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Welkom op jouw beste plek 
 ter wereld

Ken je dat gevoel dat je ervaart als je je 
mag neervlijen in pure luxe en deugd-
doend comfort? Die zalige ervaring dat 
je ergens bent waar je weer helemaal 
jezelf wordt? Die unieke gewaarwording 
dat de dag van je afglijdt en plaatsmaakt 
voor totale ontspanning? Dat gevoel wil 
Beka® je schenken.
 
Al sinds 1935 creëren wij unieke plaatsen 
waar slaapcomfort, stijl en rust elkaar 
vinden. Zo’n plaats is zóveel meer dan 
een bed. Het is de plaats waar je her-
bront, nog eventjes wat leest, knuffelt, 
bemint, indut, soest, snoezelt, weg-
droomt en … geniet van een diepe en 
herstellende slaap. Een knusse plek die 

beschermt en beschut. Waar je ’s och-
tends met plezier je ogen opent, klaar 
voor een wonderlijk nieuwe dag.
 
Het is de plaats waar innovatieve slaap-
technologie, meesterlijk vakmanschap 
en elegante afwerking samenvloeien tot 
het summum van slaapcomfort. Gebor-
gen, sensueel en verleidelijk mooi. Die 
plaats is jouw Beka®-bed. De beste plek 
ter wereld.
 
Met dit magazine willen we je inspireren 
en informeren. En vooral …  je laten weg-
dromen richting jouw bed, jouw beste 
plek ter wereld. Geniet ervan!
Zachte groeten,

Ann Dupont 
Brand Manager Beka

“
Dat gevoel dat  je 
ervaart als  je 
 je mag neervlijen 
in pure luxe
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STILLE NACHT

STRAK PRIJSBEEST
De Balancer lattenbodem won 
de Red Dot Award voor beste design. Het interactieve 
drievoudige veersysteem zorgt voor een perfecte onder-
steuning van je lichaam en dat volledig automatisch.  
Het systeem is comfortabel en ergonomisch,  
in een uitgepuurd en strak design.

PRINSES OP DE ERWT
Beka® is al 20 jaar hofleverancier.
Een voorrecht en bewijs van vertrou-
wen in de kwaliteit van onze producten. 
Als gebrevetteerde leverancier van het 
Belgische Hof verbinden wij ons ertoe 
in elk aspect van onze onderneming de 
perfectie na te streven. A way of life!

Het Silence bed won de Silver Award van de European Product 
Design-wedstrijd 2018, in de categorie Home Interior. In het 
hoofdeinde zitten 3 gewatteerde panelen met gepatenteerd geluids-
isolerend schuim die je kan open- of dichtklappen. Een bedpartner 
die snurkt of verkouden is? Lawaai van buiten dat je wakker houdt? 
Klap de panelen naar wens open en geniet van de rust.

AAIBAAR LOGO
Wist je dat de 3 katjes in ons logo een 

knipoog zijn naar de 3 dochters van 
oprichter Leon Bekaert?Beka 

NIEUWS
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Box Deco 30 met hoofdbord Seattle in Felt Grey
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“TIJDENS DE DROOMSLAAP  

VERWERKEN JE HERSENEN 

INFORMATIE EN GEVEN ZE  

EMOTIES EEN PLAATS.”

Prof. Verbraecken
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WAT GEBEURT ER 
 ALS WE SLAPEN?

Johan Verbraecken: “Slapen is een fase 
van rust en ontspanning voor je geest en 
je lichaam. Je spieren ontspannen, daar-
om liggen we best neer als we slapen. 
We blijven evenwel functioneren, zij 
het in een ander tempo. Je ademhaling 
wordt 15% rustiger, je hartslag en bloed-
druk dalen met 10%. Niet alle functies 
worden minder actief. Terwijl we sla-
pen sterkt ons immuunsysteem aan. 
Wanneer we diep slapen worden som-
mige hormonen actief. Zoals het groei- 
hormoon, het versterkt je spiermassa en 
kracht en het geneest bovendien wond-
jes. Uiteraard is ook het slaaphormoon 
melatonine op zijn best. Het stress- 
hormoon cortisol wordt in de tweede 
helft van de nacht actief.”
 

ZIJN ONZE HERSENEN OOK 
ACTIEF TIJDENS DE SLAAP?

“Ja, ook onze hersenen zijn actief. Zij 
verwerken de informatie die we de dag 
ervoor opdeden. Ze filteren hoofd- van 
bijzaken en leggen verbanden met be-
staande kennis. Oudere kennis wordt 
gewist. Je hersenen verwerken ook 
emoties. Je kent het wellicht: als je  
woelige tijden beleeft, schiet je wakker 
in de nacht. Hopelijk raak je opnieuw 
in slaap, want tijdens de droomslaap  
geven je hersenen emoties een plaats. 
Dat maakt dat slapeloze mensen – die 
lange tijd bijna niet slapen – een grotere 
kans hebben om depressief te worden.”

Als je denkt dat slapen een passieve bezigheid is, dan heb je het mis. Ons be-

wustzijn mag dan op een laag pitje staan, er gebeurt heel wat in ons lichaam 

terwijl we slapen. We vroegen prof. dr. Johan Verbraecken, longarts en coör-

dinator van het Slaapcentrum UZA, naar het belang van een goede nachtrust.

KAN JE VERDIKKEN VAN 
SLECHT TE SLAPEN?

“Er is een verband, want als je slecht 
slaapt, gaat het hongerhormoon ghre-
line de hoogte in. Het hormoon leptine, 
dat aangeeft wanneer je verzadigd bent, 
neemt af. Daardoor ga je meer eten. Je 
krijgt bovendien een voorkeur voor 
vette spijzen en koolhydraatrijke, snelle 
snacks. Die geven een korte energiekick, 
waarna je snel weer honger hebt. Je kent 
het wellicht: na een slechte nacht, heb je 
de volgende dag voortdurend zin in iets. 
Terwijl je dat hongergevoel niet hebt na 
een deugddoende nacht. Wie wil afslan-
ken, kan dus best zijn slaap verzorgen. 
Ook het schoonheidsslaapje is geen 
mythe, je krijgt er een frisse en vrolijke 
uitstraling van. Het gezicht van slechte 
slapers herken je makkelijk: het is dof en 
grauw met donkere ogen en wallen.”
 

WELKE SLAAPFASES  
MAKEN WE DOOR?

“Je gaat liggen, sluit je ogen, sluimert 
en dommelt in. Dat is de overgangsfase 

tussen waak en slaap. Eerst beland je in 
een lichte slaap. De alfagolven in je her-
senen – kleine elektrische stroompjes –
produceren 8 tot 12 hertz. Je spiertonus 
is in het eerste deel van de lichte slaap 
nog vrij hoog. Je ogen maken traag rol-
lende bewegingen. Even later daalt je 
spiertonus, je hersenfrequentie zakt 
verder naar 3 tot 7 hertz. Je maakt geen 
oogbewegingen meer. Daarna volgt de 
diepe slaap. De hersenactiviteit is nu  
lager dan 3 hertz. Het is in deze fase dat 
je fysiek herstelt. Wanneer je nu wakker 
(gemaakt) wordt, voel je je suf, loom en 
gedesoriënteerd. Daarop volgt de rem-
slaap. Je ogen maken snelle bewegingen: 
rapid eye movement. Dit is de fase waar-
in je droomt. De remslaap wordt ook de  
paradoxale slaap genoemd. De hersenen 
zijn heel actief, terwijl je lichaam volledig 
ontspannen is. In deze fase verwerken je 
hersenen informatie en emoties. Als je  
nu wakker wordt, ben je meteen klaar-
wakker. Nadat je deze fases doorlopen 
hebt, zijn we zowat 90 minuten verder  
en is er één cyclus afgerond. In een 
normale nacht maken we vier zulke  

cycli door. Tussen de cycli door kan het 
zijn dat je even wakker wordt.”

