stabiliteit, sterkte en duurzaamheid.
Het LFK-springverensysteem bestaat uit lichte, cilindervormige springveren zonder knoop die
aan elkaar verbonden zijn met spiraalvormige metaaldraden. Ze werden ontwikkeld voor
matrassen in de middelmatige en hogere prijsklasse. De fijnere metaaldraad van de veren is
verantwoordelijk voor het lagere gewicht, hoewel het aantal spiralen ongeveer 50% groter is dan
bij een Bonnell-springverensysteem. De kleinere spiraaldiameters zorgen voor een grotere
oppervlaktedekking. De verhoogde flexibiliteit en gevoeligheid voor de lichaamscontouren en de
uitstekende ondersteuning van de slapers maken het LFK-binnenveringssysteem comfortabeler
dan het Bonnell-systeem.
Pocketveren zijn kleine, zachte, tonvormige springveren die aan elkaar verbonden zijn door
centrale verlijming of aan de uiteinden tussen twee lagen non-woven materiaal. Hun vorm,
gecombineerd met de hechting van elke afzonderlijke spiraal in zijn eigen katoenen hoesje, zorgt
ervoor dat elke veer onafhankelijk werkt en zich aanpast aan de vorm van het lichaam, waardoor
puntdruk vermeden wordt. Onafhankelijke ondersteuning betekent dat er weinig of geen
overdracht van beweging van de ene slaappartner naar de andere gebeurt. Pocketveren zijn
uiterst gevoelig voor zelfs maar de minste verandering van gewichtverdeling, lichaamsvorm en
slaappatronen, waardoor er ondersteuning geboden wordt op de plaatsen waar dat het meest
nodig is. Pocketveren zijn perfect geschikt voor verstelbare bedden en gemotoriseerde
lattenbodems, zonder enig verlies van comfort en kwaliteit.
Alle matrassen met binnenvering zorgen voor een goede luchtcirculatie binnen de kern.

Hoe verschilt latex van traagschuim?
Latex is gemaakt van een op rubber gebaseerd product, terwijl visco-elastisch of traagschuim
van kunststof afkomstig is. Latex zorgt voor “onmiddellijk herstel” aangezien het elke
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lichaamsbeweging volgt en volledige ondersteuning biedt, terwijl traagschuim “langzaam
herstelt”. Bij traagschuim moet de slaper wachten tot haar/zijn lichaamstemperatuur het schuim
zacht maakt.

Waarom wordt aangeraden om een volledig bedysteem te kopen in plaats van
enkel een matras?
Een goed bedsysteem bestaat uit een goede matras en een geschikte bedbodem. De matras en de
bodem moeten samen gekozen worden om elkaar aan te vullen en je een comfortabele nachtrust
te bezorgen. Matras en bodem zijn zo geconstrueerd dat ze samenwerken als een set. De bodem
vangt een groot deel van de nachtelijke slijtage op en draagt bij tot het algemene comfort en
ondersteuning van het bed. Een nieuwe matras op een oude bodem leggen, ze op een bodem
leggen die er niet voor geschikt is of een plank leggen tussen de matras en de bodem, zal het
comfort belemmeren en de levensduur van je nieuwe matras verminderen. Een stalen frame kan
wel een gewone matras met binnenvering dragen, maar dat geldt niet voor traagschuimbedden.
Een geschikt frame is absoluut noodzakelijk!

Wat is de levensduur van een matras van vandaag?
Hoe lang een matras zijn fysische eigenschappen kan behouden hangt van veel factoren af, zoals
het gewicht en de slaapgewoonten van de mensen die ze gebruiken of de kwaliteit van de nieuwe
matras. Maar de meeste merkmatrassen van tegenwoordig gaan minstens 7-10 jaar mee op een
nieuwe bedbodem. Daarna verliest een matras een groot deel van haar comfort en
ondersteuningsvermogen. Duidelijke tekens zijn bulten, oneffenheden, kuilen of doorzakkingen
en wanneer de overtrek bevlekt of gescheurd is. Zelfs al blijven de fysische eigenschappen van
de beste matrassen stabiel, er is nog een andere reden om de matras te vernieuwen: hygiëne.
Matrassen zouden niet langer dan zeven jaar gebruikt mogen worden als je weet dat de
gemiddelde slaper een halve liter zweet per nacht afscheidt en tot twee keer zoveel als hij ziek is.
Bovendien is vooral de leeftijd van de matras verantwoordelijk voor de concentratie van
antigenen afkomstig van de huisstofmijt. Daarom moet een te langdurig gebruik van matrassen
zonder ze te vervangen als een gevaar voor de gezondheid beschouwd worden.

