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Hierbij verklaart 

Hermann Bock dat alle 

gezondheidsbedden 

voldoen aan de Europese 

Richtlijn 93/42/EEG 

betreffende medische 

hulpmiddelen. Naast de 

nieuwe Europese norm 

EN 1970/2000 zijn de 

bedden getest op EN 

60601-2-38/98, de norm 

voor medische elektri-

sche apparatuur met 

bijzondere nadruk op de 

veiligheid van elektrisch 

uitgevoerde ziekenhuis-

bedden.

Zeer geachte klant,

Met uw aanschaf van een ziekenhuis- en revalidatiebed 
van Hermann Bock GmbH haalt u een duurzaam product 
in huis, dat qua functionaliteit en veiligheid tot de absolute 
top behoort. Onze elektrisch aangedreven verpleegbedden 
garanderen een optimaal ligcomfort en maken tegelijkertijd 
een professionele verpleging mogelijk. De zorgbehoevende 
medemens, die moet worden gesterkt in het vertrouwen en 
wiens leven moet worden beschermd, staat daarbij centraal. 
De voorwaarden daarvoor hebben wij met dit verpleegpro-
duct geschapen. Ons verzoek aan u is om u zoveel mogelijk 
te houden aan de veiligheids- en gebruiksinstructies en al 
het noodzakelijke onderhoud te plegen. Zo voorkomt u even-
tuele storingen en ongevallen.

Hoogachtend,

Klaus Bock
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Trekontlasting

3.  Veiligheidsrichtlijnen voor elektrisch aangedreven 
 bedsystemen

 Volgens de nieuwste inzichten in de ongeval- en brand
 preventie moeten elektrisch aangedreven verpleegbedden 
 voldoen aan de volgende veiligheidseisen:

 1. Gebruik van versterkte netsnoeren 
  (EPR-kabel of een kabel van vergelijkbare 
  kwaliteit).

> Bocks topnorm

 2. Voldoende bescherming tegen knikken en 
  voldoende trekontlasting op de verbindin-
  gen tussen de aandrijving en het netsnoer.

> Bocks topnorm

 
 3. Zowel het netsnoer als de elektrische ver-
  bindingskabels tussen de onderdelen van 
  het aandrijfsysteem moeten zodanig wor-
  den gelegd dat mechanische beschadigin-
  gen zoveel mogelijk worden voorkomen.

> Bocks topnorm

 
 4. De kabel mag bij het verplaatsen van het 
  bed niet in contact met de vloer komen. 

> Bocks topnorm
 

> Bocks topnorm

Alle aandrijvingen wor-

den geleverd met een 

stroomverbreker met 

ingebouwde zekering in 

de stekker. Deze zeke-

ring reageert onmid-

dellijk op eventuele 

schade in het netsnoer 

en onderbreekt de stro-

om bij de contactdoos. 

Tegelijkertijd zorgt het 

noodverlagingsmecha-

niek voor een veilige 

positionering van de 

patiënt. Een hoogwaar-

dig en sterk spiraalsno-

er biedt bescherming 

tegen beschadiging van 

de stroomaansluitin-

gen.
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1. Toetsing van veiligheid in het algemeen
De veiligheidsnormen van elektrisch aangedreven ver-
pleegbedden worden door Europese normen geregeld. 
Verder is de fabrikant gebonden aan de strenge voorwaar-
den van het districtsbestuur, dat de wet inzake medische 
hulpmiddelen ten uitvoer legt op basis van de aanbeve-
lingen van het Duitse ‘Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte’ (BfArM) op het gebied van veiligheid. 
De handhaving van de hoge veiligheidsnormen wordt 
gewaarborgd door voortdurende inspecties door de Duitse 
technische keuringsdienst TÜV.

2. Bocks topnorm voor veiligheid
De gezondheidsbedden van Hermann Bock voldoen aan alle 
wettelijke bepalingen en aanbevelingen, maar dat is geen 
doel op zich; veiligheid en bescherming van de patiënt staan 
altijd voorop. Aan de hand van ongevalanalyses, markton-
derzoek en ervaringen in de praktijk ontwikkelt onze eigen 
onderzoeks- en veiligheidsafdeling aanvullende preven-
tieve veiligheidsmaatregelen. De gezondheidsbedden van 
Hermann Bock voldoen dan ook al lange tijd aan een eigen, 
toonaangevende veiligheidsnorm die verder gaat dan wat 
wettelijk is vereist: Bocks topnorm.

