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Gebruik makend van 4 geïntegreerde loodcellen zorgt dit systeem voor de volgende functionaliteiten: 

 Het monitoren en analyseren van gewicht en gewichtsverandering
 Out of bed alarm

Onderscheidende kenmerken van het Balance en Alert Systeem 

 Lange levensduur
 Gebruik makend van Uw bestaand DECT systeem
 Kabels geheel weggewerkt
 Directe alarmering, geen vertraging
 Geen valse alarmeringen
 Individueel instelbaar
 Bewoners direct te wegen in bed zonder extra belasting voor bewoner en verpleging
 Levering inclusief bed mogelijk vanaf € 2,09 per dag

Inzet Balance & Alert bed 

“Op afdeling de Klaproos in Zorgcentrum  
Elvira / Leontine (Cicero) hebben we de  
beschikking over een Balance & Alert bed. Dit 
bed is, na een proefperiode van 4 weken, 
aangekocht. 

Hulpmiddelen in de vorm van sensoren  
worden veelvuldig ingezet, met name ook bij  
cliënten die een valhistorie hebben. Het  
nadeel van sensoren is, dat er veelvuldig 
‘valse’ meldingen doorkomen op de  
zorgtelefoon, b.v. door over de bedrand  
hangend beddengoed. Ook zijn er cliënten die 
de sensor niet accepteren en deze zelf  
verplaatsen / verstoppen. Bij de inzet van een 
Balance & Alert bed zijn de valse meldingen 
verleden tijd. Wanneer hierbij een alarm  
afgaat, dan weet de verzorging dat een cliënt 
ook daadwerkelijk is opgestaan.” 

Truus Dohmen,  
Zorgcentrum Elvira / Leontine, Amstenrade 

Bed with Balance & Alert 
system 



Balance & Alert 
Het Unieke systeem! 

Hun vrijheid, ons GELUK! 
 
“Onze bewoners hebben sinds februari 2014 
in onze nieuwbouw Zonnehof ( Schakelring ) 
bedden met  ditingebouwd sensorsysteem.  
 
Het geeft onze bewoners met dementie hun  
vrijheid  terug maar bewaakt ook hun  
zelfredzaamheid. Dit bed maakt het mogelijk 
om veilig het toilet te bezoeken met  
afgebakende tijden die individueel zijn in te 
stellen. Tevens zitten er controle  
mogelijkheden op zoals wegen wat extra  
verplaatsen en onhandig zitten in weegstoel 
overbodig maakt. 
 
Wij kunnen niet meer bedenken hoe het voor 
vele cliënten zou zijn zonder deze  
voorziening.  
 
Hun vrijheid, ons GELUK!” 
 

Carien Ansems - Schalks,  
Zonnehof Tilburg 

Het Balance en Alert Systeem geeft U een optimale prijs/kwaliteitsverhouding met diverse 
voordelen boven alternatieve systemen: 
 
Infra rood systeem 

 Kwetsbaar en hebben derhalve korte levensduur 
 Valse meldingen 

 
Val-alarmmat 

 Geeft niet altijd melding i.v.m. beperking bereik 
 Steeds moeten weghalen bij verzorging aan bed 
 Snelle beschadiging 

 
Camera  

 Inbreuk privacy bewoner 
 
Kortom, het Balance en Alert systeem is een duurzame eenmalige investering, die Uw  
organisatie snel terugverdient door efficiënter gebruik en een combinatie van weeg- en  
alarmeringsfunctie in één uniek geheel. 
 
Prijszetting 
 
Het Balance en Alert systeem wordt compleet geïnstalleerd aangeboden vanaf € 960,-  
 
Leasetarieven 
 
36 maanden  €103,80 per maand / € 3,46 per dag 
48 maanden  €  78,19 per maand / € 2,61 per dag 
60 maanden  €  62,87 per maand / € 2,09 per dag 
 
 
  