HOE GOED
  SLAPEN WE? Interview
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is een normaal fenomeen. We stellen 
vast dat het slaaphormoon melatonine  
afneemt met de leeftijd. Daarom is het  
bij senioren een beter idee de tijd in bed 
te beperken tot de uren dat je slaapt.”
 

HOE GOED SLAPEN WE 
EIGENLIJK?

“Liefst 12% van de Belgen heeft slaap-
problemen. Dat zijn zowat 1 miljoen 
mensen. Bij bejaarden ligt dat cijfer dub-
bel zo hoog, nl. 25%. Als we te weinig 
diepe slaap en droomslaap krijgen, dan 
heeft dat allerlei nefaste gevolgen op 
ons humeur en onze gezondheid. Je kan 
je eerder afvragen op welke domeinen 
de kwaliteit van je slaap geen rol speelt. 
Slaaponderzoek kan een eerste stap zijn 
naar beter slapen. Je gaat dan een nachtje 
slapen in de slaapkliniek en daar registre-
ren ze je slaap- en adempatroon. En wat 
blijkt? Mensen slapen vaak meer dan ze 
zelf denken.”

WAAROM HEBBEN BABY’S 
MEER SLAAP NODIG DAN 
SENIOREN?

“Dat weten we niet. Een mogelijke ver-
klaring is dat de hersenen van een baby 
nog moeten rijpen. Sommige volwasse-
nen gaan er prat op met 5 uur slaap per 
nacht toe te komen. Dat zijn echt uitzon-
deringen. 7 tot 8 uur slaap is een goede 
maatstaf. Aan oudere mensen wil ik de 
raad geven te accepteren dat zij minder 
slaap nodig hebben. Veel ouderen wor-
stelen ermee dat ze niet meer zo goed 
of zo lang slapen als vroeger, maar dat 

MEER LEZEN?
Een paar kleine aanpassingen 

kunnen dag en nacht verschil 

maken voor jouw humeur en 

je gezondheid. Prof. dr. Johan 

Verbraecken legt uit hoe je 

dat doet in dit toegankelijke 

boek dat hij schreef met jour-

naliste Tine Bergen.

“ALS JE VOLDOENDE SLAAPT,  

VOEL JE JE ENERGIEKER EN GELUKKIGER.”
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BABY KIND
1 JAAR

TIENER > 18-JARIGE VOLWASSENE SENIOR

   HOEVEEL SLAAP

   HEBBEN WE NODIG?

GOED GESLAPEN? DE SLAAPFASES
Slecht slapen is niet zo on-
schuldig. Als je slecht slaapt,

•  heb je meer honger
•  heb je een slecht humeur
•  zie je alles negatiever
•  werkt je geheugen minder goed
•  kan je minder goed nieuwe 

zaken leren
•  krijg je dezelfde symptomen als

bij stress: je hart klopt sneller,
je lichaamstemperatuur stijgt, 
je hebt meer zuurstof nodig

•  word je sneller verkouden of ziek
•  heb je een mindere kwaliteit van

leven en voel je je ongelukkiger
•  raken je hormonen in de knoop

 Vanavond op tijd naar bed?

WAAK

N1

N2

N3

UREN

REM REM REM REM

 Je bent wakker

 Lichte slaap 

Overgangsfase

Diepe slaap: 
je groeit, herstelt, 
verwerkt

REM:  Remslaap  - Droomfase = 1 cyclus +/- 90 min.
4 cycli = 1 nacht

Onze slaap verloopt in typische fases, die deel uitmaken  
van een cyclus. In een normale nacht zitten 4 cycli.  
Na elke cyclus kan het zijn dat je even wakker wordt.
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DE EERSTE GELTEX®- 
GENERATIE

Het eerste GELTEX®-schuim werd 
gebruikt als een zachte toplaag voor  
matrassen die een goede drukverdeling 
en ventilatie garandeerden. Voor de no-
dige lichaamsondersteuning werden de 
eerste GELTEX®-matrassen van Beka® 
gecombineerd met pocketveren.
 

ALLES KAN BETER

De onderzoekers in het Beka®- 
onderzoekscentrum hadden echter de  
ambitie om een nieuwe generatie  
GELTEX®-schuim te ontwikkelen dat 
zou voldoen aan de drie criteria van de  
Slaapdriehoek®. Ze legden de lat zelfs 
nog hoger: ook levensduur en duurzaam-
heid moesten integraal deel uitmaken 
van het nieuwe concept. En daar zijn onze 
onderzoekers met glans in geslaagd.

EEN NIEUWE GENERATIE 
GELTEX®

Met trots stellen wij de volgende  
generatie GELTEX® voor. Een volledig 
nieuwe schuimcategorie – slow resilient 
schuim – die een brug slaat tussen een 
typische toplaag (visco-elastisch schuim 
en onze eerste generatie GELTEX®)  
en sterke, veerkrachtige schuimen.  
Het nieuwe GELTEX® zag het dag-
licht. Om elk lichaam de correcte onder- 
steuning te geven, hebben we het  
nieuwe GELTEX®-schuim ontwikkeld 
in verschillende comfortgradaties. In  
tegenstelling tot de eerste generatie, 
zorgt de nieuwe GELTEX® voor de  
perfecte steun en garandeert het schuim 
meer duurzaamheid en een langere  
levensduur, twee elementen die nauw 
aan het hart liggen van de milieubewuste 
consument.

De juiste matras kiezen is belangrijk 
voor een goede nachtrust. Maar  

de keuze is allesbehalve evident.  
De mogelijkheden zijn overweldigend. 
Hoe kies je een matras die bij je past?  
Om je daarbij te helpen, hebben we 
de Slaapdriehoek® ontwikkeld: een 
eenvoudige tool op basis van weten-
schappelijk onderzoek en de input van 
consumenten.

DRIE CRITERIA BEPALEN 
SLAAPCOMFORT

Ons slaaplabo kwam tot de conclusie 
dat een gezond slaapsysteem voldoet 
aan drie criteria: drukverdeling, ven-
tilatie en ondersteuning. Die vaststel-
ling resulteerde in de eerste generatie  
GELTEX®-schuim, een gepatenteerde 
formule die voldeed aan twee van de drie 
criteria.

Beka® zorgt al sinds 1935 voor kwalitatief slaapcomfort. In onze zoektocht naar ergonomische slaapsystemen,  

blijven we innoveren met hoogtechnologische materialen. Een succesvol voorbeeld is onze GELTEX®-technologie,  

hét summum van slaapcomfort.

