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Januari 2019 

Bedden 
Of het nu gaat om een vrij eenvoudig ledikant, 
een hoog/laag waterbed of het gaat om een 
probleemoplossing waarbij diverse complexe  
risicoanalyses gemaakt dienen te worden.  
Elk bed wordt cliënt specifiek gebouwd en    
voldoet aan de meest recente NEN-normering! 
 
Daar waar standaard ophoudt gaan wij verder! 

© Copyright 2019 Atelier Michel Koene  



 2 

 

 

AFWIJKENDE MATEN OP AANVRAAG 

Bedden 

| 2 

Voorwoord 
Sinds 1994 bouwen wij bedden op maat voor iedereen die wat 
meer wil dan een standaard bed. Of het nu gaat om bedhekken, 
afwijkende matrasmaat, Obésitas of het creëren van een veilige 
omgeving waarbij de cliënt geen gevaar voor zichzelf of een ander 
vormt, Op het moment dat u ons inschakelt zullen wij gezamenlijk 
met u gaan kijken naar een oplossing. 
In deze beknopte brochure vindt u diverse standaardmodellen die 
wij, geheel conform veiligheidseisen en wetgeving voor u op maat 
en naar wens kunnen bouwen. 
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Modellen 

type  pagina 
Bedhek 
hoogte 

verstelbare  
bedbodem 

geschikt voor  
bedtent 

geschikt 
voor  
waterbed 

geschikt 
voor  
watermatras 

        
Ein 4 0 cm  op e  ja  nee  ja 

IIsfûgel 5 0 cm  op e  ja  nee  ja 

Mosk 6 0 cm  op e  ja  ja  ja 

Wylp 7 0 cm  op e  ja  ja  ja 

Wylp hoog/laag Carriër 7 0 cm  op e  nee  nee  nee 

Protter 8 22‐50cm  op e  ja  ja  ja 

Protter met hoog/laag bodem 8 22‐50cm  op e  nee  nee  ja 

Reager 9 22‐50cm  op e  ja  ja  ja 

Reager hoog/laag Carriër 9 22‐50cm  op e  nee  nee  nee 

Reager hoog/laag Design 1 9 22‐50cm  op e  ja  nee  ja 

Reager hoog/laag Design 2 9 22‐50cm  op e  ja  ja  ja 

Wikel 10 22‐50cm  op e  ja  nee  ja 

Wikel hoog/laag Carriër 10 22‐50cm  op e  nee  nee  nee 

Reager Flex 11 60cm  op e  ja  ja  ja 

Reager Flex hoog/laag Carriër 11 60cm  op e  nee  nee  nee 

Reager Flex hoog/laag Design 1 11 60cm  op e  ja  nee  ja 

Reager Flex hoog/laag Design 2 11 60cm  op e  ja  ja  ja 

Ûle Kompakt 12 60‐100cm  op e  nee  ja  ja 

Ûle Kompakt hoog/laag bodem 12 60‐100cm  op e  nee  nee  ja 

Ûle 13 100‐200cm  op e  nee  ja  ja 

Ûle hoog/laag bodem 13 100‐200cm  op e  nee  nee  ja 

Bedtent 14 gesloten  op e  n.v.t.  nee  ja 

Al onze bedden vallen onder de categorie "Medisch Hulpmiddel 
Klasse 1" en hebben de hierbij behorende procedures gevolgd. Zo 

zijn ze aangemeld bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en 
volgen wij de laatste NEN normering op het gebied van verpleeg-

bedden: NEN-EN-IEC 60601-2-52:2010.  
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Ein 
Het bed “Ein” betreft een model wat erg lijkt op een normaal hui-
selijk ledikant. Echter is het bed “Ein” enorm robuust uitgevoerd en 
is dit bed geschikt daar waar standaard ledikanten het niet overle-
ven. 
Het bed wordt standaard uitgevoerd in 36mm berken multiplex en 
is niet domontabel. Zachte bekleding en maatwerk is mogelijk. 

