
Optimale ondersteuning bij het slapen - 
in zorg en revalidatie 

Thevo – Bewegingsbedden



Wereldwijd staan we voor de hoogste kwaliteit! 

De slaapspecialist in revalidatie en zorg
94,17%  minder rugpijn, 96,52% verbeterde kwaliteit van slapen. Dat is het resultaat van Europa’s 
grootste “slaaptest” met meer dan  75.000 deelnemers. Dit geeft aan dat u vertrouwen kunt hebben in 
de goede en doeltreffende Thevo Bewegingsbedden van Thomashilfen. Op initiatief van de slaapspe-
cialisten binnen de Thomas Group werkten deskundigen op allerlei gebied samen aan de nieuwste 
ontwikkelingen om mensen een gezonde, herstellende slaap te kunnen bieden. 

60 jaar ervaring 
in de ontwikkeling van slaapsystemen 

maakt de Thomas Group tot een  
internationaal erkende specialist op het 

gebied van slapen.

Studies 
bevestigen het positieve  

effect van Bewegingsbedden.

Onderzoek 
in nauwe samenwerking met  

deskundigen uit de verpleegpraktijk 
helpt ons bij  het oplossen van  

problemen in het dagelijks leven. 

Technologieën 
 uit diverse vakgebieden maken de 

Bewegingsbedden tot top-of-the-

range producten.

De professionele zorg 
gelooft in de Bewegingsbedden. 

In veel erkende zorginstellingen in 
Duitsland worden Bewegingsbedden al 

standaard ingezet. Zie hiervoor  
www.thevo-liste.de.

Wereldwijd 
vertrouwen mensen op onze innovatie 

om hun kwaliteit van leven te  
verbeteren. 

1. [Bewegingsbedden]
Therapeutische bedden stimuleren het lichaam tot  
verbetering van herstel, welzijn en kwaliteit van slapen, 
dankzij hun unieke, gepatenteerde constructie.



MiS Micro-Stimulatie®

Het matras kan het niet alleen: 
Het verschil zit in het verende onderframe van het Thevo  
Bewegingsbed. De unieke technologie van de geïntegreerde 
MiS Micro-Stimulatie® is de sleutel tot een betere nachtrust! 

Het actieve principe van MiS Micro-Stimulatie®

Wereldwijd Patent 
2938215, 3105827, 2010/001264

6718575, 202005011767.6

1898750, 11/915192

0926970, 103046

0733325, 1021881

3792729, 6256815

Beter slapen met
Thevo Bewegingsbedden
Het Thevo Bewegingsbed zet automatisch de geringste beweging van de gebruiker -  

zelfs ademen – om in micro-kleine tegenbewegingen. Deze MiS Micro-Stimulatie® zorgt  

ervoor dat de patiënt zijn lichaam beter voelt en waarneemt. Deze waarneming is essentieel  

voor de bloedcirculatie, die weer de mobiliteit ondersteunt - de sleutel tot herstellende slaap. 

Dit is vooral belangrijk voor iets oudere patiënten, en mensen met speciale behoeften. 

1. [Bewegingsbedden]
Therapeutische bedden stimuleren het lichaam tot  
verbetering van herstel, welzijn en kwaliteit van slapen, 
dankzij hun unieke, gepatenteerde constructie.



ThevoVital – Das Bewegungsbett

“Toen mijn vrouw meer ging dementeren 

kreeg ze ’s nachts geen rust meer. Ik maakte 

me veel zorgen. Ook ik kreeg veel te weinig 

slaap en kon op termijn, door vermoeidheid,  

geen ondersteunende zorg meer verlenen.   

Dankzij ThevoVital, het zorgmatras bij 

dementie, kunnen we nu samen weer van de 

dagelijkse dingen genieten.”

Het doorbreken van de vicieuze cirkel:
Eindelijk ’s nachts doorslapen, ondanks dementie
67% van de mensen met dementie heeft last van slaapstoornissen.  
Zowel de patiënt als de zorgverlener lijdt hieronder. Slaapmiddelen helpen op den duur vaak 
niet meer en zijn geen lange termijn oplossing.