Gezondheidsbedden 
van Hermann Bock zorgen 

voor veiligheid in de zorg 



4. Belangrijke veiligheidseisen vanaf 1 januari 2001

1. Het volledige aandrijfsysteem inclusief hand-
  bediening moet beschermd zijn tegen spat-
  water (beschermingsgraad IPX4).

2. Bescherming tegen knikken, trekontlasting 
  op het bed en hoogwaardige stroomkabels,

3. De afstand tussen de zijhekken moeten ook 
  onder uitoefening van duw- en trekkracht 
  ≤12 cm zijn.

Alle aandrijvingen worden geleverd met een stroomverbre-
ker met ingebouwde zekering in de stekker. Deze zekering 
reageert onmiddellijk op eventuele schade in het netsnoer 
en onderbreekt de stroom bij de contactdoos. Tegelijkertijd 
zorgt het noodverlagingsmechaniek voor een veilige posi-
tionering van de patiënt. Een hoogwaardig en sterk spi-
raalsnoer biedt bescherming tegen beschadiging van de 
stroomaansluitingen.

Waterafdichtingsring, waterdichte 
steekverbinding bij de motor

54

Sinds januari 2001 

voldoen de gezond-

heidsbedden van 

Hermann Bock aan de 

nieuwste veiligheids-

technische vereisten 

met betrekking tot 

de zijhekken en de 

bescherming tegen 

vocht in de aandrijving.

 In overeenstemming 

met DIN EN ISO 10993-

1:1998-06 en DIN EN 

ISO 10993-1 correctie 

1:1999-06 is voor alle 

gezondheidsbedden 

van Hermann Bock de 

biocompatibiliteit aan-

getoond.

> Bocks topnorm

> Bocks nieuwste topnorm 

 5.  In de gebruikershandleiding moeten aan-
  wijzingen staan die de mechanische bela-
  sting van het netsnoer tijdens het gebruik 
  moeten voorkomen.

> Bocks topnorm

 6.  De gebruikershandleiding dient tevens de 
   aanwijzing te bevatten dat de netsnoeren 
   regelmatig over korte afstanden visueel 
   moeten worden gecontroleerd op mechani-
   sche beschadigingen, zeker wanneer deze
   mechanisch zijn belast.

> Bocks topnorm

 7.  Bescherming van het aandrijfsysteem tegen 
vochtigheid. Bij oudere bedden dient er 
minimaal gewaarborgd te zijn dat vloeistof-
fen niet vanaf boven de motorbehuizing in 
kunnen komen.

> Bocks topnorm 
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 5. Onze tien 
  veiligheidsgaranties 

1 5

76

2

7

Veiligheid vereist topkwaliteit. Dat is de bedrijfsfilosofie waar Hermann 
Bock GmbH als vanaf de oprichting voor staat. Of het nu om de grond-
stofkeuze gaat, of de uiteindelijke verwerking, Bock garandeert de hoogste 
kwaliteit. Extra onderdelen, zoals aandrijvingen en houten componenten, 
worden speciaal vervaardigd volgens strenge kwaliteits- en veiligheid-
seisen. Onze bedsystemen voldoen aan de huidige normen en aan de 
voorwaarden van het Duitse ‘Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte’ (BfArM). Bovendien is ons risicomanagementsysteem opgezet in 
overeenstemming met ISO 14971.

9



6. Onze tien veiligheidsgaranties in detail
De tien veiligheidsgaranties gelden voor alle ziekenhuis- en 
revalidatiebedden van Bock. Dit betekent dat u kunt rekenen 
op een lange levensduur en lage bedrijfs- en vervolgkosten.

Stroomverbreker
De stroomverbreker zorgt ervoor dat er alleen stroom wordt 
toegevoerd wanneer de handbediening wordt gebruikt. In 
alle andere gevallen wordt de stroomtoevoer voor de aan-
drijving bij de stekker onderbroken. De aandrijving bevindt 
zich in dezelfde toestand als wanneer de stekker uit het stop-
contact is getrokken.