GELTEX®
MAAKT HET VERSCHIL IN SLAAPCOMFORT

Innovatie
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EEN LANGERE  
LEVENSDUUR

Het nieuwe GELTEX®-schuim biedt 
een veel betere weerstand tegen vocht, 
warmte en lichaamsdruk. En dat is dui-
delijk merkbaar aan de testresultaten: er 
is minder verlies aan hardheid, comfort 
en de levensduur van je matras is langer.

 

DUURZAAMHEID ALS  
PRIORITEIT 

Beka® streeft naar duurzaamheid in 
elke fase van het productieproces.  
Dankzij nieuwe innovaties en techno- 
logieën kunnen we onze producten en 
processen steeds duurzamer maken,
voor je welzijn en het welzijn van onze 
planeet. Een mooi voorbeeld hiervan is 
CO2-polyol, een revolutionaire nieuwe 

grondstof die kostbare fossiele bronnen 
spaart. We vermijden waar mogelijk 
productieafval en passen ecologische 
designprincipes toe. Zo is het bijvoor-
beeld makkelijker om onze matrassen te 
ontmantelen na gebruik en kunnen we 
de materialen hergebruiken en trans-
formeren in nieuwe producten die onze 
levenskwaliteit en onze wereld verbete-
ren.

DE SLAAPDRIEHOEK®
3 CRITERIA VOOR HET BESTE SLAAPCONFORT

2 REVELATIES VOOR EEN PERFECTE NACHTRUST

1 2 3DRUKVERDELING
 
Tijdens het slapen veranderen we tot  
80 keer van lichaamshouding. Als je  
matras een te hoge druk uitoefent op  
je lichaam, word je vaak wakker. Het 
nieuwe GELTEX®-schuim zorgt voor  
een speciaal drukverlagend oppervlak 
dat zich automatisch aanpast aan elke 
beweging van het lichaam.

ONDERSTEUNING
 
We brengen gemiddeld één derde van 
ons leven slapend door. Daarom is een 
natuurlijke uitlijning van de wervelkolom 
belangrijk. Het nieuwe GELTEX®-schuim 
past zich aan aan je lichaam, het laat je 
spieren ontspannen en biedt de rug de 
correcte ondersteuning.  
 

VENTILATIE
 
Je lichaamstemperatuur is een bepalende 
factor voor je biologische klok. Stijgt je 
temperatuur, dan voel je je alert en wak-
ker. Wanneer je temperatuur daalt, voel 
je je slaperig. De luchtdoorlatende, open 
celstructuur van GELTEX® zorgt voor het 
ideale slaapklimaat en voert transpiratie-
vocht af. Dit bevordert je nachtrust en 
vergroot de kwaliteit en levensduur van 
je matras.
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Natuurlijkra ffinement
LESS IS MORE

AARDSE KLEUREN YVES 
VAN CLEEMPUT

We voelen meer en meer de behoefte om 
ons te omringen met eerlijke materialen. Die 
hang naar artisanaal vakmanschap vertaalt 
zich in de keuze voor natuurlijke en niet al te 
gepolijste materialen en texturen, ook in de 
slaapkamer. De afwerking van de muren mag 
al wat ruwer. Denk maar aan fluweelachtige 
kalk- of krijtverf, pleisterafwerking met een 
cementeffect, zichtbaar gelaten bakstenen … 

Natuurlijke kleuren weerspiegelen eerlijkheid 
en puurheid. Warme aardetinten en frisse 
natuurkleuren, zoals zandkleur, grasgroen, 
klei, terracotta, en andere kleuren die voor-
komen in de natuur brengen visuele rust in 
de slaapkamer. Een natuurlijk kleurenpalet,  
in combinatie met een houten vloer en  
zachte stoffen, toveren een slaapkamer om 
tot een oase van rust.

Bamboe, riet en rotan zijn natuurlijke 
materialen die passen bij elk interieur, 

van hypermodern tot klassiek en  
cottage. De neutrale en rustige kleuren 

zijn combineerbaar met om het even 
welke tint. Denk: manden, bijzet- 

tafeltjes, relaxzetel …

Meester-stoffeerder
Gespecialiseerd in meubels stof-

feren, gordijnen, stores, behang en 

tapijt. Hij vertelt ons alles over de 

trends voor de slaapkamer. 

Pomax - Summer collection 2018

BAMBOE,  
RIET EN ROTAN
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LICHT

PERFECTE 
KAMERPLANTEN

… EN VERDUISTERING

De verlichting in de slaapkamer wordt  
vaak afgestemd op de stijlinrichting van  
de ruimte, maar vergeet ook de volgende  
praktische tips niet:

•  Plaats indien mogelijk een dimmer op de

hoofdverlichting. Je hebt meer licht nodig 

als je iets zoekt in je kledingkast, maar 

minder als je gewoon wat wilt relaxen.

•  Zorg ervoor dat je vanuit je bed de 

verlichting kunt bedienen.

•  Richt de lampen subtiel op de muren. 

Niemand wil wakker worden met een 

spotlicht op het gezicht.

De nieuwe generatie verduisteringsstoffen 
vallen veel soepeler dan de oudere zwaar-
dere stoffen. Ze worden nu ook kamerhoog 
geweven, waardoor je geen ontsierende 
naden meer hebt halfweg de gordijnen.

Lang dacht men dat planten in de 
slaapkamer ongezond waren. Maar de 

hoeveelheid zuurstof die ze uit de lucht 
halen is zodanig klein, dat planten geen 

enkele invloed hebben op de gezond-
heid. Integendeel: planten brengen 

rust, dempen geluiden en verhogen  
de vochtigheidsgraad in de slaap- 

kamer, waardoor je minder last krijgt 
van luchtweginfecties en -irritaties.

GROEN IN  
DE SLAAPKAMER

Licht& zuurstof
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Streelzachte stoffen

BEDLINNEN
Hou bedlinnen sober qua kleur en patroon,  
maar kies wel voor prachtige stoffen,  
zoals percal, en voor een kwaliteitsvolle weving.  
De luxe zit hem in de details, zoals een gekleur-
de bies. De kleurrijke accenten leggen we eerder 
met kussens en een loper op het bed.

HOME EN  
LOUNGE WEAR
Er is niets zo ontspannend als na 
een drukke werkdag of op een  
luie zondag een comfortabele  
outfit aan te trekken. De tijd van 
de uitgezakte joggingbroeken 
en oversized pyjama’s is volledig 
voorbij: nu relaxen we in trendy, 
mooie én comfortabele home 
wear. Staat er dan toch een  
onverwachte gast aan de deur, 
kan je zonder het schaamrood  
op de wangen gaan opendoen.

GORDIJNEN
Kies bij grote glaspartijen voor twee lagen: 
een eerste (semi-)transparant gordijn met 
een speciale weving in een bijzondere kleur 
en een heel fijn sluitgordijn dat voor privacy 
moet zorgen, ook als het buiten donker is  
en in de kamer het licht aan is.

