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Völker. Caring for People

Ziekenhuisbedden
Met onze bedden
ligt u goed



Völker-ziekenhuisbedden
Oplossingen voor een menswaardige verzorging

 
Om binnen de uitdagende klinische werkzaamheden 
van alledag een effectieve en respectvolle verzorging 
te realiseren, hebben zorgmedewerkers en patiënten 
ondersteuning nodig op elk gebied waar dat mogelijk 
is. Vanuit deze visie denken, ontwikkelen en produceren 
wij.

Daarom biedt Völker ziekenhuisbedden met de meest 
uiteenlopende kenmerken en functies, waardoor u ze 
aan uw specifieke eisen kunt aanpassen en zo geschikt 
maken voor inzet op de meest diverse afdelingen. Onze 
bedden zijn ontworpen met oog voor patiëntveiligheid, 
comfort en ergonomisch werken. Hoogwaardige  
materialen en slimme ontwerpen zijn ontwikkeld om aan 
de hoogste eisen op het gebied van hygiëne te voldoen. 
Hierdoor gaan onze ziekenhuisbedden heel lang mee. 

“Wij ontwikkelen ziekenhuisbed-
den die op de behoeften van zowel 
patiënten als zorgmedewerkers af-
gestemd zijn. Onze Völker-kwaliteit 
staat daarbij garant voor duurzame 
oplossingen.” 
Yvonne Risch 
Bestuur

20 JAAR
SPARE-PARTS

FOCUS UP
SERVICE

30 DAGEN
TESTEN

HOOGWAARDIGE
MATERIALEN



Maximale werklast  250 kg

Leeg gewicht  ca. 169 kg

Breedte ligoppervlak  90 cm

Lengte ligoppervlak  210 cm

Buitenmaten  99 cm

S 962-2 Vis-a-Vis

Veilige werklast  270 kg

Leeg gewicht  ca. 160 kg

Breedte ligoppervlak  90 / 100 cm

Lengte ligoppervlak  200 / 210 cm

Buitenmaten  99-114 cm*

S 966

Maximale werklast  250 kg

Leeg gewicht  ca. 143 / 164 kg

Breedte ligoppervlak  90 / 100 cm

Lengte ligoppervlak  200 / 210 cm

Buitenmaten  99-114 cm*

S 962-2/S 962-2 W

* Voor bedden van elke breedte en met alle typen bedhekken

Ook leverbaar in Protect-uitvoering Ook leverbaar in Protect-uitvoering

Overzicht van 
Völker-ziekenhuisbedden
Technische gegevens



Ondersteuning in elke 
lichaamshouding
Ziekenhuisbed S 962-2

Manoeuvreerbaarheid en rijeigenschappen van zieken-
huisbed S 962-2 bieden veel ondersteuning en veiligheid 
bij de dagelijkse werkzaamheden in het ziekenhuis. De 
vier hefkolommen zorgen voor stabiliteit en maken het 
bed optimaal onderrijdbaar. Het onderstel is erop ge-
bouwd om aan zeer hoge hygiëne-eisen te voldoen en 
is gemakkelijk te reinigen. Bovendien is ziekenhuisbed 
S 962-2 ook leverbaar in een wasbare uitvoering. Voor 
omgevingen waar bijzonder hoge eisen aan de veiligheid 
worden gesteld, leveren wij bedden in Protect-uitvoering.

Zeer goede reiniging door de  
gladde oppervlakken van het onderstel



De onderbedverlichting, de verlichte  
handschakelaar en de betere oriëntatie  
in het donker verkleinen het valrisico.

Kleiner valrisico
Hooglaagbed S 966

Uit bed vallen leidt bij patiënten vaak tot letsel. Boven-
dien wordt het genezingsproces erdoor vertraagd.  
Het hooglaagbed S 966 gaat dit gevaar tegen doordat 
de lighoogte tot 28,5 cm kan worden teruggebracht. 
Bovendien is het als enige hooglaagbed voorzien van 
meebewegende bedhekken.

Doordat de bedhekken in het ligoppervlak kunnen  
worden geschoven, is de centrale rem ook in de 
laagste bedstand goed bereikbaar. Bovendien kunnen 
zorgmedewerkers er op de ergonomisch verantwoorde 
werkhoogte van 88,5 cm mee werken. Als optie is een 
centraal vijfde wiel leverbaar.



Door de vaste schroefverbindingen van het 
hoofd- en het voeteneinde en de universele 
houders voor onrustbanden zijn de bedden 
bijzonder veilig.

