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KussenOpMaat: hét 
maatwerk hoofdkussen
Binnen de fysiotherapie zijn veel behan-
delingen gericht op hoofdpijn, 
nek/schouder- en armklachten. Eén 
van de adviezen die daarbij vaak wordt 
gegeven, is het aanschaffen van een goed 
hoofdkussen. Uiteraard komt het voor dat 
een standaard kussen perfect past, maar 
in 95% van de gevallen is dat niet zo. 
Sterker nog: in veruit de meeste gevallen 
liggen we op een totaal verkeerd kussen, 
met alle gevolgen van dien. 
Als uw kussen te hoog of te laag is, ligt 

doorveert dan bij de plekken van mindere 
belasting. Onder invloed van een Traag-
schuim matras verbetert de bloedcircula-
tie waardoor de noodzaak om te woelen 
en te draaien aanzienlijk afneemt en de 
slaapkwaliteit toeneemt. Een rustige en 
ontspannen slaap is het gevolg.
Tevens hebben onze producten een sterke 
anti decubitus werking (= tegen door-
liggen), waardoor ze toepasbaar zijn in 
zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en 
verpleeghuizen.

Thijs van der Hilst
Fysiotherapeut

Prijzen:
KussenOpMaat  € 89,00
KussenOpMaat reismodel  € 69,00 
Prijs extra sloop  € 17,50

Bestelt u meer dan één kussen tegelijk, 
dan ontvangt u 10% korting. Alle bedra-
gen zijn inclusief BTW en de verzending 
is gratis.
Voor meer informatie over het maatwerk 
hoofdkussen informeert u bij uw 
fysiotherapeut of kijk op 
www.KussenOpMaat.nl

werkdagen gratis bij u thuis afgeleverd. 
U heeft dan twee weken om het kussen 
goed te testen. Bent u binnen die tijd niet 
helemaal tevreden, dan kunt u het kussen 
terugsturen.

De kussens zijn in twee formaten verkrijg-
baar: 60 x 40 cm en 40 x 30 cm. 
Het laatste model is een reiskussen dat 
opgerold tevens te gebruiken is als rug-
kussentje. Alle kussens zijn anti-allergisch 
en eenvoudig afwasbaar met water en 
zeep. Ook de afritsbare sloop is uitwas-
baar. Bovendien worden ze geleverd met 
een luxe sloop en een handige reistas.

particulieren leveren. Wij werken geheel 
zelfstandig, waardoor wij onze prijzen 
betaalbaar kunnen houden. Daarnaast 
worden onze producten door honderden 
fysiotherapeutische praktijken in Neder-
land en België geadviseerd.
Al onze producten zijn ontwikkeld op 
basis van een bijzonder soort schuim 
dat oorspronkelijk is ontwikkeld door 
de NASA.  Het grote voordeel van dit 
materiaal is de enorme drukverdeling bij 
belasting, ongeacht lichaamsgewicht 
of -grootte. Het materiaal reageert op 
(lichaams)warmte, waardoor het op de 
plekken van de meeste belasting meer 

2Medisch Matras: 
medische topkwaliteit 
voor zorg en particulier
Het Medicomfort Medisch Matras 
bestaat uit een bovenlaag traagschuim 
met daaronder een laag veerkrachtig 
koudschuim. Afgewerkt met een luxe 
hoes komt dit in totaal op 19 cm.

Medische topkwaliteit Traagschuim
De kwaliteit van traagschuim is meetbaar 
aan de hand van de dichtheid van de 
structuur. Hoe hoger deze dichtheid, hoe 
beter de kwaliteit en duurzaamheid van 
het matras. Echter, een tè hoge dichtheid 

kan weer averechts werken. 
Bij de goedkope varianten van de 
Traagschuim matrassen is de dichtheid 
niet hoger dan 60 kg/m3. Hierdoor is het 
matras vaak te zacht en is de levensduur 
zeer beperkt. 
De dure merken hebben weer een ander 
nadeel, namelijk dat de dichtheid tè hoog 
is. De dichtheid van deze matrassen ligt 
rond de 85 kg/m3, waardoor het zeer tem-
peratuurgevoelig wordt. Gevolg is dat het 
matras in de zomer erg zweterig aanvoelt 
en in de winter keihard wordt door de 
lagere kamertemperatuur. Daarnaast zijn 
deze matrassen dermate kostbaar, dat ze 