ThevoVital – Het Bewegingsbed

Betere nachtrust met het 
Matras voor Dementie
  s Nachts minder dwalen
  Overdag minder doezelen 
  Minder desoriëntatie 
  Geen behoefte aan  
 slaapmiddelen
  Gemoedsrust voor zorgverleners

Before:  Many awake moments

22.00 pm 6.00 am

22.00 pm 6.00 am

With mobility beds:   more restorative sleep

Gedocumenteerde ervaringsrapporten:

 Twee van de drie patiënten met  
dementie toonden verbetering in hun 
slaappatroon www.thevo.info 

Zorg bij Dementie          

Matras
De stevige dichtheid van het 
matras zorgt tijdens het liggen 
voor een veilig gevoel.

Vleugelveren 
passen zich individueel aan  
de lichaamszones aan,  
MiS Micro-Stimulatie® verbetert 
de lichaamswaarneming.

Vering bij dementie 
een sterk gevoel van liggen  goede oriëntatie

is optimaal afgestemd op de slaap- en 
ligbehoeften van mensen met dementie.

Het Thevo-effect:

De samenvatting van een studie onder leiding van het Instituut IGAP:

Bestaande situatie: Veel wakkere momenten

Met het Bewegingsbed: Meer herstellende slaap 

Van de mensen met  dementie vertoonde een verbeterd slaapgedrag

In tweederde van de gevallen adviseert de  verzorging ThevoVital!

ThevoVital



Beter slapen op een 
Parkinson matras
  MiS Micro-Stimulatie® ontspant de spieren 
   Micro-kleine bewegingen behouden  
  de mobiliteit 
  Vermindert nachtelijk transpireren
  Maakt het makkelijker om te gaan zitten 

en van houding te veranderen

Kwaliteit van leven – 
ondanks Parkinson
De dag op een ontspannen en gestructureerde 
manier doorbrengen
De diagnose Parkinson komt vaak onverwacht, en heeft onmiddellijk effect op het dagelijks 
leven van de patiënt. Naast de spanning op de spieren, typerend voor deze aandoening, 
vermindert ook extreme vermoeidheid de kwaliteit van leven.  
Veel dagelijkse activiteiten worden lastig.

„Omdat ik ’s nachts slecht sliep, 

was ik de hele dag moe. Ik kon de 

dag nauwelijks doorkomen.  

Het was fantastisch voor me om 

te ontdekken hoe ontspannend 

een lange gezonde slaap kan zijn. 

En dit zonder de behoefte aan 

extra medicatie en de daaraan 

verwante schadelijke  

bijwerkingen”.

Matras 
voor een stabiel 
liggevoel.

ThevoCalm – Het Bewegingsbed 

Vleugelveren: 
zorgen voor kleine  
impulsen om de mobiliteit 
van mensen met Parkinson 
te behouden en te  
ondersteunen. 

 
Vering bij Parkinson 
„een zeer sterk liggevoel   meer stabiliteit

optimaal afgestemd op de lig- en 
slaapbehoeften van mensen  
met Parkinson.

Zorg bij Parkinson

ThevoCalm



Blijvende pijnverlichting 
gedurende de nacht 
Een horror verhaal dat elke nacht weer terugkeert. Al na een paar uur breidt de pijn zich uit. 

Weer in slaap vallen is onmogelijk. Wakker, midden in de nacht, komt de patiënt in  

een fase van pijn en slapeloosheid.

Beter slapen en een betere 
kwaliteit van leven met  
het Zorgmatras bij Pijn
 MiS Micro-Stimulatie® prikkelt zachtjes 
 de zenuwbanen 
 Optimale rugondersteuning
  Verlichting bij pijn en pijnlijk liggen
  Beter microklimaat

„Het anti-pijn matras, ThevoRelief, 

ondersteunt en verzacht mijn                                                

pijnlijke zones en verbetert mijn 

welzijn. Ik slaap langer en beter. 

Eindelijk kan ik de pijn verdragen.                                                                  

Ik voel me gewoon veel beter!” 

Wat ook de oorzaak van 
de pijn is:

• arthrose
• osteoporose
• kanker
• letsel

ThevoRelief zorgt voor 
een pijnverlichtende 
houding en zachte 
prikkeling van de 
zenuwbanen, de basis                                                                          
voor herstellende slaap.

Toepassingsgebieden: 

autonoom zenuwstelsel 

Vleugelveren
Passen zich aan de  
lichaamscontouren aan,  
waardoor de druk vermindert.

Matras 
Voor maximaal  
gebruikerscomfort. 

Vering bij pijn    
een uiterst zacht liggevoel pijnverlichting

Pijnverlichting specifiek  
afgestemd op elk individu.