Primaire zekering
De primaire zekering werkt als een tweede veiligheidsga-
rantie en bevindt zich direct in de netstekker en niet in de 
ligvlakmotor. Deze plaatsing biedt een groot voordeel voor 
de veiligheid: het bed wordt zelfs bij de kleinste onregelma-
tigheden van de stroom afgesneden, zodat beschadigingen 
van de netkabel geen gevaarlijke situaties opleveren. 

  Veiligheidsvoordeel 1:  Mocht de spiraalnet-
kabel beschadigd raken, dan vindt er alleen 
kortsluiting plaats in de korte tijd dat de hand-
bediening wordt gebruikt, en alleen wanneer 
fase- en nuldraad zijn aangesloten. De primaire 
zekering in de netstekker reageert onmiddellijk 
op beschadigingen van de netkabel en sluit de 
stroom af zodra de nominale spanning wordt 
overschreden.

  Veiligheidsvoordeel 2:  Ondanks de stroomver-
breker moet u bij ingebruikname van het bed 
direct over netspanning kunnen beschikken. 
Mocht een van de stuurdraden in de netkabel 
beschadigd zijn, dan wordt de stroomtoevoer 
naar de motor automatisch onderbroken.

* Bocks topgarantie 1

* Bocks topgarantie 2

Secundaire zekering/polyswitch-zekering
De secundaire zekering reageert onmiddellijk op kortsluiting 
in het secundaire circuit (24 V). De stroomtoevoer naar de 
aandrijving wordt daarmee meteen onderbroken. Ook bij 
eventuele kortsluiting of overbelasting in het stroomcircuit 
zorgt de secundaire zekering ervoor dat de stroom van de 
aandrijving wordt uitgeschakeld. Na voldoende afkoeling 
wordt de aandrijving door de polyswitch weer ingescha-
keld.

Thermische zekering
Wanneer de elektrische weerstand bij kortsluiting nog niet 
laag genoeg is, dan wordt de stroom mogelijk niet auto-
matisch door de stroomverbreker uitgeschakeld. Omdat de 
aandrijving dan niet of zeer traag werkt, duurt het verstellen 
aanzienlijk langer. De handbediening wordt daardoor langer 
gebruikt en de aandrijving blijft langer met de netspanning 
verbonden. Het gevolg is dat de transformator zwaar wordt 
belast. Bij een temperatuur van 130°C reageert de thermi-
sche zekering van de transformator en wordt de stroom-
toevoer van de aandrijving onderbroken. In dat geval moet 
de aandrijving door de fabrikant of de leverancier worden 
nagekeken en moet de transformator worden vervangen.

Blokkeervoorziening voor alle functies 
van de handbediening
De afsluitbare handbediening is uitgerust met een geïn-
tegreerde blokkeervoorziening waarmee de gebruiker door 
middel van een sleutel de handbediening volledig kan 
blokkeren. U kunt de elektrische functionaliteit volledig blok-
keren door de sleutel in het blokkeerslot aan de achterzijde 
te steken en te draaien; hiermee wordt de blokkeerfunctie in- 
of uitgeschakeld. Alle gezondheidsbedden met horizontale 
gemotoriseerde verstelling zijn uitgerust met een centrale 
blokkeervoorziening voor de handbediening. 

Blokkeervoorziening voor afzonderlijke functies
Ter voorkoming van lichamelijk letsel zijn alle speciale bed-
den van Bock en de modellen met de ‘ Trendelenburg’ uit-
gerust met een extra blokkeervoorziening voor afzonderlijke 
functies.

"

z

* Bocks topgarantie 3

* Bocks topgarantie 4

* Bocks topgarantie  5

* Bocks topgarantie  6

8 9

Het behoort tot de taak 

van de beheerder van 

het bed om bij zeer 

onrustige en vermager-

de patiënten speciale 

veiligheidsmaatregelen 

te nemen ter voorkom-

ing van valpartijen of 

beknelling van lede-

maten. Uw leverancier 

informeert u graag over 

specifieke oplossingen 

voor dit soort situaties.

* Veiligheidstip

Het alternatief voor de blokkeervoorziening: de Smartbox



Speciale spiraalnetkabel
Deze speciale netkabel heeft vanwege de stroomverbreker 
vier draden in plaats van twee. De isolatiemantel is bedui-
dend dikker dan bij traditionele netkabels. De ronde kabel 
is gedraaid in een spiraal, wat de stabiliteit van de kabel 
aanmerkelijk vergroot.  
      