Wat kan ik doen tegen de huisstofmijt?
Matrassen zijn ideale broedplaatsen voor de huisstofmijt en daarom zijn de concentraties van
deze mijten over het algemeen groter in matrassen dan ergens anders in huis. Sommige
matrasmaterialen zijn antimicrobieel (zoals latex en traagschuim), waardoor de huisstofmijt er
zich niet zo snel in zal nestelen als in andere, en bieden dus een zekere bescherming. Maar uit
recente studies is gebleken dat vooral de leeftijd van een matras verantwoordelijk is voor de
concentratie van antigenen. Daarom stelt de EBIA een maximumgebruik van zeven tot tien jaar
voor.
De verspreiding van de huisstofmijt kan het best ingedamd worden met een integrale aanpak: de
matras overtrekken met een goed afsluitende matrasovertrek, reinigen (met een stofzuiger) en
natuurlijk regelmatig vervangen.

Vormen latexallergieën een probleem bij beddingproducten?
Latex in matrassen is in de vorm van schuim die de matraskern vormt en ingesloten zit in een
matrasovertrek. Daardoor is er geen rechtstreeks contact met de latex als je op een latex matras
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ligt. Er zijn geen gevallen van allergieën voor latexschuim bekend. De reden daarvoor is dat
mensen die allergisch zijn voor latex, gewoonlijk allergisch zijn voor het soort latex dat gebruikt
wordt om latex handschoenen te maken, wat verschillend is van het latexschuim in matrassen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van waterbedden?
Waterbedden hebben een met water gevulde kern die voor de ondersteuning zorgt, en enkele
bekledingslagen voor de isolatie en het oppervlaktecomfort. Een kwalitatieve constructie is
essentieel als er water mee gemoeid is, dus het is van cruciaal belang dat het vinyl en de naden
ontworpen zijn voor maximale duurzaamheid. Zorg ervoor dat de vloer het gewicht van een
waterbed aankan.
Een groot voordeel van een waterbed is het ontbreken van puntdruk, aangezien het water zich
vormt naar het lichaam en voor een uitstekende drukverdeling zorgt. Het is belangrijk dat de
matras voldoende gevuld is om genoeg ondersteuning te verzekeren. Als je samen met een
partner slaapt, zoek dan een waterbed waarbij je zo weinig mogelijk de partner stoort.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van luchtmatrassen?
De moderne luchtmatrassen lijken op de gekende combinatie van matras/boxspring en hebben
een met lucht gevulde kern die voor ondersteuning zorgt in plaats van een springverenunit of een
kern van schuim.
De luchtkamers zijn volledig ingesloten en afgeschermd tussen lagen van schuim. Een
elektrische pomp regelt de in- en uitvoer van lucht, zodat het comfort en de stevigheid voor elke
persoon individueel afgesteld kan worden. Het lichaamsgewicht wordt gelijkmatig verdeeld en
het lichaam zachtjes ondersteund, wat zorgt voor een opheffing van de puntdruk, minder rugpijn,
ontlasting van de nek, schouders, heupen, enz. Deze luchtkamers zorgen ervoor dat de matras het
lichaamsgewicht gelijkmatig kan verdelen, waardoor ze enorm aanbevolen worden voor mensen
met rugpijn.

Waar kan ik meer informatie vinden over matrassen en hoe vind ik een goede
winkel om er een te kopen?
Als je meer informatie wilt over matrassen en bedbodems loont het de moeite om naar een
degelijke winkel met bekwame verkopers te gaan in plaats van te internetshoppen of uit een
catalogus te kopen. Het is belangrijk om een winkel uit te zoeken met een goede
productpresentatie, persoonlijk advies en de mogelijkheid om verschillende matrassoorten te
vergelijken en uit te proberen. Als je daarna in staat bent om een overtuigend kwaliteitsproduct
te kopen, zal dat een investering zijn in een goede nachtrust en gezondheid tegelijkertijd.
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