Al onze bedden vallen onder de categorie "Medisch Hulpmiddel 
Klasse 1" en hebben de hierbij behorende procedures gevolgd. Zo 

zijn ze aangemeld bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en 
volgen wij de laatste NEN normering op het gebied van verpleeg-

bedden: NEN-EN-IEC 60601-2-52:2010.  
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Iisfûgel 
De basis van het bed  “Iisfûgel” bestaat uit een roestvrij stalen fra-

me met een bedbodem. Deze bedbodem 
kan voorzien worden van een afwaterend 
matras. Geschikt voor incontinentie  en 
gebruikers met sloopgedrag. Bed kan wor-
den gefixeerd aan de muur of vloer. Lever-
baar in iedere gewenste maat.  

Enkele opties: 
-Verhoogd hoofd- en/of voeteneinde in 
diverse uitvoeringen zoals spijlen, hout 
zacht bekleed, etc. 

-Afwaterende matras. 
-Afwaterende bodem. 
-Roestvrij stalen geperforeerde bodem. 

Al onze bedden vallen onder de categorie "Medisch Hulpmiddel 
Klasse 1" en hebben de hierbij behorende procedures gevolgd. Zo 

zijn ze aangemeld bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en 
volgen wij de laatste NEN normering op het gebied van verpleeg-

bedden: NEN-EN-IEC 60601-2-52:2010.  
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Mosk 
De basis van het bed “Mosk” is een niet demontabele houten bak 
zonder omranding met uitsparing voor matras.  
Zeer geschikt in combinatie met waterbedden of matras met vaste 
instaphoogte.  
Leverbaar in iedere maat met gewenste instaphoogte.  

Al onze bedden vallen onder de categorie "Medisch Hulpmiddel 
Klasse 1" en hebben de hierbij behorende procedures gevolgd. Zo 

zijn ze aangemeld bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en 
volgen wij de laatste NEN normering op het gebied van verpleeg-

bedden: NEN-EN-IEC 60601-2-52:2010.  
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Wylp 
De basis van het bed “Wylp” is een niet demontabele houten bak 
zonder omranding met een tevens niet demontabele onderbak. De 
onderbak en bovenbak zijn wel losneembaar. Zeer geschikt in com-
binatie met waterbedden of matras met vaste instaphoogte. Tevens 
hoog/laag mogelijkheid door middel van een carrier. Leverbaar in 
iedere maat met gewenste instaphoogte. 

Dit bed wordt cliëntspecifiek ge-
produceerd.  
 
Enkele opties: 
-Hoog/laag dmv carrier. 
-Waterbed. 
-Diverse matrassen. 
-Ronde hoeken. 
-Losneembare bedhekken. 
-Verrijdbaar. 
-Onderrijdbaar.  
-Zachte bekleding. 

Al onze bedden vallen onder de categorie "Medisch Hulpmiddel 
Klasse 1" en hebben de hierbij behorende procedures gevolgd. Zo 

zijn ze aangemeld bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en 
volgen wij de laatste NEN normering op het gebied van verpleeg-

bedden: NEN-EN-IEC 60601-2-52:2010.  
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Protter 
De basis van het bed “Protter” bestaat uit een niet demontabele box 
met bedhekken van maximaal 50cm hoog. Tevens hoog/laag moge-
lijkheid door middel van een ingebouwde carrier.  
Leverbaar in iedere maat met gewenste instaphoogte. 
 
Dit bed wordt cliëntspecifiek geproduceerd.  

Enkele opties: 

-Hoog/laag bodem dmv ingebouwde carrier. 
-Waterbed (met trilvloer). 
-Diverse matrassen. 
-Ronde hoeken. 
-Verrijdbaar. 
-Onderrijdbaar. 
-Zachte bekleding. 

