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Bed-Exit-assistent
Wat betekent dat eigenlijk?

Timer afgelopen
➔ signaal op het 
    verplegeroproepsysteem

Timer geactiveerd
➔  bijvoorbeeld 15 minuten voor 
     een nachtelijk toiletbezoek

Timer niet geactiveerd 

SafeSense® maakt het verplegend personeel erop attent dat de bewoner/patiënt het bed heeft  
verlaten, of op het punt staat dit te verlaten. Daardoor kan snel worden herkend of een bewoner  
is gevallen en kunnen de mogelijke gevolgen ervan worden verminderd. De Bed-Exit-assistent  
functioneert in principe als een soort verkeerslicht. De werking kan als volgt duidelijk en zeer  
eenvoudig worden uitgelegd:



 wissner-bosserhoff | SafeSense® 3 

SafeSense® = veiligheid + vrijheid
Overdag en 's nachts dankzij het intelligente Bed-Exit-systeem

5
Bijna een derde van de personen 

van 65 jaar en ouder en de helft van 
de personen van 80 jaar en ouder 

valt jaarlijks minimaal een keer. 
Alleen al in Duitsland gebeuren 

per jaar tot rond 5 miljoen 
valongelukken bij oudere mensen. 

(Bron: Gesundheit und Krankheit im Alter. (Gezondheid en 
ziekte op hoge leeftijd) 

Uitgeverij: Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/Clemens 
Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/Thomas 

Ziese, Robert Koch-Institut. Berlijn 2009)

miljoen valincidenten 
bij oudere mensen 

per jaar:

Duurzame valpreventie voor een zo groot mogelijke veiligheid. Dat is waar de Bed-Exit-assistent 
SafeSense® van wissner-bosserhoff staat. 

Het gemiddeld aantal valincidenten in verpleeghuizen en klinieken bedraagt ongeveer 1,5  
valincident per bed per jaar*. De mogelijke gevolgen voor de gezondheid van vallen zijn juist bij oudere 
mensen vaak ernstig en in het ergste geval onomkeerbaar.

Met SafeSense® kan het veiligheidsniveau vooral tijdens nacht- en weekenddiensten met minder 
personeel aanzienlijk worden verbeterd. Tijdens de nachtrust kan de Bed-Exit-assistent bijdragen  
aan de vermindering van het gebruik van onrusthekken. Op die manier blijft de vrijheid van de be-
woner/patiënt behouden. Het automatische nachtlicht zorgt ervoor dat de bewoner/patiënt 's nachts 
veilig de weg naar het toilet kan vinden. Het nachtlicht wordt bij het verlaten van het bed automatisch 
geactiveerd en dooft wanneer de bewoner/patiënt weer in bed ligt. Bovendien bestaat de mogelijk-
heid om de flexibel in te stellen en zo aan  de individuele mobiliteitsniveaus van de bewoners/patiënten.

Preventie met 
sentida 

lage verpleegbedden

Preventie met 
image 3 voor 

universele 
ziekenhuisbedden 

met lage stand

 * Bron: Stürze in deutschen Krankenhäusern und Pflegeheimen 2006 - 2013 (Valincidenten in Duitse ziekenhuizen en verpleeghuizen 2006 - 2013)
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Valpreventie in verpleeghuizen en klinieken
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Mobiliteit behouden

• Door lage bedden 
 sentida / image 3
• Door WIBO 3-traps-strategie
• Door WIBO Safe-Free®-onrusthekken

Meer veiligheid – minder 

valincidenten/VBM*

•  Snellere reactietijd bij valincidenten
 •  Hoger veiligheidsniveau bij nacht-  
 en weekenddiensten
 •  Ideaal in combinatie met onze lage  
 bedden sentida en image 3 met  
 de SafeFree®-onrusthekken
• Systematische doorvoering van  
 bevindingen volgend uit het initiatief 
 tegen fixatie: de 'Werdenfelser-methode'**

Individuele bescherming

 •  Nachtelijke toiletbezoeken worden  
 beveiligd door sensorgestuurd 
 nachtlicht
• Met flexibele oproeptiming van 
 verplegend personeel (0 tot 30 min) 
 wordt aan de mobiliteit van bewoners/
 patiënten aangepast