Veiligheidsoplossingen op 
maat
Protect-bedden

Afdelingen met bijzonder kwetsbare patiënten vereisen 
wat de inrichting betreft speciale maatregelen ter 
bescherming van patiënten en zorgpersoneel. Met dit 
voor ogen hebben wij onze ziekenhuisbedden S 962-2 
en S 966 doorontwikkeld. De uitrusting van onze  
Protect-bedden biedt een hoge mate van veiligheid, met 
doordachte aanpassingen. Enkele speciale kenmerken 
van de Protect-bedden zijn de vaste schroefverbinding 
van het HPL-ligoppervlak, de afneembare handschake-
laar, het vergrendelbare bedieningspaneel voor mede-
werkers en de spiraalvormig ommantelde voedingskabel.



Verzorging op ooghoogte en 
gemakkelijke mobilisatie 
Völker S 962-2 Vis-a-vis

Mobilisatie en de bevordering van zelfstandigheid 
spelen in elk genezingsproces een belangrijke rol. 
Patiënten met beperkingen of bij wie operatieve 
ingrepen zijn verricht, zijn vaak slecht in staat om hun 
bed via de zijkant te verlaten. Een uniek kenmerk van de 
S 962-2 Vis-a-vis is dat het ligoppervlak uit twee delen 
bestaat, waardoor de patiënt het bed naar voren toe kan 
verlaten. Het onderbeensegment van het tweedelige 
ligoppervlak kan worden verschoven, waardoor de  
patiënt echt rechtop kan zitten. Op deze manier  
worden mobilisatie en zelfstandigheid bevorderd.



Dankzij de meebewegende bedhekken zijn 
hoofd en bovenlichaam steeds beschermd, 
ook als het bovenlichaamsegment omhoog staat.

Als de bedhekken niet worden gebruikt, 
kunnen ze volledig in het ligoppervlak worden  
geschoven.

Het gepatenteerde 
bedhekkensysteem  
van Völker
Meer veiligheid – zonder vrijheidsbeperkingen

Op alle verpleegafdelingen komt de veiligheid van de  
patiënt op de eerste plaats. Het gepatenteerde Völker- 
bedhekkensysteem biedt uw patiënten op elk moment 
bescherming. Het systeem bestaat links en rechts uit 
tweedelige bedhekken, die onafhankelijk van elkaar in  
1 of 2 delen kunnen worden opgetrokken. Bij het instellen 
van hoofd- en voeteneinde bewegen de zijelementen  
mee – terwijl de patiënt niet bekneld kan raken. Daar-
door zijn patiënten beschermd tegen ongewild uit bed 
rollen, ook als het bovenlichaamsegment omhoog 
staat. Als de bedhekken niet nodig zijn, kunnen ze in 
hun geheel in het ligoppervlak worden geschoven. 
Daardoor blijven alle functies van het onderstel steeds 
probleemloos bereikbaar.

Omdat het steeds mogelijk blijft om het bed via het 
middelste deel te verlaten, biedt het Völker- 
bedhekkensysteem onbeperkt bescherming.

Door de integratie van de bedhekken in het 
ligoppervlak is de rail voor toebehoren uitstekend 
toegankelijk en kan er ergonomisch worden gewerkt.



Doordachte constructie 
maakt mobilisatie 
gemakkelijker
Ergonomie voor patiënten en zorgmedewerkers

Het optimale ontwerp van de Völker-bedhekken ver-
licht het werk van zorgmedewerkers en bevordert de  
mobilisatie van patiënten. De bedhekken voorkomen 
niet alleen dat de patiënt uit bed rolt, maar zijn door 
hun stabiele constructie ook een belangrijke hulp als 
de patiënt het bed wil verlaten. Ze ondersteunen dus 
ook uw zorgmedewerkers. Als de bedhekken niet nodig 
zijn, kunnen ze in hun geheel in het ligoppervlak wor-
den geschoven. Daardoor zijn er geen storende ele-
menten beneden het ligoppervlak aanwezig. Dit maakt 
ergonomisch werken dicht bij het bed beter mogelijk.

Een slimme oplossing: in uitgetrokken toestand 
bieden de bedhekken indien nodig extra plaats 

en ondersteunen ze de mobilisatie.

 Uit bed stappen via het middelste gedeelte is bij het  
Völker-bedhekkensysteem altijd mogelijk. De stabiele  

constructie biedt de patiënt bovendien houvast en  
ondersteuning als hij zonder hulp het bed wil verlaten.



Doordacht tot in de details
Drie componenten, één systeem –  
voor liggen op het hoogste niveau 
De ligoppervlaksystemen van Völker bestaan uit drie 
componenten: het verstelbare, vierdelige frame, een 
van drie opties voor het ligoppervlak en een hoogwaar-
dig matras. Elk van deze componenten is afgestemd 
op de hoge hygiënische eisen waaraan in ziekenhuizen 
moet worden voldaan. Net als alle andere Völker-produc-
ten zijn ook onze ligoppervlaksystemen geproduceerd 
volgens de hoogste kwaliteitsnormen en ontwikkeld 
voor langdurig gebruik.