Al onze bedden vallen onder de categorie "Medisch Hulpmiddel 
Klasse 1" en hebben de hierbij behorende procedures gevolgd. Zo 

zijn ze aangemeld bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en 
volgen wij de laatste NEN normering op het gebied van verpleeg-

bedden: NEN-EN-IEC 60601-2-52:2010.  
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Reager 
De basis het bed “Reager” bestaat uit een niet demontabele box 
met bedhekken van maximaal 50cm hoogte. Het bed is uitvoer-
baar met diverse hooglaagsystemen. Zo is het Design2 hoog/laag 
systeem extreem sterk en stabiel en heeft een hefvermogen 
van1000kg waardoor het uitermate geschikt is voor waterbedden. 
Leverbaar in iedere maat met gewenste instaphoogte. 

Dit product betreft maatwerk 
en wordt cliëntspecifiek op 
bestelling gemaakt.  

Enkele opties: 
-Waterbed (met trilvloer) 
-Diverse matrassen. 
-Ronde hoeken. 
-Verrijdbaar. 
-Onderrijdbaar. 
-Zachte bekleding. 
-Diverse (verstelbare) bed-
bodems.  

Al onze bedden vallen onder de categorie "Medisch Hulpmiddel 
Klasse 1" en hebben de hierbij behorende procedures gevolgd. Zo 

zijn ze aangemeld bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en 
volgen wij de laatste NEN normering op het gebied van verpleeg-

bedden: NEN-EN-IEC 60601-2-52:2010.  
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Wikel 
De basis van het bed “Wikel” bestaat uit een demontabele box 
met bedhekken van maximaal 50cm hoogte. De panelen zijn beves-
tigd tussen een frame van beuken palen. Bed is zeer geschikt voor 
grote afmetingen, vanwege zijn constructie en omdat deze demon-
tabel is.  
Leverbaar in iedere maat met gewenste werk en instaphoogte. 

Dit product betreft maatwerk.  

Enkele opties: 
-Diverse matrassen. 
-Verrijdbaar. 
-Lades. 
-Deuren. 
-Zachte bekleding. 

Al onze bedden vallen onder de categorie "Medisch Hulpmiddel 
Klasse 1" en hebben de hierbij behorende procedures gevolgd. Zo 

zijn ze aangemeld bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en 
volgen wij de laatste NEN normering op het gebied van verpleeg-

bedden: NEN-EN-IEC 60601-2-52:2010.  
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Al onze bedden vallen onder de categorie "Medisch Hulpmiddel 
Klasse 1" en hebben de hierbij behorende procedures gevolgd. Zo 

zijn ze aangemeld bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en 
volgen wij de laatste NEN normering op het gebied van verpleeg-

bedden: NEN-EN-IEC 60601-2-52:2010.  

Reager Flex 
De basis van het bed “Reager Flex” bestaat uit een demontabele box 
met bedhekken van maximaal 60cm hoogte en een onderbak of hoog/
laag systeem. Bed kan uitgevoerd worden met verschillende hoog/laag 
systemen. Leverbaar in iedere maat met gewenste instaphoogte. 

Dit product betreft maatwerk en wordt cliëntspecifiek op bestelling 
gemaakt.  

Vraag naar de mogelijkheden. 

Enkele opties: 
-Hoog/laag door middel van diverse systemen. 
-Waterbed (met trilvloer) 
-(anti) trendelenburg 
-Diverse matrassen. 
-Ronde hoeken. 
-Verrijdbaar. 
-Onderrijdbaar. 
-Zachte bekleding. 
-Diverse (verstelbare) bedbodems.  
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Ûle Kompakt  
De basis van het bed “Ûle Kompakt” bestaat uit 
een demontabele box met bedhekken tot 100cm hoogte. Dit bed 
is zeer geschikt in combinatie met verschillende hoog/laag sys-
temen. Hieronder zijn enkele voorbeelden te zien van de basisuit-
voering met opties. Afgebeeld zonder matras / waterbed. Lever-
baar in iedere maat met gewenste instaphoogte. 

Dit bed wordt cliëntspecifiek geproduceerd. Vraag 
naar de mogelijkheden. 