Pluto On The Moon Winter Collection 18
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Box Cubic 25 met hoofdbord Porto in Nature Midnight

Streelzachte stoffen
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Het ontwerpbureau Yellow Window van ontwerper en product designer Axel Enthoven werkte samen met Beka® om een 

volledige nieuwe collectie bedden te ontwikkelen. We spraken met Axel Enthoven en mede-ontwerper Victor Khramov 

om na te gaan hoe het creatieve proces tot stand kwam.

Design studio Yellow Window 
zit op de zevende verdieping en 

biedt een adembenemend zicht op 
Antwerpen. Binnen hangt er creativi-
teit en enthousiasme in de lucht, niet 
het minst bij de ontwerpers van de 
nieuwe boxspringcollectie van Beka®. 
“Ik werk al jaren samen met Beka® en 
die samenwerking is altijd uitstekend 
verlopen. Nu hadden ze ons gevraagd 
om een volledige nieuwe boxspring- 
collectie uit te tekenen. Wij ontwikkel-
den niet alleen het concept, maar voer-
den ook een ergonomische analyse uit. 
We controleerden de productie van de 
boxsprings, namen de styling voor onze 
rekening, en dit alles binnen de stijl en  
lijnen van de mission statement van 
Beka®”, vertelt Enthoven ons.

INTERNATIONALE MARKT

Victor Khramov vult aan: “Onze bedoe-
ling was om een echt slaapconcept te 
ontwikkelen dat niet alleen uniek was 
voor Beka®, maar vooral aanvaardbaar 
voor de gebruiker. Aangezien het bedrijf 
aanwezig is in België, Nederland, Duits-
land, Frankrijk, Zwitserland en Oosten-
rijk, moesten we ook rekening houden 
met de slaapculturen in die verschillende 
landen en het verschil in lengte van de 
klanten. Zo zijn Nederlanders bijvoor-
beeld groter dan Belgen.”

PROFESSIONELE TROTS

Het bleek een hele puzzel: alle bedden 
moesten er in alle mogelijke afmetin-
gen even goed uitzien. De rode draad 
doorheen de hele collectie bleef altijd 
de kwaliteit van het product. Enthoven: 
“We hebben geen enkele toegeving ge-
daan: de bedden zijn van hoge kwaliteit, 
en dat zie je vooral aan de details. We 
hebben lang nagedacht over de dikte en 
de vorm van de stiksels, over de knopen, 
over de verhouding tussen de matras 
en de boxspring, enz. De bedoeling was 
om een collectie te creëren waar zowel 
Beka® als wij oprecht trots op kunnen 
zijn. Daarom hebben we ook verschillen-
de afdelingen van het bedrijf betrokken 
bij het creatieproces. Zo was de research- 
afdeling betrokken bij de ontwikkeling 
van de geluidsisolerende panelen die we 
gebruiken in het akoestische hoofdbord 
(zie kaderstukje).”  
 

KEUZESTRESS VERMIJDEN

Elk bed kreeg een eigen en duidelijk 
omlijnde identiteit, door de bekleding, 
de breedte en de afronding van de hoe-
ken. Dat moet het makkelijker maken 
om een bed te kiezen, want de nieuwe 
boxspringcollectie is zo ontworpen dat 
letterlijk iedereen zijn gading vindt.

BELGISCHE BEDDEN
MET INTERNATIONALE UITSTRALING

Nieuwe collectie
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VERLEIDELIJKE STOFFEN

Dan moeten we het ook nog even heb-
ben over de stoffen. Khramov: “We 
hebben een zeer zorgvuldige selectie 
van stoffen gemaakt. We zijn gaan kij-
ken naar mode- en meubelstoffen om 
daarna een uitgebalanceerde keuze te 
kunnen maken. We wilden niet alleen 
stoffen in verschillende kleurtinten, 
maar ook met verschillende texturen. 
We hebben zelfs versies met fluweel- en 
lederafwerking.”
Het eindresultaat is een collectie die artisanaal vakmanschap vertaalt in een nauwkeurig productieproces. Enthoven: “We hebben 
waar we konden het verschil willen maken. We kozen mooi hout voor de poten, zoals walnoot en eik, we stemden de kleur van het 
stiksel af op de stof, we gebruikten ingetrokken knopen van kwaliteitshout. Het lijken misschien details, maar het zijn die elemen-
ten die het verschil maken.”

AKOESTISCH  
HOOFDBORD
Geluidsoverlast blijkt het slaapcomfort 
van heel wat mensen in de weg te staan. 
In de toekomst zullen meer en meer  
mensen in de stad wonen, een omgeving 
die veel te bieden heeft, maar ook meer 
omgevingsgeluid produceert. Ook snur-
ken is een probleem dat heel wat men-
sen treft, zowel mannen als vrouwen.

Enthoven en Khramov ontwierpen daar-
om een akoestisch hoofdbord, met een 
haute couture-look. Enthoven: “We wil-
den absoluut vermijden dat het hoofd-
bord er zou uitzien alsof je een probleem 
hebt. Het mocht er niet stigmatise-
rend uitzien. Op de geluidsisolerende  
panelen van het hoofdbord is een quilt- 
patroon gestikt en ze zijn gemaakt van
een andere stof dan het hoofdbord zelf.  
Ongeopend ziet het eruit als een gewoon 
bed. Je kan de buitenste panelen ope-
nen om een gezellige cocon te creëren 
voor de twee partners, maar het is ook  
mogelijk één of beide partners te iso-
leren. Dit akoestische hoofdbord geeft 
een geluidsreductie van 25% en garan-
deert zo een betere nachtrust.”
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BIJ BEKA
  IS DE KLANT KONING

Monique en Ivan kopen om de 10   
jaar een nieuw bed. “Ik heb last 

van artrose in mijn rug en we zijn allebei 
lichte slapers, dus we worden heel snel 
wakker als de andere te veel beweegt in 
bed. We wilden dus sowieso gaan voor 
twee afzonderlijke eenpersoonsbedden, 
die visueel toch een geheel vormden”, 
aldus Monique. 

PERSOONLIJK  
SLAAPADVIES 

Het was aan de verkoper om met die 
vraag aan de slag te gaan: “Ik ga in de 
eerste plaats luisteren. Waar zijn mijn 
klanten naar op zoek: een bed, een ma-
tras, een slaapsysteem … ? Moet het bed 
verstelbaar zijn of niet? Mijn advies valt 
niet zomaar uit de lucht, het is het resul-
taat van een wisselwerking tussen de 
klant en mijzelf. Na jaren ervaring kan ik 
zeggen dat er twee soorten klanten zijn. 
Met het ene type klant is er een aange-
name aftoetsing van persoonlijke menin-
gen, het andere type klant is niet van zijn 
oorspronkelijke mening af te brengen. 
Het tweede geval is commercieel mis-
schien makkelijker, maar geeft mij per-
soonlijk veel minder voldoening, omdat 
ik weet dat zij niet noodzakelijk met de 
beste keuze naar huis zijn vertrokken.”
 

