
Harting-Bank, uw partner in zorg 
Harting-Bank heeft een uitgebreid en breed assortiment zorghulpmiddelen en 
diensten voor elk type zorginstelling of ziekenhuis. Daarnaast ontwikkelen we 
innovatieve zorgconcepten. Harting-Bank is de eerste leverancier van het 
Smart Matras. Wilt u het Smart Matras inzetten voor uw cliënten? Wij komen 
graag bij u langs om te bespreken en analyseren hoe het systeem in uw 
instelling kan worden geïmplementeerd. Ook verzorgen wij trainingen voor 
uw zorgprofessionals.

Het Smart Matras is geconnecteerd op het digitalAngel 
platform. digitalAngel is een van ’s werelds eerste 
onafhankelijke IoT-platforms dat intelligente 
zorghulpmiddelen connecteert en de data ervan 
beschikbaar stelt voor professionals in zorg en welzijn. 
digitalAngel is gekwalificeerd als medical device en 
voldoet aan de strenge databeveiligings- en 
betrouwbaarheidseisen.

Contact  
Irma Sevenster
06 - 12281696
i.sevenster@harting-bank.nl

Smart Matras 

www.harting-bank.nl www.harting-bank.nl

Graag komen wij 
bij u langs om te 
bespreken wat
het Smart Matras 
voor uw cliënten
en organisatie 
kan betekenen



Het Smart Matras vergroot het 
comfort voor cliënten en ontzorgt de 
zorgprofessional

Wanneer een cliënt te lang in dezelfde houding ligt, ontvangt de zorgverlener een 
alarm via de app die is verbonden aan het digitale platform. De zorgverlener kan zo 
realtime de lighouding monitoren en de cliënt krijgt de zorg die hij nodig heeft. 

Smart Matras
Zorginstellingen hebben altijd behoefte aan innovatieve 
oplossingen die bijdragen aan een comfortabeler en 
efficiënter zorgklimaat voor cliënten én zorgprofessionals. 

Harting-Bank introduceert daarom het Smart Matras. Een intelligent matras dat 
is voorzien van sensoren die lighoudingen van cliënten meten en detecteren of 
een cliënt in bed ligt. Al deze data wordt verzameld op digitalAngel, het digitale 
zorgplatform dat slimme hulpmiddelen verbindt en waardevolle informatie en 
inzichten levert.

Persoonlijk behandelplan 
Door gebruik te maken van het Smart Matras kunnen zorgprofessionals onder andere 
de lighouding monitoren en per cliënt een persoonlijk behandelplan instellen. 
Hiermee vergroten we het comfort voor cliënten. 

Het Smart Matras: 
kwalitatieve zorg 
e�ciënt, 
toegankelijk en 
betaalbaar 

Optimaal comfort voor uw cliënten 
Het Smart Matras kan onder andere worden ingezet bij preventie en behandeling van 
decubitus. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld te lang in dezelfde houding ligt, ontvangt 
de zorgverlener een alarm via de app die verbonden is met het digitale platform.
De alarmfunctie kan ook worden ingesteld wanneer een cliënt periodiek in een andere 
slaaphouding moet worden gelegd. De zorgprofessional kan zo de lighouding optimaal 
monitoren en de verzorging bieden die nodig is voor de cliënt. 

Realtime inzicht  
Het platform biedt de mogelijkheid om in één oogopslag te zien welke cliënten in
of uit bed zijn. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld uit bed is gevallen of is gaan dwalen, 
alarmeert het Smart Matras de zorgverlener via de app. Op basis van de gegenereerde 
data kan het persoonlijke behandelplan van de cliënt worden bijgesteld. 

Zorgprofessionals kunnen zelf instellen wanneer en welke meldingen zij van het 
intelligente matras willen ontvangen op hun PC, smartphone of tablet. 

Persoonlijk
behandelplan
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