Onze ziekenhuisbedden zijn met drie 
verschillende ligoppervlakken leverbaar:  
MiS®, Stream en HPL. 

Optimaal op elkaar afgestemd:  
de matrassen en ligoppervlakken van Völker 

Digitale oplossingen voor 
toekomstgerichte ziekenhuizen
Door de Sensify-assistentiesystemen, die al 
in de fabriek of naderhand in de MiS®-ligop-
pervlakken kunnen worden ingebouwd, kunt 
u patiënten en zorgmedewerkers meer vei-
ligheid bieden. Zo bieden sensoren voor het 
uitbedmeldsysteem en voor lichtschakelaars 
belangrijke ondersteuning bij de dagelijkse 
werkzaamheden in het ziekenhuis. Volledig 
draadloos, zonder batterijen en onderhoudsvrij.

Bovendien kunnen uw ziekenhuisbedden door 
middel van onze digitale oplossingen (als optie 
leverbaar) in een digitaal beddenbeheers- 
systeem worden geïntegreerd, zodat ze in 
realtime kunnen worden gevolgd.

Meer informatie over onze digitale oplossingen 
vindt u op voelker.de



Kenmerken S962-2 S962-2W S 962-2  
Vis-a-Vis

S966

Algemeen en ontwerp

Design S

Geschikt voor wasinstallaties – – –

Verstelbaarheid van de hoogte ca.  
40 – 80 cm

ca.  
40 – 80 cm

ca.  
40 – 71 cm

ca.  
28,5 – 88,5 cm

Breedte ligoppervlak

90 cm

100 cm ° ° ° °
Lengte ligoppervlak

200 cm –

210 cm ° ° °
Ligoppervlak

MiS® microstimulatiesysteem1

Völker Stream ° ° – °
Völker HPL (High Pressure Laminat) ° ° ° °
Hoogte bedhekken 

Meebewegende, tweedelige bedhekken: 34 – 35,5 cm

Meebewegende, tweedelige bedhekken: 37 – 38,5 cm ° ° ° °
Meebewegende, tweedelige bedhekken: 43,5 – 45 cm ° ° ° °
Vaste, tweedelige bedhekken: 42 – 43,5 cm ° – – °
Montagevoorziening

Enkele voorziening buitenzijde

Dubbele voorziening buitenzijde ° ° ° °
Bedieningselement

Handschakelaar met haak, overlangs –

Handschakelaar met clip , dwars* ° ° °
Handschakelaar voor zorgmedewerkers met volledige vergrendeling, overlangs – – –

Bedieningspaneel voor medewerkers met individuele vergrendeling, al 
dan niet automatisch te activeren door middel van dubbelklikken –

Bedieningspaneel voor medewerkers met individuele vergrendeling, al dan niet 
automatisch te activeren door middel van dubbelklikken en met extra functies ° ° – °
Wielen

Enkelvoudige zwenkwielen Integral S (Ø 125 mm) – – –

Enkelvoudige zwenkwielen Integral S (Ø 150 mm)  – – °
Enkelvoudige zwenkwielen Integral S (Ø 150 mm) ° – °
Dubbele zwenkwielen Linea (Ø 125 mm) – – °
Dubbele zwenkwielen Twin (Ø 150 mm) ° – – °
Dubbele zwenkwielen Linea (Ø 150 mm) – – – °
Stuurwiel

Aan hoofdeinde

Aan voeteneinde ° ° ° °
5e wiel (alleen mogelijk voor dubbele zwenkwielen Twin 150 mm) – – – °
Centrale rem

Rempedaal aan het voeteneinde aan beide zijden

Speciale uitvoering

Protect-uitvoering – –

Wij geven u graag advies!

  Standaard     °  Optie      –  Niet leverbaar     * Niet bij vaste bedhekken



Hoofdkantoor 
Völker GmbH
Wullener Feld 79, 
58454 Witten, 
Duitsland
+49 (0) 2302 960 960

Völker GmbH
Moosstrasse 2 
6003 Luzern 
Zwitserland
+41 (0) 44 563 1939

Voelker France SAS
27 Rue Maurice Flandin 
69444 Lyon Cedex 03 
Frankrijk 
+33 (0) 18 288 1530

Völker Medizinprodukte GmbH
Kaufmannstraße 14 
6020 Innsbruck 
Oostenrijk
+43 (0) 1 205 8365

Voelker Nederland B.V.
Laan 21 
1741 EA Schagen 
Nederland 
+31 (0) 20 808 1603

Algemene informatie
info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Verkoop / Service / Onderdelen
kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630
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