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Het Probleem
Het ziekenhuis is voor veel patiënten een onrustige omgeving vol prikkels. 

Rust en slaap zijn essentieel voor het 
herstelproces en het welzijn van de patiënt 

• Gemiddeld slapen patiënten anderhalf uur minder dan thuis en komt meer dan de helft 
van de patiënten thuis met slaapgebrek1,2.

• De incidentie van delier daalt significant door het reduceren van geluid en licht op de 
afdeling3.

1. Wesselius, Hilde M., et al. "Quality and quantity of sleep and factors associated with sleep disturbance in hospitalized patients." JAMA internal medicine 178.9 (2018): 1201-1208.
2. Lei Z, Qiongjing Y, Qiuli W, Sabrina K, Xiaojing L, Changli W. Sleep quality and sleep disturbing factors of inpatients in a chinese general hospital. J Clin Nurs. 2009;18:2521-2529.
3. van de Pol, Ineke, Mat van Iterson, and Jolanda Maaskant. "Effect of nocturnal sound reduction on the incidence of delirium in intensive care unit patients: an interrupted time series analysis." Intensive and Critical Care Nursing 41 (2017): 18-25.



De Micro-Cosmos bedkap

• Significante reductie in geluid en licht.

• Positieve gebruikerservaring van zowel 
verpleegkundigen als patiënten.

• 4 rustgevende decors om uit te kiezen.

• Klik hier voor het instructiefilmpje

De Micro-Cosmos reduceert licht en geluid, 
waardoor de patiënt zich comfortabeler voelt. 

Patiënten slapen beter en herstellen sneller. 
Dit resulteert tevens in een kortere ligduur.

De Micro-Cosmos bedkap op de IC van het 
Radboudumc.

De Micro-Cosmos bedkap op Medica beurs 
in Düsseldorf

https://www.isala.nl/nieuws/innovatieve-bed-kap-dempt-geluid-en-licht/
https://www.isala.nl/nieuws/innovatieve-bed-kap-dempt-geluid-en-licht/
https://www.micro-cosmos.eu/uploads/Product/Refurbished/Micro-Cosmos_decor_variatie.pdf
https://youtu.be/Di1RDXy1VDE


Aantal ingevulde vragenlijsten van 
patiënten:

50+

77% van de patiënten gaf aan minder last te hebben van geluid.

73% van de patiënten gaf aan minder last te hebben van licht.

65% van de patiënten gaf aan sneller in slaap te vallen met 
de Micro-Cosmos.

Slechts 1 op de 10 patiënten hadden last van onprettige en 
claustrofobische gevoelens onder de Micro-Cosmos.

Patiënt Isala: 
‘Door de vermindering in lawaai kon ik beter slapen.’

Patiënt Maasziekenhuis: 
‘Door de kap had ik meer rust aan het hoofd en minder 

prikkels die binnen komen.’

Patiënt St. Antonius: 
‘Erg fijn dat het licht en geluid reduceert.’

Patiënt ervaringen



Aantal ingevulde vragenlijsten van 
verpleegkundigen:

75+

Prikkelreductie, creëren van rust en verbeterde slaap worden als 
belangrijkste voordelen gezien bij het inzetten van de 
Micro-Cosmos.

Ervaringen

Meer dan 90% van de verpleegkundigen willen de 
Micro-Cosmos inzetten als deze beschikbaar is op de afdeling.

78% van de verpleegkundigen is positief over het gebruik van 
de Micro-Cosmos.

Leidinggevend Braincare & Neurologie Isala, Inge Mars: 
‘De kap helpt naar mijn idee om omgevingsprikkels te 

dempen. Je plaatst hem eenvoudig achter het bed en de 
patiënt kan hem zelf naar beneden doen. Er was een 

patiënt op de afdeling Braincare die niet wist hoe snel hij 
de kap naar beneden moest trekken. Ook was er een 
mevrouw die vertelde dat ze na twee nachten slecht 

slapen eindelijk een goede nacht had gemaakt.’

Verpleegkundige St. Antonius: 
‘De kap is makkelijk en eenvoudig te gebruiken. Door de 

betere nachtrust was de patiënt minder vermoeid 
overdag.’

Verpleegkundige Maasziekenhuis: 
‘Bij patiënten die prikkelarm verpleegd moeten worden, is 

de kap ideaal.’

Volgens 77% van de verpleegkundigen is de beleving van de 
patiënt positief geweest.



Zelf uitproberen via een proefplaatsing?
We kunnen uw afdeling kennis laten maken met de voordelen en werkwijzen van de 
Micro-Cosmos bedkap!

Neem hiervoor graag contact met ons op via:

eef.lamers@micro-cosmos.nl / mart.bekkers@micro-cosmos.nl

mailto:eef.lamers@micro-cosmos.nl
mailto:mart.bekkers@micro-cosmos.nl
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