ThevoRelief –  Het Bewegingsbed  Zorg bij Pijn

ThevoRelief



Professioneel Zorgmatras
Een basis schuimmatras voldoet vaak niet aan de professionele eisen voor optimale zorg.  

ThevoCare onderscheidt zich door het unieke Micro-Stimulatie onderframe en het  

hoogwaardige schuim. Verpleegkundigen waarderen de risicobeperkende eigenschappen 

van ThevoCare, zelfs decubituspreventie. En de duurzaamheid is gegarandeerd.

Beter Slapen met het 
Professionele Zorgmatras
  MiS Micro-Stimulatie® behoudt de mobiliteit
  Beperkt de zorgeisen tot een minimum
  Ondersteunt lichaamsbewegingen
  Werkt preventief bij decubitus

Eindelijk is er een professioneel matras

voor gebruik in de thuissituatie.                    

Ik denk zeker dat ThevoCare het beste matras 

is voor herstellende slaap. Het zal me  

langer onafhankelijk en mobiel houden.

ThevoCare – Het Bewegingsbed

Verschillende fases tijdens het slapen
De normale slaaphouding verandert: 
gemiddeld 40 tot 60 keer per nacht

Vleugelveren 
Geïntegreerd in het  
matras voor maximaal  
comfort door het gebruik van 
MiS Micro-Stimulatie®.

Matras
de lichte golfstructuur zorgt voor                                                                                         
uitstekend comfort en een goed                                                                                        
microklimaat.

Hoes
ademend en gemakkelijk                                                                                                                 
te reinigen.

Voor Wellness

GeGarandeerdeduurzaamheid

ThevoCare



Anti-Decubitusmatras 
Veel mensen die zorg nodig hebben, hebben last van decubitus. Conventionele  

positioneringssystemen zijn óf  te hard óf te zacht voor de patiënt. Ontstane huidirritatie 

kan dan leiden tot decubitus.

„Eigenlijk is het heel simpel.  

Naast zorgvuldige positionering van de 

patiënt is het Anti-Decubitusmatras met  

MiS Micro-Stimulatie® een goede manier 

om decubitus te voorkomen” .

ThevoautoActiv –  Het Bewegingsbed

Professionele zorg met het                                                                                                           
Anti-Decubitusmatras
   MiS Micro-Stimulatie ondersteunt
 de natuurlijke beweging
  Preventie en behandeling van decubitus 
 (t/m categorie III volgens EPUAP/NPUAP)
  Drukverlichtende stimulatie
 zonder elektriciteit
  Minder zorginspanningen
  Geen onderhoud

categorie 1 categorie 2 categorie 3

Bewezen door studies: www.thevo.info

Zorg bij Decubitus

Matras
Speciale luchtkanalen in 
de matraslagen zorgen 
voor maximaal comfort  
en optimale ventilatie  
van de huid.

Vleugelveren
Reageren op de kleinste                                                                                                      
bewegingen.

 
Vering bij decubitus
een zacht liggevoel  optimale drukverlichting

Optimale drukverlichting is specifiek 
afgestemd op elk individu.

Flexibel zijdeel
past in alle verpleeg- / 
tweepersoonsbedden.

ThevoautoActiv



Professionele zorg met het                                                                               
Activ Anti-Decubitusmatras
  MiS Micro-Stimulatie® ondersteunt 
 de mobiliteit
  Geschikt voor patiënten met een hoog 

risico en coma patiënten
  Vermindert spasticiteit en contracturen

“ Wij gebruiken ThevoActiv ter ondersteuning bij behandeling en 

preventie van decubitus t/m categorie IV. Onze successen weerspiegelen 

ook de resultaten van talrijke klinische en wetenschappelijke studies“ .

Actief Anti- 
Decubitusmatras 
Wanneer decubitus eenmaal aanwezig is, blijkt wondbehandeling vaak heel lastig.

Patiënten die veel zorg nodig hebben, zijn vaak door hun gezondheidstoestand

niet meer in staat de drukpijn door eigen bewegingen op te vangen. Ze hebben 

dan extra bewegingsimpulsen nodig.

ThevoActiv –  Het Bewegingsbed

Bewezen door studies: www.thevo.info

Actieve bewegingen 
een eenvoudige menukeuze biedt een diversiteit aan bewegingsprogramma‘s. 
Dit zorgt voor stimulatie die individueel is afgestemd op de patiënt, 
zonder storende geluiden! 