BOXSPRING BOVEN
 
Ivan en Monique hadden nog nooit een 
boxspring gekocht, die associeerden ze 
in de eerste plaats met een type bed dat 
je enkel in hotels ziet. “We hadden toch 
wat schrik om af te stappen van wat we 

Het zijn de Beka®-klanten die echt 

kunnen vertellen waarom hun bed 

zorgt voor het ultieme slaapcom-

fort. Daarom volgden we Monique  

Bollaert en Ivan De Coen bij de  

aankoop van hun nieuw bed, en we 

vroegen hen om een woordje uitleg.

gewoon waren”, vertelt Ivan. Maar na 
het uitproberen van een ontelbaar aantal 
matrassen en bedden in de winkel, bleek 
de Beka®-boxspring met pocketveren-
kern er onmiddellijk uit te springen. “Ik 
had echt een instant gevoel van com-
fort”, zegt Monique, “het is bijna niet te 
beschrijven hoe immens groot het ver-
schil was met alle andere bedden die we 
al hadden getest.”
 

COMFORT ’S NACHTS  
EN OVERDAG 

Ivan vult aan: “Omdat een boxspring ho-
ger is dan een gewoon bed, is het voor 
mijn rug veel comfortabeler om in bed 
te stappen. Ik ga gewoon zitten en draai 

mij zo vlot het bed op. We hebben ook 
gekozen voor een elektrisch verstelbare  
versie, omdat we allebei graag lezen in 
bed, mijn vrouw overdag en ik ’s avonds 
voor het slapen gaan. We hebben elk 
onze eigen afstandsbediening en we 
stellen ons bed in volgens wat we op dat 
moment nodig hebben.”
 

ERGONOMISCH  
VERANTWOORD
 
De verkoper pikt hierop in: “De elek-
trisch verstelbare bedden van Beka® 
werken met twee motoren, waardoor 
het bed zich ergonomisch aanpast aan 
het lichaam. Is er slechts één motor, dan 
wordt de druk op het staartbeen snel te 
groot, wat het onmogelijk maakt om lang 
in dezelfde positie te blijven liggen. Met 
de twee motoren kan je naar wens de 
bekkenzone verlagen en de voeten in een 

hogere positie brengen.”

Binnenkijken
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OP MAAT

De verkoper verduidelijkt: “De GELTEX® 
matrassen zijn inderdaad de perfecte 
keuze voor wie op zoek gaat naar een er-
gonomisch verantwoorde matras die on-
dersteuning en optimale ventilatie biedt. 
De mythe van de keiharde matras is al 
lang niet meer van deze tijd, het lichaam 
vraagt om een aangepaste ondersteu-
ning, en die hangt niet alleen af van het 
gewicht van de slaper, maar ook van zijn 
morfologie en eventuele gezondheids-
problemen.”  
 

PERFECTE MATCH

Voor de kleur van de hoofdborden gingen 
ze voor een vrij neutrale zandtint. “We 
hebben al vrij veel kleur in ons interieur, 
zowel in de kunstwerken aan de muren 
als in onze blauwe ingemaakte kasten. 
Een rustige tint vonden we de beste keu-

LUXEMATRASSEN 

De keuze voor de GELTEX® matrassen 
was ingegeven door de rugproblema-
tiek van Ivan en Monique: “We hebben 
eigenlijk alle twee last van onze rug en 
volgens het advies van de winkeleige-
naar zouden de GELTEX® matrassen de 
beste oplossing zijn voor ons”, vertelt 
Ivan. “En dat bleek te kloppen, we slapen 
echt fantastisch op onze nieuwe matras-
sen.” Een extra voordeel voor Monique: 
“De matrassen zijn zo mooi afgewerkt 
dat ik het helemaal niet erg vind als ik 
het beddengoed eraf moet halen om het 
te wassen. Het is echt een plezier om op 
die prachtige gedetailleerde matrashoes 
te kijken. Het is bijna zonde om het bed 
weer op te maken! De matrasrem houdt 
de matras perfect op zijn plaats en is 
prachtig uitgewerkt in dezelfde stof als 
het hoofdbord. Het zijn die details die het 
verschil maken.”

ze en die bleek dan toevallig ook nog eens 
perfect te matchen met de afwerking van 
de matras. Toen ze het bed kwamen le-
veren, stond het hier onmiddellijk op z’n 
plaats, alsof het hier altijd had gestaan.”

De matrassen zijn zo mooi afge-
werkt dat het bijna zonde is om het 
beddengoed er weer op te leggen!

Monique Bollaert

Ivan en Monique kochten een 

elektrisch verstelbare box-

spring met pocketverenkern 

met twee GELTEX® Pocket 

Plus matrassen van 90 bij 210 

cm. Voor mevrouw in medium 

uitvoering en voor meneer een 

firm versie.
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1
2

NIEUWTJES

Dat lucht op!
Elke dag goed verluchten is belang-
rijk voor jezelf en voor de levensduur 
van je matras en je huis. 

DIT ZIJN DE REGELS 
VAN DE KUNST:

Elke dag je raam een kwartier  
wijd openzetten.

Slapen met je raam in kantelstand.
  

PRIKKELARM

ONDER DE STERRENHEMEL
Een bijzonder huisje voor een weekend Ardennen?  
Bij Les Cabanes de Rensiwez kan je vanuit je bed  
comfortabel staren naar de fonkelende sterrenhemel.  
En mocht het beginnen druppelen, dan schuif je de  
dakramen van je bos- of boomhut gewoon dicht.

WWW.LESCABANESDERENSIWEZ.BE

 18,5 °C 
in de slaapkamer is ideaal  
voor een goede nachtrust

Bron: S.O.S. Slaap

Een serene ruimte maakt je zen, 
ideaal om tot rust te komen voor het 
slapengaan. Tv kijken, werken op je 
laptop of scrollen op je smartphone 
is niet bevorderlijk voor een goede 
nachtrust. Het blauwe licht houdt je 
wakker en verhindert de aanmaak 
van melatonine, het slaaphormoon.

Slaap zacht

Les Cabanes de Rensiwez, suite Mélusine
Houffalize

Les Cabanes de Rensiwez, suite Mélusine
Houffalize

Bedden
NIEUWS
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Gestoffeerd bedkader met hoofdbord Riga in Felt Aqua
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Beka®, dat is een Belgisch verhaal van ambacht en vakmanschap. Al meer dan 

80 jaar staat  Beka® garant voor slaapcomfort door bewust te kiezen voor 

uitgekiende technologie en kwaliteitsvolle materialen. Dergelijke hoogstaan-

de kwaliteit is enkel mogelijk dankzij een productieproces waarbij nog veel 

handwerk komt kijken. Zo wordt elke matras door verschillende specialisten 

gemaakt. In Geraardsbergen toonde een team van ervaren medewerkers hoe 

zij stap voor stap een luxueuze handgenopte Tendresse-matras produceren. 

En dat is een werk van liefde, zo blijkt.

JOUW MATRAS,
     VAN A TOT Z

Achter de schermen
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1
Het Tendresse-model is een matras van 
hoge kwaliteit die bestaat uit verschillen-
de lagen: een onderplateau, daarop komt 
een dubbele verenkern met comfort-
laag, afgewerkt met een bovenplateau.  
De eerste stap van het productieproces 
is het ‘steppen’ van die plateaus. Chantal 
stikt stof, vulmaterialen en backing aan 
elkaar om zo een plateau samen te stel-
len. Op het bovenplateau stikt ze een pa-
troon dat eigen is aan een bepaald model, 
als een soort signatuur.