niet voor iedereen bereikbaar zijn.
Medicomfort biedt hiervoor de oplossing. 
Onze matrassen zijn van topkwaliteit 
traagschuim en hebben een dichtheid 
van 75 kg/m3. Voordelen van deze dicht-
heid zijn dat het niet zweterig aanvoelt 
doordat er nog voldoende lucht door het 
matras circuleert en dat het een stuk 
minder temperatuurgevoelig is, waardoor 
het in de winter ook direct comfortabel 
aanvoelt. Op deze topkwaliteit geven wij 
een garantie van 5 jaar.
Voor meer informatie over onze medische 
matrassen informeert u bij uw fysiothera-
peut of kijk op www.MedischMatras.nl
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spieren. Daaruit voortkomende klachten 
zijn oververmoeidheid, een stijve nek- en 
schouder, hoofdpijn en zelfs uitstralende 

uw hoofd acht uur lang in een verkeerde 
houding. Dit leidt tot een onrustige slaap 
en verkrampingen in de nek- en schouder

klachten naar de armen en handen. 
Een maatwerk hoofdkussen biedt hierbij 
de oplossing.
Een juiste hoogte en vorm van het kussen 
geven uw nek de gehele nacht een 
perfecte ondersteuning. Hierdoor komen 
de nekspieren en -gewrichten goed tot 
rust. 

Om tot dit perfect passende kussen te 
komen, zullen een aantal punten moeten 
worden opgemeten. Deze meting kunt 
u eenvoudig zelf doen of overlaten aan 
uw fysiotherapeut. Vervolgens wordt uw 
kussen op maat gemaakt en binnen 10 

Over ons
Medicomfort is producent en leverancier 
van topkwaliteit medische traagschuim 
producten. 
Uniek is dat wij ook rechtstreeks aan 



Medicomfort Nederland
Herwijnenstraat 1 
5045 GP   Tilburg
www.medicomfort.nl
info@medicomfort.nl

Medicomfort België
postbus 10 
2380  Ravels
www.medicomfort.be
info@medicomfort.be

Tel:  +31 (0)13  571 64 95
Fax: +31 (0)13  571 64 96

weken erop te hebben geslapen toch niet 
de goede keuze geweest.
Speciaal daarom werken wij volgens het 
principe: eerst goed proberen, dan pas 
beslissen. Na uw bestelling worden de 
producten door onze eigen bezorgdienst 
gratis bij u thuis afgeleverd tot in de 
slaapkamer. Bij de levering ontvangt u de 
factuur. Vervolgens kunt u het product 14 
dagen lang goed testen. Na deze 14 dagen 
neemt u een besluit:
 • óf u maakt de factuur over
 • óf u retourneert het product
Dit alles gebeurt zonder aanbetaling. U 
loopt dus geen enkel risico.
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De middensector is ook nog apart in te 
stellen op hardheid en veerkracht. Zo 
bent u ervan verzekerd dat u het meeste 
rendement uit het slaapsysteem haalt.

Zwakstroom
Iedereen weet hoe gevaarlijk elektrici-
teit kan zijn. Vreemd is dan ook, dat veel 
mensen op een verstelbare lattenbodem 
slapen waar 220 volt op aangesloten is. 
Daarnaast zijn veel personen gevoelig 
voor elektromagnetische straling van 
elektronische apparatuur. 
Zeker voor de nachtrust is dit een vaak 
over het hoofd geziene stoorzender. Om 

deze twee redenen hebben wij onze 
lattenbodems voorzien van zwakstroom 
elektromotoren, waardoor er geen gevaar 
is voor de veiligheid en er geen 
elektromagnetische straling optreedt. 
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42 lats zwakstroom 
lattenbodems
Als aanvulling op de traagschuim 
matrassen, leveren wij ook topkwaliteit 
lattenbodems. Deze bodems bestaan 
uit 42 onafhankelijk van elkaar verende 
beukenhouten latten.
De zones die in het matras zijn verwerkt 
komen op dezelfde plaatsen terug in de 
lattenbodem en het matras is in soepel-
heid op de meervoudige verstelbaarheid 
van de lattenbodem aangepast. 
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Thuis uitproberen
De aanschaf van een goed matras en kus-
sen is niet makkelijk. Omdat weinig zaken 
zo persoonlijk zijn als het ligcomfort, is de 
keuze vaak lastig te maken. In de winkel 
mag u als klant 15 minuutjes op een 
matras liggen, waarna de beslissing moet 
worden gemaakt. Het is erg lastig om 
binnen deze 15 minuten te beslissen over 
een product waar u de komende jaren 
gemiddeld 7 tot 8 uur per dag gebruik 
van gaat maken. Vaak ligt het matras in 
de winkel wel lekker, maar is het na twee 

KussenOpMaat
Medisch Matras
Elektrische lattenbodem
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