Vleugelveren
brengen actieve bewegingen over 
naar de patiënt

Zorg bij Decubitus

categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4

Golfpatroon Rotatie Schommelbeweging Statisch

ThevoActiv



„In bed liggen voor wat langere tijd was erg 

pijnlijk voor me. Nu ondersteunt het matras voor 

rolstoelgebruikers mijn bewegingen met  

MiS Micro-Stimulatie® . Ik slaap weer beter en  

kan mijn dag actief starten.“

Matras voor Rolstoelgebruikers
Rolstoelgebruikers hebben een matras nodig dat de druk verlicht, maar tevens  zorgt voor 

een stevige basis om de transfer te vergemakkelijken. Het matras voor rolstoelgebruikers 

combineert beide eigenschappen.

ThevoFlex – Het Bewegingsbed 

Beter slapen met het 
Matras voor Rolstoelgebruikers
  Optimale drukverlichting
  Vermindert spierspasmen
 Past zich aan de wervelkolom aan
  Beheerst de pijn
 Vergemakkelijkt de transfer

Verend element 
extra zacht – drukverlichting 
van het onderlichaam.

Verstevigde rand
vergemakkelijkt de transfer en 
biedt de gebruiker voldoende 
houvast en stabiliteit.

Matras
functionele ergonomische kenmer-
ken voor een ontspannen en 
comfortabel liggevoel.

 
Vering voor rolstoelgebruikers 
een sterk liggevoel   ontlast de  
wervelkolom

Ontlast de wervelkolom en is specifiek                                                                                                  
ontworpen voor optimaal comfort voor                                                                                              
rolstoelgebruikers.

Voor Rolstoelgebruikers

Stimulatie

Transferhulp
Spaart de rug

ThevoFlex



Bedtijd - vaak een nachtmerrie 
Veel kinderen met speciale behoeften hebben last van een slaapstoornis, hetgeen ook ouders 

en overige familieleden weer beïnvloedt. Zoals moeilijk in slaap komen en in slaap blijven, 

rusteloosheid tijdens het slapen en desoriëntatie bij het ontwaken.  

Slaapstoornissen beïnvloeden de natuurlijke groei en ontwikkeling van een kind.

“Ik was aan het eind van mijn krachten en 

emotioneel opgebrand. Niets hielp echt.

Ik ben zo blij dat mijn dochter dankzij  

SleepingStar veel uitgeruster en meer  

ontspannen is.“

Beter slapen met het 
Matras voor Sensibele 
Ondersteuning 
  MiS Micro-Stimulatie® ondersteunt 
  de mobiliteit
  Verbetert de lichaamsperceptie
  Vermindert spasmen en pijn
  Maakt het kind rustig voor een  

herstellende slaap

ThevoSleepingStar – Het Bewegingsbed voor kinderen

Bewezen door studies: www.thevo.info

For PositioningVoor Sensibele Ondersteuning

Matras
is speciaal afgestemd op de 
behoeften van kinderen die 
net iets meer nodig hebben                                                                                  
en zorgt voor een  
comfortabel liggevoel.

 
Vering tbv positionering 
een zacht liggevoel  langere slaapfases

is optimaal afgestemd op de slaap- en 
ligbehoeften van kinderen die extra 
aandacht nodig hebben

Hoes
afneembaar en  
gemakkelijk te reinigen 
voor optimale hygiëne

Vleugelveren 
zorgen voor kleine bewe-
gingsimpulsen en hebben zo 
een positief effect op het                                                                                                                                            
rusteloos slapen van  
kinderen

ThevoSleepingStar



“In het kinderziekenhuis leerden 

we de Activ SleepingStar voor het 

eerst waarderen. Nu hebben we 

het matras ook thuis. We voelen 

ons er allemaal beter bij.“

Kinderen met ernstige motorische 
beperkingen hebben extra 
bewegingsimpulsen nodig 
Kinderen die nauwelijks nog mobiel zijn of kinderen in een waak-coma hebben extra  

bewegingsimpulsen nodig. Een goede balans tussen ontspanning en beweging zorgt voor 

herstellende slaap. Daarnaast wordt het risico op decubitus beperkt.