2
Om de verschillende onderdelen van de matras samen te houden, komt er een border 
of opstaande boord rond de plateaus en de kern. Lidia en Chantal stellen die borders 
helemaal zelf samen. Lidia meet alles met de hand op. Een precies werkje dat een vaste 
hand vereist. Daarna gaat de border naar Chantal, die verantwoordelijk is voor het be-
vestigen van de handvaten. Elke matras krijgt er zes, om makkelijker te kunnen draaien. 
Ze schuift elk handvat afzonderlijk in de machine, die de border perfect in positie brengt 
en het handvat vast stikt.

3
Het fijne borduurwerk komt zowel op de 
plateaus als op de border. Cynthia is de 
specialiste ter zake en ontfermt zich over 
het sierborduursel. Ze meet handmatig 
uit waar het logo moet komen te staan. 
Op een gemiddelde dag gaan er zo’n 200 
matrassen door de handen van Cynthia.

BORDUREN

BORDER

STEPPEN
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4

5

AFLOCKEN

NOPPEN & TAPEN

Myriam heeft een jarenlange ervaring bij Beka®. Zij is met recht en reden de aange-
wezen persoon om de volgende stap voor haar rekening te nemen. Om plateaus en 
borders naadloos af te werken en te vermijden dat de randen gaan uitrafelen, gaat My-
riam aan de lockmachine zitten. Die stikt de stof tot een mooie compacte rand en snijdt 
tegelijk de overtollige stof weg. Van de plateau wordt het teveel aan stof met de hand 
weggesneden om in de borduurmachine te passen. Het is een werk dat concentratie en 
precisie vereist. Zelfs nadat de machine haar werk heeft gedaan, meet Myriam alles op-
nieuw na om eventueel nog bij af te locken. De borders en plateaus moeten de perfecte 
afmetingen hebben voor een matras die beantwoordt aan alle Beka®-kwaliteitseisen.

De laatste stap van het productieproces ligt in de handen van Sandra en Laurent. Zij 
stellen de matras samen en werken die tot in de puntjes af. Sandra naait de noppen (of 
de ‘bloemetjes’). Daarna volgt het capitonneren van de matras. Boven- en onderplateau 
worden handmatig met touwtjes vastgemaakt aan de kern van dubbele pocketveren. 
De laatste stap is het vastmaken van de border rond de volledige matras. Deze laatste 
fase kan makkelijk één tot anderhalf uur in beslag nemen en is de kers op de taart. Het 
eindresultaat? Een handgenopte Tendresse-matras met dubbele Pocketverenkern met 
zeven ergonomische comfortzones, voor jarenlang slaapgenot.

Achter de schermen
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Axel Enthoven mag een monument van het Belgische en het internationale 

design worden genoemd. We hadden het met hem over zijn visie op product 

design in het algemeen, en over zijn filosofie rond slaapcomfort in het bijzonder.

EMOTIE VERSUS RATIO

Enthoven staat met beide voeten op de 
grond, en dat hoort ook zo, vindt hij zelf: 
“Een goede product designer gaat altijd 
op zoek naar het juiste evenwicht tussen 
emotie en ratio. Het proces dat leidt tot 
het eindproduct is creatief, maar ik mag 
nooit uit het oog verliezen dat mijn klan-
ten hun producten ook verkocht willen 
krijgen. Die balans vinden, is een blijven-
de uitdaging en passie.”
 

HOLISTISCH CONCEPT

Enthovens samenwerking met Beka® 
mag vruchtbaar genoemd worden. Hij 
heeft dan ook een duidelijke visie op 
slaapcomfort: “Voor mij is slapen zo veel 
meer dan een bed. Het is een totaal- 
belevenis, een holistisch gebeuren, waar-
in heel wat elementen een belangrijke rol 
spelen, zoals de ruimte, de verlichting, de 
positie van het bed in de ruimte, …
Een bed is niet alleen de plek waar je 
slaapt. Meer en meer mensen blijven 
graag uren in bed liggen en genieten in-
tussen van een boek, kijken televisie, rus-
ten, relaxen, …
Een bed moet zowat het meest persoon-
lijke meubel zijn in een huis. Het moet 
zich bovendien ook nog eens aanpassen 
aan de gebruikers: soms één persoon, 
soms twee. Dikwijls hebben slapers rug-
problemen, of ze snurken, of ze houden 

hun partner wakker door ’s nachts heel 
veel te draaien en te keren. Hoe ouder je 
wordt, hoe meer last je soms krijgt van 
kwaaltjes die ook het slapen moeilijker 
maken, zoals artrose, een lichtere slaap, 
hartproblemen, …”
 

TOTAALOPLOSSINGEN

Nu Enthoven zelf behoort tot de ‘silver 
age’ generatie, zoekt hij ook graag op-
lossingen voor die leeftijdscategorie: “De 
matrassen krijgen steviger buitenranden, 
waardoor mensen er minder snel uitval-
len. Ruglijders hebben een bed nodig dat 
niet te laag is, want dan wordt het pijnlijk 
om in en uit bed te stappen: zij zoeken 
een matras met stevige ondersteuning 
van het bekken.”
Nog een belangrijke eigenschap van een 
goede product designer is het ‘out of 
the box’ denken. Enthoven beschouwt 
in die zin ook de verlichting in de slaap-
kamer als een belangrijk onderdeel van 
het slaapgebeuren: “Bepaalde kleuren  
beïnvloeden je brein en je biologische 
reacties, dat is bewezen. Zo word je best 
wakker met blauw licht en ga je best  
slapen met oranje licht. Dan begin ik al  
na te denken over een lichtoplossing 
in de slaapkamer, om vanuit je bed de 
raambekleding te kunnen bedienen.”

Na zijn studies Industrieel Design 
in Nederland, Japan en de VS ging 

Enthoven als zelfstandig ontwerper aan 
de slag. Zijn klantenportefeuille groeide 
gestaag, maar wildgroei heeft hij nooit 
toegelaten, vertelt de designer zelf: “Ik 
ga enkel in zee met mensen die samen 
met mij op zoek willen gaan naar oplos-
singen rond vormgeving. Dat hoeven dus 
niet noodzakelijk grote bedrijven te zijn, 
zolang er maar een direct contact is met 
de beslissingsnemers. De relatie die ik 
opbouw met mijn klanten overstijgt vaak 
het zakelijke en dan is het voor mij vitaal 
om te kunnen samenwerken met men-
sen die een correct beleid voeren, een 
degelijke kwaliteitscontrole hanteren en 
ethisch te werk gaan.”

Interview
AXEL ENTHOVEN
BELGISCHE PAUS VAN PRODUCT DESIGN
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• Geboren in Antwerpen

• Studeerde Industrial Design  
 in Eindhoven

• Specialiseerde zich in Japan,  
de VS, Polen

• Mede-oprichter van Enthoven 
Associates en Yellow Window

• Kreeg in 2004 de Henry van de 
Velde award voor zijn loopbaan

• Kreeg in 2014 het burgerlijk 
ereteken Grootofficier in  
de Kroonorde

 

Wie is
Axel Enthoven
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MYTHE 1:  
EEN HARDE MATRAS IS  
BETER VOOR DE RUG.
 
