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‘DÉZE BINNENVERING 
IS ECHT VÉÉL BETER!’
Wees, als u een matras of bedbodem
koopt, beducht op allerhande verkoop-
praat. Er zijn allerlei manieren waarmee
verkopers u willen doen geloven dat de
ene matras veel beter is dan de andere,
en de ene bodem nog ergonomischer is
dan die ernaast staat.

Een voorbeeld daarvan is dat het aantal
veren per vierkante meter in een matras of
boxspring iets zou zeggen over de lichaams-
ondersteuning. In werkelijkheid zijn de dikte
van de staaldraad en het aantal draaiingen
van de veren veel belangrijker voor het 
bepalen van die lichaamsondersteuning.

Ook het aantal ligzones zegt lang niet
zoveel als sommige verkopers en fabrikan-
ten doen overkomen. Laat u niet afleiden
door dergelijke praatjes. Probeer een 
matras of bedbodem zoveel mogelijk zelf,
want een matras of bodem die in alle 
gevallen voor iedereen het allergeschiktst
is, bestaat niet.



Eigenlijk is er maar een manier om er

achter te komen welke bedbodem en

matras het geschiktst voor u zijn: af-

gaan op uw eigen gevoel, voorkeuren en

budget. Maar we zouden de Consumen-

tenbond niet zijn als we geen inzicht

wilden krijgen in de kwaliteit van de

bodem/matrascombinatie die op dit

moment zeer populair is: de boxspring

met binnenveringmatras. Dus kochten

we tien boxsprings en acht pocketve-

ringmatrassen om ze te onderwerpen

aan een flinke serie tests. 

Het allereerst duwen we onze neus

in de kersvers geleverde boxsprings en

matrassen. Kunnen we de geur van het

nieuwe beddenmeubilair verdragen?

Het valt mee. De boxsprings zijn vrij

vriendelijk wat nare luchtjes betreft.

Alleen de Norma Linea Ferrara stinkt de

eerste week behoorlijk. Bij de matras-

sen valt de lucht vaker op. Eigenlijk is

het alleen de Beter Bed Firenze die níet

geurt na het openen van de verpakking.

De Norma Accent en Veldeman Dreamer

doen beide een flinke aanslag op ons

reukorgaan. De Zevenslaper Luxor spant

de kroon, en wordt de eerste week ver-

bannen naar een weinig bezochte

ruimte. Het is sowieso verstandig om

een matras die net uit de verpakking is

gehaald een paar dagen te laten luchten

voor u hem in gebruik neemt. Binnen

een week zijn penetrante luchtjes – die

meestal van lijm afkomstig en verder

niet giftig zijn – wel verdwenen.

Het allerbelangrijkst van een bed is

dat hij het lichaam de juiste onder-

steuning geeft. Daarbij speelt vooral de

lichaamsondersteuning oftewel con-

formiteit een rol. Bij een goed bed

wordt elk lichaamsdeel precies vol-

doende ondersteund, zodat geen enkel

deel wordt overbelast of juist te weinig

wordt gesteund. Met de ondersteuning

bij de producten in onze test zit het wel

goed. Ze blijven allemaal ruimschoots

binnen de normen.

Duurzaamheid
Een matras moet zo’n tien jaar kunnen

meegaan, een bedbodem zelfs 15 tot 20
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jaar. Het belangrijkst daarbij is dat de

matras en bodem hun ondersteunende

vermogen niet te veel verliezen.

Daarom hebben we de duurzaamheid

getest. De test komt overeen met acht

tot tien jaar gebruik. Na afloop ervan

letten we op verandering in hardheid en

dikte en bij de matrassen ook op ver-

vorming en schade. Al deze aspecten bij

elkaar hebben geleid tot ons oordeel voor

duurzaamheid in de tabel.

Alle boxsprings worden op den duur

wat zachter en dunner. Maar bij enkele

gaat dat wel ver: vooral die van Beter

Bed en de Zevenslaper zijn uiteindelijk

aan de zachte kant geworden. Veldeman

scoort niet zo goed bij de dikte: we zien

duidelijke kuilvorming na de proef. 

Bij de matrassen is het verlies in

hardheid minimaal, dus goede scores

daar. Met de mate waarin het matras

doorzakt als er iemand op ligt is het

minder goed gesteld na de duurproef.

De matrassen van Beter Bed, Eastborn,

Recor en Zevenslaper zijn op dit punt

maar redelijk. 

>

VEREND SLAPEN
op een boxspringcombinatie

Bij de keus aan pocketveringmatrassen en
boxsprings zijn er talloze mogelijkheden.
Misschien bent u daardoor geneigd om ‘lekker
veilig en makkelijk’ voor een duur of bekend
merk te kiezen. Maar merk en prijs zeggen
niet zoveel, blijkt uit deze test.

denbeddenbeddenbeddenbedden



B
yS

lu
yt

er
s

augustus 2002 • Consumentengids • test bedden20

eddenbeddenbeddenbeddenbeddenbeddenbedd

Poten
Er kan flink gevarieerd worden met de

bekleding van een boxspringcombinatie.