Veiligheidsvoordeel 1:  De kabel kan bijna niet 
worden overreden door de wielen van het bed, 
omdat het bed nauwelijks over een spiraalka-
bel kan rijden en deze eerder voor zich uit zou 
schuiven. 

Veiligheidsvoordeel 2:  Dankzij de spiraalvorm 
kan de kabel ver worden uitgerekt. Dit voor-
komt dat de netstekker onverhoeds uit het 
stopcontact wordt getrokken. 

Veiligheidsvoordeel 3:  De spiraalvorm geeft 
de kabel een stabiele strakheid, waardoor deze 
goed in de transporthouder blijft hangen. 

* Bocks topgarantie  7

* Bocks topgarantie  8

* Bocks topgarantie 9

* Bocks topgarantie  10
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Vergrendeling met kijkgat voor het selecteren van de gewenste posi-
tie: in de actieve stand kan de handbediening door iedereen worden 
gebruikt; in de inactieve stand kan de handbediening met behulp van 
een sleutel door één persoon worden gebruikt. 

Schakelstand 1  Handbediening geactiveerd
Schakelstand 2  Handbediening gedeactiveerd
Schakelstand 3 en 4  zijn instellingen voor 
   veiligheidscontroles

Trekontlasting aan netkabel en knikbescherming
Door de trekontlasting in de aandrijvingskast kan de netkabel 
niet uit de kast worden getrokken. De extra trekontlasting op 
het bed is zodanig uitgevoerd dat de kabel het onderstel bij 
het uiteinde verlaat. Op die manier komt de kabel, wanneer 
deze op de juiste manier van het bed naar het stopcontact 
wordt geleid, niet in aanraking met de bewegende delen van 
het bed (zie ook de afbeelding op pagina 2/3).

Afsluitbare handbediening, voor een feilloos gebruik
De blokkeerinrichting in de afsluitbare handbediening wordt 
geactiveerd door twee ingebouwde schakelaars. Wanner een 
van die schakelfuncties uitvalt, zorgt de tweede schakelaar 
voor een betrouwbare en veilige werking van de blokkeer-
voorziening. Voor het testen van de afzonderlijke schakelaars 
in het kader van de veiligheidscontrole is de blokkeervoorzi-
ening uitgerust met twee testinstellingen.

Vochtbescherming
De kast van de aandrijving voldoet dankzij de messing-en-
groefconstructie aan beschermingsgraad IPX4 en is met een 
siliconenkit spatwaterdicht gemaakt. In het onwaarschijnlijke 
geval dat er ergens toch vocht binnendringt, wordt door de 
weldoordachte inwendige constructie van de elektrische 
onderdelen in het bovenste deel van de kast voorkomen dat 
deze met het vocht in aanraking komen. Het vocht loopt van-
zelf naar beneden en verlaat de aandrijving zonder schade 
aan te richten aan de elektrische onderdelen.

1

2

3

4



7. Naleveringen    
  garanderen 
optimale veiligheid

Bocks topnormen voor veiligheid zijn uiteraard niet alleen 
van toepassing op de huidige bedsystemen. Ook bedden 
die vóór 1 januari 2001 zijn geleverd, kunnen door extra 
onderdelen op het hogere veiligheidsplan worden getild. 
Bock biedt naast de standaardonderdelen ook afzonderlijke 
extra onderdelen die, afhankelijk van het bed, het bouwjaar 
en het model motor, geheel naar wens bijeen kunnen wor-
den gevoegd. Zo kan de levensduur van de hoogwaardige 
gezondheidsbedden van Bock tegen lage kosten enorm 
worden verlengd. De voorschriften in het kader van EN 
60601-2-38 zijn uitgebreid, wat betekent dat het mogelijk 
moet zijn gemaakt om de motorfuncties door middel van 
een blokkeervoorziening uit te schakelen. Speciaal voor dit 
doel heeft Bock een blokkeervoorziening ontworpen waar-
mee de functie van de handbediening geheel of gedeeltelijk 
kan worden uitgeschakeld.

Om ook aan de nieuwste veiligheidsvoorschriften te voldo-
en, biedt Bock een scala aan extra onderdelen aan, die de 
veiligheid op productniveau helpen verbeteren. 