Enkele opties: 
-Hoog/laag bedbodem. 
-Waterbed (met trilvloer) 
-(anti) trendelenburg 
-Diverse matrassen. 
-Ronde hoeken. 
-Verrijdbaar. 
-Onderrijdbaar. 
-Zachte bekleding. 
-Diverse 
(verstelbare) bed-
bodems.  

Al onze bedden vallen onder de categorie "Medisch Hulpmiddel 
Klasse 1" en hebben de hierbij behorende procedures gevolgd. Zo 

zijn ze aangemeld bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en 
volgen wij de laatste NEN normering op het gebied van verpleeg-

bedden: NEN-EN-IEC 60601-2-52:2010.  
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Ûle 
De basis van het bed “Ûle” bestaat uit een demontabele box met 
bedhekken vanaf 100cm hoogte. Veelal heeft dit bed een totale 
hoogte van 210cm maar kan ook tot plafondhoogte uitgevoerd 
worden. Dit bed kan uitgevoerd worden met een hoog/laag bo-

dem. Leverbaar in iedere maat met gewenste in-
staphoogte. 

Dit bed wordt cliëntspecifiek gepro-
duceerd. De prijs betreft dan ook 
een vanaf prijs. Vraag naar de mo-
gelijkheden. 

Enkele opties: 
-Hoog/laag bedbodem. 
-Waterbed (met trilvloer) 
-(anti) trendelenburg 
-Diverse matrassen. 
-Ronde hoeken. 
-Verrijdbaar. 
-Onderrijdbaar. 
-Zachte bekleding. 

-Diverse 

Al onze bedden vallen onder de categorie "Medisch Hulpmiddel 
Klasse 1" en hebben de hierbij behorende procedures gevolgd. Zo 

zijn ze aangemeld bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en 
volgen wij de laatste NEN normering op het gebied van verpleeg-

bedden: NEN-EN-IEC 60601-2-52:2010.  
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Bedtent 
De bedtent is uitermate geschikt in situaties waarbij de cliënt/
patiënt niet zelfstandig uit het bed mag kunnen komen. 
Omdat deze bedtent speciaal ontwikkeld  
is voor mensen met EMB (ernstig  
meervoudige beperking) is alles aan  
dit product zeer sterk uitgevoerd.  
De bedtent is ook alleen van buiten  
te openen zonder gebruik te maken  
van sluitingen of iets dergelijks. 

 
- Het geheel wordt uitgevoerd in  
Bisonyl, kleur naar keuze. 
- Hoofdeinde, voeteneinde en  
zijwanden bestaan uit gaasdoek  
of glasdoek (naar keuze). 
- Geschikt voor diverse matrasmaten (maatwerk). 
- Matras ligt in een dubbele bodem, zodoende kan de patiënt niet 
onder de matras komen. 
- Bedtent heeft een ritsstrook voor een uitritsbaar en uitwasbaar 
bovendekje. Dit bovendekje wordt vastgezet d.m.v. een Zweedse 
sluiting. 
- Framehoogte vanaf matras: 124 cm, binnenmaat is 118cm hoog. 
- Bedtent bestaat uit een verstelbaar en uitneembaar RVS frame. 
- Montage door schroefbevestiging aan het hoofd- en voeteneinde. 
- Geschikt voor diverse bedden zowel vaste als enkele hoog/laag 
bedden. 
- Toegankelijk voor diverse tilliften en plafondliften. 

Regelmatig zien wij dat onze bedtent ook ingezet wordt in crisisge-
vallen. Door de gemakkelijke verplaatsbaarheid, extreme stabiliteit 
en de enorme degelijkheid vormt onze bedtent veelal een oplos-
sing bij extreme situaties. 

Al onze bedden vallen onder de categorie "Medisch Hulpmiddel 
Klasse 1" en hebben de hierbij behorende procedures gevolgd. Zo 

zijn ze aangemeld bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en 
volgen wij de laatste NEN normering op het gebied van verpleeg-

bedden: NEN-EN-IEC 60601-2-52:2010.  
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