Vleugelveren
reageren op de kleinste bewegingen en                                   
geven die terug aan het kind

ThevoSleepingStar A – Het Bewegingsbed voor kinderen 

Beter slapen met het 
Activ matras voor Sensibele On-
dersteuning 
 Vermindert druk
  Verlicht pijn en spasmen
  Zorgt voor extra bewegingsimpulsen  
 Verbetert de kwaliteit van slapen

Voor Sensibele Ondersteuning

Golfpatroon Rotatie Schommelbeweging Statisch

Actieve bewegingen 
een eenvoudige menukeuze biedt een diversiteit aan 
bewegingsprogramma‘s. Hiermee kan stimulatie 
individueel op ieder kind worden afgestemd, 
zonder storende geluiden

ThevoSleepingStarA



Thevo hoezen en maatvoering

Thevo Bewegingsbedden zijn verkrijgbaar met jersey of met inconti-
nentie hoezen. 

Alle matrassen (met uitzondering van ThevoActiv en 
ThevoSleepingStar A) voldoen aan de volgende  
brandveiligheidsnormen: 

16 CFR 1632, 16 CFR 1633, Cal. TB 129/ ASTM E 1590, 
BFD IX-11

De keus is aan u!

Maten: Thevo Bewegingsbedden voor volwassenen 

• ThevoVital • ThevoCalm • ThevoRelief • ThevoCare
• ThevoFlex • ThevoautoActiv • ThevoActiv

Thevo Bewegingsbedden zijn verkrijgbaar in een breedte van 

80 tot 120 cm* en een lengte van 180 tot 220 cm.

Zie ook de Thevo productmatrix voor meer informatie. Vragen?

Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder! 

* De maximale breedte van de Bewegingsbedden ThevoActiv en ThevoCare is 100 cm

Kenmerken 
incontinentiehoes 
· ademend
· eenvoudig te reinigen met

desinfectant

Algemeen
· genaaide tweewegritssluiting
· wasbaar op 65°C
· kan in de droger
· autoclaveerbaar
· geschikt voor hergebruik

Maten: Thevo Bewegingsbedden voor kinderen 
• ThevoSleepingStar • ThevoSleepingStar A

Thevo Bewegingsbedden voor kinderen zijn verkrijgbaar in een 

breedte van 60 to 120 cm* en een lengte van 120 tot 220 cm

Zie ook de Thevo productmatrix voor meer informatie. Vragen? 

Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder! 

*De maximale breedte van het Bewegingsbed ThevoSleepingStar A is 100 cm.

Kenmerken jersey hoes 
· ademend microklimaat



Onderframe

Verend element

met zonder medium zacht sterk medium zacht
veerbe-
grenzer

rubber 
blok

balgen
adapter 
profiel

1 2 3 4 5 6 7
geïnte-
greerde 
vering

verstevigde
rand

ThevoVital 80 kg / 176,4 lbs     

ThevoVital 140 kg / 308,6 lbs     

ThevoCalm 80 kg / 176,4 lbs      

ThevoCalm 140 kg / 308,6 lbs      

ThevoRelief 50 kg / 110,2 lbs     

ThevoRelief 100 kg / 220,5 lbs     

ThevoRelief 135 kg / 297,6 lbs     

ThevoCare 50 kg / 110,2 lbs   

ThevoCare 100 kg / 220,5 lbs   

ThevoCare 135 kg / 297,6 lbs   

ThevoautoActiv 50 kg / 110,2 lbs      

ThevoautoActiv 100 kg / 220,5 lbs      

ThevoautoActiv 135 kg / 297,6 lbs      

ThevoActiv 50 kg  / 110,2 lbs    

ThevoActiv 100 kg / 220,5 lbs    

ThevoActiv 135 kg  / 297,6 lbs    

ThevoFlex 80 kg / / 176,4 lbs   *   

ThevoFlex 140 kg /  308,6 lbs   *   

ThevoSleepingStar 60 kg / 123,3 lbs      

ThevoSleepingStar A 60 kg/123,3 lbs    

Productnaam en  
maximaal gebruikers- 
gewicht

Kenmerken van de vering in het onderframe Kenmerken van het zijelement

* Blokelementen worden alleen rond het gebied van het bovenlichaam gebruikt om de mobiliteit te optimaliseren.

Matras type + eigenschappen

Thevo productmatrix

Blokelement
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 Importeur voor Nederland

RevaMed B.V.
Eckertstraat 1, 8263 CB Kampen 

Tel. : 088 1100 111 · Fax. : 081 1100 
110 Mail : info@revamed.com

Walkmühlenstraße 1  
D - 27432 Bremervörde · Germany  

Phone: +49 (0) 47 61 / 8 86-63 or -68  
Fax: +49 (0) 47 61 / 8 86-19 · www.thevo.info