Luc: “Die bewering gaat tegen alle lo-
gica in. Een matras moet niet hard zijn, 
dat  bewijzen alle recente ergonomische 
studies. Het lichaam moet namelijk in de 
matras wegzinken om de correcte onder-
drukkende steun te krijgen. We krijgen 
heel veel mensen over de vloer die om 
raad komen vragen voor hun pijnlijke 
rug. Wij geven altijd hetzelfde advies: de 
keuze van de matras hangt vooral af van 
het gewicht van de slaper. Onze matras-
sen bestaan in ‘soft’, ‘medium’ en ‘firm’  
uitvoering. Een soft matras is bedoeld 
voor kinderen en ‘lichtgewichten’ tot on-
geveer 60 kg. Voor mensen van 60 tot 85 
à 90 kg raden wij standaard een ‘medi-
um’ matras aan en zwaardere mensen tot 
120 kg hebben een ‘firm’ matras nodig.”

“Het is dus ook evident dat samen sla-
pende partners elk een andere matras 
nodig hebben. Bij Beka® kunnen we nu 

Hoe harder een matras, hoe beter … 

Dat is toch wat veel mensen denken. 

Maar klopt dat wel? Beka® matras-

senspecialist Luc Van Aerschot ont-

kracht 3 hardnekkige mythes over de 

harde matras.

zelfs twee verschillende kernen combine-
ren in één enkele grote matras, met één 
bovenplateau. Zo liggen beide slapers op 
dezelfde matras, maar krijgen ze elk de 
ondersteuning die ze verdienen.”
 

MYTHE 2:  
EEN HARDE MATRAS GAAT 
LANGER MEE.
 
Luc: “Klopt ook niet. De levensduur van 
een matras heeft alles te maken met de 
veren, en niets met de hardheid van de 
ondergrond. Onze pocketveren zitten 
allemaal afzonderlijk verpakt in textiel-
hoesjes. Bij elke druk die op de veren 

komt te staan, verlucht de matras zich-
zelf. De veren zijn bovendien thermisch 
gehard, zodat ze vormvast zijn en erg 
duurzaam.

De verenkern die wij hebben ontwikkeld 
voor onze matrassen is een sterk staal-
tje slaaptechnologie en zorgt ervoor dat 
onze matrassen jarenlang doen wat ze 
moeten doen: je in alle zachtheid een 
buitengewoon comfortabel slaapcomfort 
bezorgen.”
 

MYTHE 3:  
OP EEN HARDE MATRAS 
SLAAP JE BETER.
 
Luc: “Enkel het tegendeel is waar!  
De bloedtoevoer van mensen die slapen 
op een harde ondergrond kan worden  
afgesneden, wat pijn veroorzaakt.  
Ze gaan zich dan meer draaien en  
woelen en worden dus ook vaker  
wakker ’s nachts. Onze matrassen geven 
het hele lichaam een aangepaste onder-
steuning voor optimaal slaapcomfort.  
Concreet wil dit zeggen dat bijvoor-
beeld de schouderzone zachter is, 
maar dat de veren in de middelste zone 
net steviger zijn. Het is namelijk het  
bekken dat het meest ondersteuning 
moet krijgen om rugpijn te voorkomen 
en te resulteren in zachte nachten.”

“In totaal hebben onze matrassen met 
Temporis Pocketveren 7 ergonomische  
comfortzones die elk deel van het  
lichaam aangepast ondersteunen.”

EEN HARDE MATRAS IS ALTIJD BETER:  
              FEIT OF FABEL?
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EN DE PLANK?

Vroeger raadde men wel eens 
aan om een plank onder je ma-
tras te leggen. Dat had alles te 
maken met de vroeger veel ge-
bruikte spiraalbodems. Die had-
den de neiging in het midden 
van het bed door te hangen na 
een tijdje, waardoor het zoge-
naamde hangmateffect ont-
stond. Een plank moest dat ef-
fect verminderen. Gelukkig zijn 
de matrassen van nu een stuk 
comfortabeler en kan ook deze 
mythe opgeborgen worden.
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STANDJES  
IN HET BED

ELKE 10 JAAR  
EEN MATRAS 
Onderzoek wees uit dat je matras na 10 jaar echt zijn beste tijd 
heeft gehad.

• De slijtage verloopt subtiel zodat je het doorheen de jaren niet
echt merkt. Maar je ligcomfort vermindert wel degelijk, 
waardoor je mogelijk slechter slaapt of last krijgt van je rug.

• Na verloop van tijd laat de hygiëne van een matras vaak ook te
wensen over, een ideale voedingsbodem voor allergieën.

 

Wist je dat je  
met een nieuwe matras  

tot  1 uur slaap 
per nacht kan winnen?

 25 jaar  
 of 1/3 van ons leven  
in bed doorbrengen?

… we elke nacht 

500 ml 
vocht verliezen?  

Daarom drink je best 2 glazen 
water zodra je bent opgestaan.

… we gemiddeld

Wat is jouw favoriete slaaphouding? 
De meeste mensen slapen het liefst 
op hun zij, in halve foetushouding. 
Vanaf 7 jaar heb je een vaste favoriete 
lighouding. Buikslapen is niet ideaal 
voor je nek en rug. Ben je een rug- of 
zijslaper, dan kies je best een matras 
met zones die je rug en schouders 
perfect ondersteunen.

Wist je dat …

Wist je dat …

Slaap 
NIEUWS

ALLEMAAL  
BEESTJES

In elk bed zit huisstofmijt, een microscopisch klein insect dat 
leeft van onze huidschilfers. Enkel wanneer je er allergisch 

aan bent, ga je ervan niezen en is je neus verstopt.
 

Dankzij Acar’Up adem je weer vrij. Het bestaat uit een spray 
en een laken dat je op de matras legt. De mijten worden 

aangetrokken door het product en kruipen in het doek dat 
je daarna wast op 60°. Het bevat geen giftige stoffen en is 

100% milieuvriendelijk.

Acar’Up – bij de apotheker 
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Box Curve 25 met hoofdbord Sofia in Loft Silver
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REGELMAAT

Elke ochtend rond hetzelfde uur opstaan, 
respecteert je biologische klok. Je zal hier-
door ook ’s avonds op hetzelfde uur moe 
worden. Eens uitslapen? Beperk het tot 
een uurtje langer slapen. De slaap ’s mor-
gens is erg licht en te lang in bed blijven 
liggen maakt je suf.

LICHAAMSBEWEGING 
EN DAGLICHT

Bewegen en sporten, liefst in de buiten-
lucht, bevorderen de diepe slaap. Sport je 
laat op de avond, dan is het mogelijk dat 
je moeilijk in slaap raakt. Sporten warmt 
je lichaam op en inslapen gaat beter met 
een afgekoeld lichaam.

GEEN DUTJES OVERDAG

Probeer niet te dutten als je een slechte 
slaper bent, want de tijd die je overdag 
slaapt, beknibbel je op de slaap van de 
volgende nacht. Ben je toch toe aan een 
powernap? Doe het kort na de middag en 
niet langer dan een halfuurtje.