Ook zijn er allerhande pootjes verkrijg-

baar die eronder gemonteerd kunnen

worden. Omdat de variatie zo groot is,

hebben wij zonder pootjes getest. Dit

omdat de uitslag van zo’n test afhan-

kelijk is van de soort poten die onder

het bed zitten. 

Fabrikanten en beddenspecialisten

adviseren om een matras iedere maand

om te draaien. Dit zou de levensduur

aanzienlijk verlengen. Maar met het

flinke gewicht van een matras is dat

geen sinecure. We vinden daarom dat er

handvatten aan de zijkant van de ma-

tras zouden moeten zitten – zeker als

de tijk weinig houvast biedt. Matrassen

die bij hanteerbaarheid matig scoren,

hebben een gladde tijk en geen handvat.

Daarbij moet worden opgemerkt dat

sommige fabrikanten aangeven dat

voor een meerprijs een makkelijker han-

teerbare matras is te krijgen. 

Tot slot de gebruiksaanwijzing –

niet zelden een heikel punt in een

Consumentengids-test. Het is bij een

product dat zo’n tien jaar mee moet

gaan dan ook zeker geen overbodige

luxe om de consument te informeren

over garantie en onderhoud. Toch zijn

vooral de boxsprings vaak niet van een

dergelijke instructie voorzien (een slecht
oordeel in de tabel). Bij de matrassen

wordt vaker informatie bijgeleverd. Vijf

van de acht fabrikanten geven voldoende

informatie; Beter Bed en Ikea geven hele-

maal geen gebruiksinstructies. 

CONCLUSIE
Een goede boxspring en binnenveringmatras
hoeven zeker niet duur en/of van een gere-
nommeerd merk te zijn. Ga dus liever af op
hoe het bed ligt en uw eigen voorkeuren dan
op de status van de prijs en het merk.

Bij de pocketveringmatrassen zijn de Vel-
deman Dreamer (€380) en Recor Cinquento
Classic Soft (€385) de beste koop; de Ikea
Sultan Norrsken Pocketvering (€150)is een
voordelige keus.

Beste koop bij de boxsprings is de Ikea
Sultan Skymning (€130). ■

Beste koop: goede kwaliteit voor een redelijke prijs.

Voordelige keus: kwalitatief minder,maar goedkoper.

Slapeloze nachten krijg je van de keuzen
die we voor sommige onderzoeken moeten
maken. Neem de test matrassen en box-
springs in deze focus. Je weet op voorhand
dat je daarmee lang niet iedereen tevreden
kunt stellen. ‘Waarom doen jullie niets aan
waterbedden, latexmatrassen, latten-
bodems’, vragen leden en lezers zich nu
ongetwijfeld af? Slapen is nu eenmaal een
persoonlijker aangelegenheid dan pak ’m
beet staafmixers. Van die dingen kun je vrij
makkelijk een test aanbieden die ‘markt-
dekkend’ is, zoals dat in ons jargon heet. 
Zo makkelijk is dat bij bedden niet; daarover
zouden we een complete gids kunnen vullen. 
Dat we u nu een test van boxsprings en
pocketveringmatrassen aanbieden, is geen
slag in de lucht. Boxsprings beslaan zo’n
30% van de slaapmarkt – aanzienlijk dus –
en lijken aan populariteit te winnen. 

Ze worden doorgaans aanbevolen in
combinatie met een pocketveringmatras,
dus ligt het voor de hand dat we deze el-
kaar aanvullende bedcomponenten hebben
uitgekozen. Bovendien kun je met een
pocketveringmatras ook uit de voeten op
een lattenbodem (zolang de latten maar
dicht genoeg bij elkaar liggen) of spiraal.

Blijft het punt dat acht matrassen en
tien boxsprings niet veel lijkt. U heeft ge-
lijk, er zijn veel meer merken en zeker meer
typen op de markt. Maar toch denken we
dat we een redelijke doorsnee van het
aanbod in onze test hebben. En natuurlijk
zouden we er zelf ook liever meer testen,
maar zelfs in deze bescheiden opzet is de
beddentest een van de duurste die we dit
jaar hebben uitgevoerd. Dat komt deels
omdat we, net als u, alles gewoon in de
winkel willen kopen en niet een door de

fabrikant geprepareerd ‘monster’ willen
accepteren. Heel af en toe halen we test
exemplaren direct bij de fabrikant, omdat
bijvoorbeeld bij computers, dat de enige
manier is om apparaten te testen die nog 
in de winkel staan als we u de resultaten
presenteren. 