Voor specifieke informatie over het optimaliseren van de 
veiligheid middels nageleverde onderdelen heeft Bock een 
afzonderlijke leidraad opgesteld: ‘Nageleverde onderde-
len’.

Uw dealer geeft u 

graag advies over een 

optimale nachtrust. U 

kunt ook de controle-

lijst voor nageleverde 

onderdelen invullen. 

Deze is opgeno-

men in de brochure 

‘Nageleverde onder-

delen’. Aan de hand 

daarvan stelt Bock uw 

nalevering samen.

Volgens het BfArM 

en het bestuur in de 

Duitse deelstaten is het 

raadzaam om elektrisch 

aangedreven bedden te 

voorzien van nagelever-

de onderdelen, of deze 

bedden van het elek-

triciteitsnet af te slui-

ten wanneer u ze niet 

gebruikt. Bock beraadt 

zich nog over de vraag 

voor welke bedden uit 

technische overwegin-

gen of met het oog op 

kosten en baten geen 

onderdelen meer zullen 

worden nageleverd.

> Bocks toptip
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Bij de tenuitvoerlegging van de veiligheidsbepalingen en -
maatregelen vormen fabrikant, leverancier en gebruiker een 
team met een heldere verdeling van verantwoordelijkheden. 
De leverancier is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die gezondheidsbedden van Hermann Bock inkoopt of in 
diens opdracht inkoopt. Dit kunnen sanatoria, ziekenfond-
sen, vakgroothandels, verpleeg- en bejaardenhuizen en 
andere klinieken zijn. De leverancier draagt de verantwoor-
delijkheid voor het instrueren van de gebruiker, zodat deze 
het bed volgens de voorschriften behandelt en onderhoudt. 
Gebruikers zijn personen die op grond van opleiding, erva-
ring of specifieke instructies bevoegd zijn om de elektrisch 
aangedreven gezondheidsbedden van Hermann Bock te 
bedienen. Daartoe behoren bijvoorbeeld het verplegend 
personeel en mantelzorgers.

Ter informatie en overdracht aan de gebruiker voorziet 
Hermann Bock als fabrikant de leveranciers van zijn gezond-
heidsbedden van de volgende documenten:

  – Gegarandeerd Bock – Veiligheidsrichtlijn
 – Bock wérkt – Handboek voor montage en 
  gebruik
 – Bock werkt specialistisch – Handboek voor 
  montage en gebruik van specialistische bed-
  den
 – Nageleverde onderdelen – Montage- en 
  gebruikshandleiding voor leveranciers, 
  gebruikers en elektriciens

9. Het recht op veiligheid    

bepaalt uw plichten 
   als leverancier

Elektrisch aangedreven verpleegmiddelen zijn verplaatsba-
re elektrische bedrijfsmiddelen zoals bedoeld in de ongeval-
preventienorm BGV A2 (“Elektrische installaties en bedrijs-
middelen”). De norm BGV A2 is bedoeld om het veilige 
gebruik van elektrische bedrijfsmiddelen te garanderen en 
om werknemers te vrijwaren van gevaarlijke situaties in ver-
band met elektriciteit. Een van de belangrijkste voorschriften 
van BGV A2 is dat elektrische installaties en bedrijfsmidde-
len (inclusief medische apparatuur) zich¸overeenkomstig de 
voorschriften, constant in een veilige toestand bevinden. De 
bescherming tegen gevaarlijke situaties wordt in hoofdzaak 
gewaarborgd door de beschermingsmaatregelen die de 
fabrikant bij de constructie heeft genomen en wordt bepaald 
door de betreffende regels van de techniek, zoals de VDE-
voorschriften. De leverancier is verplicht om gebreken die 
in elektrisch aangedreven medische hulpmiddelen worden 
aangetroffen onverwijld te verhelpen en ervoor te zorgen 
dat het hulpmiddel, zolang het gebrek niet is verholpen en 
er sprake is van ernstig gevaar, niet in gebruik wordt geno-
men (§ 3 lid 2 BGV A2). Ter voorkoming van gebreken door 
slijtage schrijft BGV A2 voor dat de leverancier ervoor moet 
zorgen dat de staat van de elektrische bedrijfsmiddelen 
volgens een vast tijdschema wordt gecontroleerd. 
De ongevalpreventienorm BGV A2 voldoet daarmee aan 
de preventieverplichtingen die de collectieve ongevallen-
verzekering van de bedrijfstak stelt. BGV A2 is in hoofdzaak 
gericht op de kring van verzekerden, maar ook op andere 
medewerkers, zoals die van bejaardenhuizen en vakgroot-
handels. 