KOFFIE OF ALCOHOL, 
NIET ’S AVONDS

Ze hebben allebei een invloed op je slaap-
duur en slaapkwaliteit. Als je een glaas-
je drinkt, doe het dan lang voor bedtijd:  
’s middags of ’s avonds als apero. Van een 
glaasje wijn als slaapmuts val je makkelij-
ker in slaap, maar je slaap is minder diep 
en je wordt sneller wakker in de nacht.

BEDRITUEEL

Ga pas naar bed als je moe bent. Bouw 
je dag rustig af door een avondritueel in 
te lassen zo’n halfuurtje voor het slapen-
gaan. Rustige lichaamsoefeningen, yoga, 
mindfulness, muziek luisteren, lezen, 
kopje kruidenthee of warme melk klaar-
maken, een kort en niet te warm bad ne-
men. Vermijd beeldschermen: hun licht 
houdt je wakker en verhindert de aan-
maak van melatonine, het slaaphormoon.

 
SLAAPKAMERKLIMAAT

De slaapkamer dient om te slapen, 
dus kan je er beter niet werken of tv- 
kijken. Goed verduisteren, zeker in de  
zomer en isoleren tegen geluid. Oordopjes  
(op maat) helpen je beter door te slapen. 
Een temperatuur van 18,5°C is ideaal. 

Wat je overdag doet, eet, drinkt en 

beleeft, heeft een grote impact op 

je nachtrust. Met deze slaaptips  

van slaapexperte Annelies Smolders 

slaap je binnenkort zonder zorgen.

BETER SLAPEN
     BEGINT OVERDAG
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JE GOED VOELEN IN BED

Positieve en dankbare gevoelens helpen 
je te ontspannen: voel de aangename 
lakens, zachte matras, de warmte van je 
bed. Voel hoe je buik rustig op en neer 
gaat als je ademt.
 

DRAAI DE WEKKER OM

Raak je niet in slaap? Sta na ongeveer 
20 minuten weer op en doe iets rustigs 
in een andere kamer, zoals lezen bijvoor-
beeld. Als je je slaperig voelt, ga je weer 
naar bed. Je wekker draai je beter om ’s 
nachts. De tijd speelt geen rol, de wekker 
maakt je wel wakker als het tijd is om op 
te staan.

Slapen zonder medicatie en zonder 

zorgen, kan je leren. Annelies Smolders 

is slaapexperte, psychologe en psycho- 

therapeute. Ze leert al jarenlang  

mensen beter slapen via slaaptherapie. 

Volg de online slaapcoaching in  

6 weken op:   www.starttosleep.be
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KATTEN- 
STREKEN

Onze vrienden, de katten … 

 ‘In het begin schiep God de mens, maar toen Hij zag
hoe zwak de mens was, schonk hij hem de kat.’

Warren Eckstein

 
‘Zelfs de sjofelste zwerfkatten zijn nog nobel.
Ze hoeven niet te pretenderen. Ze zijn kat …

en daarmee is alles gezegd.’
Frédéric Vitoux

Katten fascineren ons al sinds onheuglijke tijden. Als we ze observeren, ze proberen 
te begrijpen, zien we in hun kracht, hun maniertjes, hun talenten, hun gewoonten,  
hun tics, een soort magie in hun vermogen om sereen te leven en gelukkig te zijn.
Katten hebben van nature heel veel troeven in handen, die ook wij kunnen gebruiken 
in ons dagelijks leven, zowel privé als op het werk.
Het lijkt wel alsof hun levensfilosofie in een paar woorden te vangen is: eten, spelen, 
slapen, je het zo gemakkelijk mogelijk maken en doen waar je zin in hebt. Hoewel deze 
al veel is vergeleken met die van ons, zul je ontdekken dat ze nog meer doen.
Hun levenshouding stelt hen in staat stressvrij te leven, want katten hebben maar één 
prioriteit: hun eigen welzijn!
Door ons in de kat te verplaatsen, haar functioneren na te bootsen, kunnen we ons 
openstellen voor een ander perspectief, een andere kijk op de wereld, en op een ande-
re, beter doordachte perceptie van onszelf. Welkom in de wereld van de kat, haar blik, 
haar gedachten en haar filosofie, zodat je het leven net zo kunt gaan waarderen als zij!

Een kat heeft nooit stress, doet het altijd rustig aan en maakt zich geen zorgen. 

Een kat heeft een beter leven dan wij. Kunnen we daar dan geen voorbeeld aan 

nemen? Kruip gezellig in bed en geniet van deze internationale bestseller ‘Doe 

en denk als een kat’. Alvast een voorproefje! 

 Grasduinen
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Een kat kan goed uitrusten, ze is dol op slapen

‘Als ik mijn kat wek, lijkt het net of ze de persoon
dankbaar is die haar de kans geeft

om weer in slaap te vallen.’
Michel Audiard

 
Maak een slapende kat niet wakker. Kijk hoe ze slaapt en slaapt en slaapt. We houden 
allemaal van slapen. Dus waarom zou je niet, als je de kans krijgt? Waarom kies je niet 
voor die powernap in plaats van de afwas te doen? Is het zo dringend om meteen de 
vaat te doen, af te drogen en op te ruimen?
 
Leer om uit te rusten als een kat. Laat je wegglijden in Morpheus’ armen zodra je de 
kans hebt. Het is immers zo heerlijk. Goed voor lichaam en geest. Kijk hoe je kat zacht-
jes met haar ogen knippert. Zij weet dat al lang.
 
Een kat, die het far niente heeft uitgevonden, koestert niet het slapen, maar het ple-
zier om herhaaldelijk in slaap te vallen. Slapen is een van de genoegens in haar leven 
die ze koestert, lichte hazenslaapjes en diepe slaap waarbij je kunt zien dat ze rent in 
haar dromen. Want slapen is uitrusten, in slaap vallen, genieten en dromen. Hebben 
we niet allemaal soms een droom waar we niet uit wakker willen worden? Natuurlijk 
hebben we die. Soms willen we dromen zelfs nog eens dromen. Ssst … geheimpje!

GENIET VAN SLAPEN. HET ZAL JE NIET BELETTEN OM 

 ‘HET LEVEN TEN VOLLE TE BENUTTEN’! ZEKER GEZIEN 

 HET ABSURDE BELANG DAT WE DAAR TEGENWOORDIG  

AAN HECHTEN!

Verder lezen?

‘Doe en denk als een kat’
Stéphane Garnier,  
Kosmos uitgeverij, 2018

 
In het boek analyseert de auteur hoe 

zijn kat leeft en gaat zo op een ande-

re manier naar het leven kijken. Een 

boek met een flinke knipoog, maar 

ook met een grond van waarheid.
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DE BESTE PLEK TER WERELD

Alles valt van je af in een Beka bed ...

beka.be

Ken je dat gevoel? De lange, drukke dag die van je afglijdt en plaatsmaakt 
voor rust en geborgenheid? Dat gevoel creëert Beka® voor jou. Door de top 
in slaaptechnologie te combineren met vakmanschap en oog voor detail. 
Zo maken wij van jouw Beka® bed … de beste plek ter wereld.