Een andere prijsverhogende factor is dat
er nu eenmaal niet op elke straathoek een
laboratorium zit dat is uitgerust om dit
soort gebruiksartikelen te testen. Daarvoor
moesten we naar Duitsland. Kost wat,
maar u kunt aan de hand van deze resultaten
een weloverwogen keuze maken. 
Welterusten.

Berit Sluyters
Hoofdredacteur
beritsluyters@consumentenbond.nl

Keuzen maken

DE TEST: WAT EN HOE
We testten tien boxsprings en acht pocket-
veringmatrassen.We hebben de boxsprings
en matrassen niet als combinatie getest.
Wel zijn we bij de keus voor de matrassen
uitgegaan van de boxspring, en hebben we
het ‘bijbehorende’ matras gekocht. In de
winkel wordt dit soort combinaties het
meest aangeraden.

Bij zowel de matrassen als de boxsprings
testten we onder meer de lichaamsonder-
steuning (conformiteit), vochtregulering en
duurzaamheid. Vooral op dit laatste onder-
deel hebben we streng geoordeeld.
Het Testoordeel kan slechts een stap hoger
zijn dan het oordeel voor duurzaamheid.

In de tabel vindt u boven de beoordelings-
kolommen onze weegpercentages. Verme-
nigvuldig per kolom het genoemde weeg-
percentage met de beoordeling (waarbij zeer
goed 5 punten waard is, goed 4 enzovoort);
tel de uitkomsten van de kolommen bij
elkaar op. Het hoogste getal wint. U kunt 
zelf andere percentages toekennen (opgeteld
moeten ze wel op 100% uitkomen) en uw
persoonlijk Testoordeel berekenen.



Merk & Type

€ cm

Recor Basic Softside Plano cat. 1 265 17

Zevenslaper Mirjam 485 18

Eastborn Vogue vast 420 16

Ikea Sultan Gryning 180 23

Norma Linea Ferrara 390 17

Ikea Sultan Skymning 130 22

Eastborn Pulsar vast 370 16

Beter Bed Firenze Boxspring 275 24

Pullman standaard 455 21

Veldeman Carlton vlak 270 19 22,5
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Prijs ca. 1)

Dikte 2)

Gewicht

Bijzonderheden

Hardheid

Vochtbestendigheid

Lichaam
sondersteuning

Duurzaam
heid

Gebruiksaanwijzing

Testoordeel

1 Prijzen opgegeven door fabrikanten
2 Lengte x breedte is 200 x 90 cm
3 Voor meerprijs soms ook met 

handgrepen verkrijgbaar
4 B = Bonell

P = pocketvering
T = tijk is afritsbaar
W = zomer- en winterkant
Z = meerdere zones

5 Hoe meer rondjes, des te harder 
(vijf is maximum)

FABRIKANTEN / IMPORTEURS
BETER BED: (0413) 33 88 00, 

www.beterbed.nl
EASTBORN: (0546) 666 777, 

www.eastborn.nl
IKEA: 0900-235 45 32 (10 cpm), 

www.ikea.nl
NORMA: (0485) 58 31 00, 

www.norma.nl
PULLMAN: (078) 610 32 00, 

www.pullman.nl
RECOR: 00 32 8 936 51 41, Genk 

(België)

VELDEMAN: 0800-023 06 87, 
www.veldeman.com

ZEVENSLAPER: (040) 291 90 00, 
www.zevenslaper.nl

++ = zeer goed

+ = goed 

# = redelijk

– = matig

–– = slecht

Tabel 2:  BOXSPRINGS

Beste koop

Voordelige keus
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Heeft u nog vragen
over dit artikel? 
Bel De Gidslijn,

✆ (070) 445 40 00

Merk & Type

€ cm

Veldeman Dreamer 380 21

Pullman Saturnus 495 18

Eastborn Moyenne 460 20

Ikea Sultan Norrsken Pocketvering 150 20

Norma Accent 465 20

Zevenslaper Luxor (soepel) 670 21

Recor Cinquento Classic Soft 385 20

Beter Bed Firenze Pocketvering 270 21 18,5
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Dikte 2)

Gewicht

Bijzonderheden

Hardheid

Isolatie

Vochtregulering

Lichaam
sondersteuning

Vervorm
ing

Brandgedrag

Duurzaam
heid

Hanteerbaarheid
3)

Gebruiksaanwijzing

Testoordeel

Tabel 1:  POCKETVERINGMATRASSEN
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Veldeman
Dreamer
(€380)

Recor
Cinquento
Classic
Soft
(€385)

Ikea
Sultan
Norrsken
Pocket-
vering
(€150)

Ikea
Sultan
Skym-
ning
(€130)

Een
boxspring
met Bonell-
binnenvering

Een
boxspring
met
pocketvering

Een matras
met
pocketvering
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