8. Fabrikant en 
    leverancier: 
een hecht team     
 



Elektrisch aangedreven verpleegbedden zijn tevens medi-
sche hulpmiddelen, waarop de voorschriften van de Duitse 
wet inzake medische hulpmiddelen (MPG), en daardoor 
ook de Duitse verordening voor leveranciers van medische 
hulpmiddelen (MPBetreibV), van toepassing zijn. De voor-
schriften van MPBetreibV zijn veel uitgebreider en hebben 
als uitgangspunt dat bewoners, patiënten, gebruikers en 
derden (zoals bezoekers) moeten worden beschermd. Om 
ervoor te zorgen dat medische hulpmiddelen veilig wor-
den ingezet, zijn veiligheidscontroles verplicht gesteld (§ 
6 MPBetreibV) voor apparatuur waarvoor de fabrikant een 
protocol voor veiligheidscontroles heeft vastgelegd en voor 
apparatuur die behoren tot de klasse apparaten als bedoeld 
in bijlage 1 van MPBetreibV. De veiligheidscontroles ove-
reenkomstig MPBetreibV en andere controles met dezelfde 
doelstelling zijn op een vergelijkbare manier geformuleerd. 
Volgens § 6 MPBetreibV is de leverancier verplicht om vei-
ligheidscontroles volgens de algemeen geldende regelen 
der techniek uit te voeren, en wel binnen een zodanige 
termijn dat de gebreken waar op grond van ervaring reke-
ning mee moet worden gehouden, op tijd kunnen worden 
vastgesteld. Ook volgens § 5 lid 1 BGV A2 moet de termijn 
voor de veiligheidscontroles zodanig zijn dat de gebreken 
waar rekening mee moet worden gehouden, op tijd kunnen 
worden vastgesteld.
De bevindingen van de veiligheidscontroles moeten volgens 
§ 6 lid 3 MPBetreibV worden gedocumenteerd. De ongeval-
lenverzekeraar kan in het kader van BGV A2-controles eisen 
dat er een controleboek wordt bijgehouden. Bij de controles 
volgens BGV A2 moeten de hierop betrekking hebbende 
elektronische voorschriften worden gevolgd. Hiertoe wordt 
bijvoorbeeld ook DIN VDE 0751/2001 gerekend. Als elektro-
nische medische apparatuur volgens DIN VDE 0751/2001 
wordt gecontroleerd, moet ook paragraaf 4 van deze norm, 
met daarin aanwijzingen voor de documentatie, analyse en 
beoordeling van de controles, in aanmerking worden geno-
men. Dit betekent dat de beoordeling bij veiligheidscontro-
les volgens MPBetreibV en bij BGV A2-controles van elektri-
sche medische apparatuur moet worden gedocumenteerd 
en geanalyseerd, omdat de DIN VDE 0751/2001-norm in de 
regel de grondslag voor deze controles vormt. 

Opmerking:  Het gehele bed kan slechts gedeeltelijk op EN 
60601-1: 1996-03 worden getest, omdat er voor bedden 
een specifieke norm bestaat: EN 60601-2-38: 1996+A1:2000. 
Productspecifieke normen hebben altijd voorrang op de 
producttests, terwijl prioritaire normen, zoals EN 60601-1: 
1996-03, aanvullend worden gebruikt voor het testen van de 
elektronische veiligheid.

Uw dealer geeft graag 

en deskundig antwoord 

op al uw vragen over 

de veiligheid van de 

gezondheidsbedden 

van Hermann Bock en 

onze cursussen voor de 

veiligheidscontrole en 

geeft praktisch advies 

bij eventuele proble-

men met het gebruik 

van elektrisch aange-

dreven bedden. Uw 

dealer is op werkdagen 

van 9 uur ’s morgens 

tot 4 uur ’s middags 

bereikbaar.