• Investeringszekerheid
• Veiligheid voor patiënt/bewoner in elke werkpositie
• Effectief en efficiënt werken
• Geen bijkomende kosten voor veiligheidsaccessoires

Uw voordelen als organisatie
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artikel 01-011193 
Plaat voor DUO9-motor 

artikel 01-011194 
Plaat voor Q7-motor

SafeSense® componenten

Sensormat 2

artikel 02-000781 

80 x 20 cm

Bed-Exit-Box 2

Artikel 04-1851 
Met universele bevestiging 
Verkrijgbaar als kabel- of 
draadloze uitvoering

Zo bestelt u SafeSense®

 • Geïntegreerd als optie
• Als pakket voor achteraf inbouwen voor alle   
 elektrische verpleegbedden van wissner-bosserhoff  
 (vanaf 2002)
•  Verkrijgbaar met kabel of draadloos

Voor ziekenhuisbed image 3Voor WIBO-verpleegbedden

 • Optioneel te bestellen
•  Verkrijgbaar of aanbevolen met 
 kabel of draadloos

Adapterkabel met en zonder aan-/uitschakelaar 
en bijpassende stekker voor aansluiting op de 
meldinstallatie (klantspecifiek) voor de kabel-
uitvoering en draadloze uitvoering 

Aansluitset
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Gebruiksaanbevelingen 
VPH* / VZH* met  

verplegeroproepsysteem

Geen VZH* / VPH* en  
woongroepen zonder 

verplegeroproepsysteem
Thuisverzorging

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔

•   Huisalarmcentrale en 
comfortabele telefoon in 
één

•   De ontvangen oproep wordt 
achtereenvolgens naar 
drie voorgeprogrammeerde 
oproepnummers 
doorgestuurd

•   Door de geïntegreerde 
handsfree-inrichting kan 
gedurende 3 minuten 
met de bewoner worden 
gesproken

•  Verlicht display

•   Akoestische en visuele 
signalering van het 
verplegersignaal

•   Eenvoudige bevestiging 
rechtstreeks op 
oproepmelder

•   Uitstekend geschikt 
voor het gebruik in 
kleinere verpleeghuizen 
en woongroepen 
zonder installatie voor 
verplegersignaal

•   Energiezuinig! In stand-by 
slechts 0,3 W

•   Schakelt bijv. de 
oriëntatieverlichting 

 of staande lamp in de 
 kamer in
•   Er kunnen 32 zenders 

worden opgeslagen
•   Het sensorisch radiosignaal 

wordt bij het verlaten 
van het bed automatisch 
gestuurd

•   Energiezuinig! 
 In stand-by slechts 0,2 W

Oproep-ontvanger

Stopcontact oproepmelder

Stopcontact ontvanger

Impulstelefoon incl. armbandzender

Bed-Exit-Box 2

Kabel

Draadloos

Draadloze ontvanger 

VZH = verzorgingshuis / VPH = verpleeghuis

• Via WIBO-adapterstekker  
 te koppelen met alle  
 normale installaties voor  
 het verplegersignaal
•  Draadloze micro-ontvanger
•   Er kunnen 32 zenders 

worden opgeslagen 
  ➔ Individuele 

kameruitrusting op basis 
van de wensen/behoeften 
van de bewoner

•   Met verpleegfunctie. 
Oproep wordt 15 minuten 
geblokkeerd.

Werking

Sensormat Bed-Exit-Box 2 OntvangerSignaal aan Signaal aan

!

Alleen ver- 

krijgbaar voor  

verpleegbedden! 

(Kabel/draadloos)

Oproepontvanger voor 
installaties voor het 
verplegersignaal

Stopcontact 
oproepmelder

Stopcontact ontvanger Impulstelefoon incl. 
armbandzender
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wissner-bosserhoff Belgium bvba/sprl
Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen
Tel. +32 15210841 | Fax +32 15291464
info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

wissner-bosserhoff Nederland B.V.
Amstelwijckweg 2 | 3316 BB Dordrecht 
Tel. +31 78 6521850 | Tel. +31 78 6521855
sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.nl

EU-patent-Nr.:  
EP000001623654  
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wissner-bosserhoff Germany