De leverancier is ervoor 

verantwoordelijk dat 

het gebruik van de 

blokkeervoorziening 

wordt afgestemd op de 

specifieke lichamelijke 

en psychische gesteld-

heid van iedere patiënt.

> Bocks toptip
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Veiligheidscontroles vormen een bijdrage aan de instand-
houding van het hoogst mogelijke veiligheidsniveau en zijn 
daarmee een belangrijke beschermingsmaatregel. Medisch-
technische apparatuur moet binnen de door de fabrikant 
vastgestelde termijn en volgens de algemeen erkende rege-
len der techniek regelmatig op veiligheid worden gecontro-
leerd. De uit oogpunt van veiligheid noodzakelijke bescher-
mingsmaatregelen botsen met de verschillende eisen en 
aanspraken van de dagelijkse praktijk en kunnen bovendien 
blootstaan aan slijtageverschijnselen. Teneinde gevaarlij-
ke situaties zoveel mogelijk uit te sluiten, is het dringend 
noodzakelijk om consequent vast te houden aan de termij-
nen voor de veiligheidscontroles volgens MPBetreibV. De 
fabrikant heeft geen invloed op de mate waarin de leveran-
cier van elektrische bedden zich aan de voorschriften houdt. 
Om het u makkelijker te maken bij het treffen van de noodza-
kelijke voorzorgsmaatregelen en om tijd te besparen, biedt 
Bock u een aantal diensten aan.renden Service-Leistungen.

10. Veiligheidscontroles 
   met service

> Bocks topservice

Met de cursussen die 

Bock in het kader van 

de veiligheidscontroles 

aanbiedt, verkrijgen 

uw technische mede-

werkers bij u of bij ons 

op locatie de nodige 

kwalificaties voor de 

tenuitvoerlegging van 

de veiligheidscontroles 

van Bocks gezond-

heidsbedden. Daarmee 

zijn zij bevoegd om 

veiligheidscontroles 

overeenkomstig BVG 

A2 en MPBetreibV 

en volgens de voor-

schriften van het 

Duitse ‘Bundesinstitut 

für Arzneimittel und 

Medizinprodukte’ 

(BfArM) uit te voeren.

Bock ondersteunt de 

keuringsdiensten met 

een onderhoudsin-

structie in de vorm 

van een controlelijst 

overeenkomstig VDE 

0751-1/ 2001, te gebrui-

ken bij de verplichte 

veiligheidscontroles. De 

controlelijst is als bijla-

ge opgenomen in deze 

veiligheidsleidraad. 

U wordt verzocht 

deze controlelijsten te 

kopiëren voor herha-

lingscontroles. De con-

trolelijst fungeert als 

onderhoudsprotocol en 

moet in overeenstem-

ming met de eisen van 

de veiligheidscontrole 

zorgvuldig worden 

bewaard.



Volgens § 5 lid 1 MPBetreibV:

1.  mag de leverancier een elektrisch verpleegbed alleen 
bedienen wanneer (1) de fabrikant het bed in de fabriek 
eerst aan een uitgebreide controle van de functionaliteit 
heeft onderworpen, en (2) degene die door de leverancier 
met deze taak is belast aan de hand van de gebruiksa-
anwijzing en de meegeleverde veiligheidsgerelateerde 
informatie en onderhoudsaanwijzingen is ingevoerd in de 
manier waarop het bed moet worden gebruikt.

2.  mag de veiligheidscontrole alleen worden uitgevoerd door 
personen

 –  die op grond van hun opleiding, kennis en 
  praktijkervaring borg kunnen staan voor een 
  passende uitvoering van de veiligheidscon-
  trole; 
 –  die met betrekking tot de controleactiviteiten 
  geen verdere instructies nodig hebben; en
 –  die over de benodigde meet- en controleap-
  paratuur beschikken.

Mocht van de kant van de gebruiker niemand in aanmerking 
komen om de veiligheidscontrole uit te voeren of daartoe 
opdracht krijgen, dan kan de Bock-dealer de veiligheidscon-
trole met inachtneming van de betreffende onderhoudster-
mijnen tegen een meerprijs overnemen. 
De gebruiker blijft echter verplicht om visuele en functio-
nele controles volgens de voorschriften regelmatig en vóór 
ieder gebruik door een nieuwe patiënt uit te voeren. Voor 
een zelfstandige uitvoering van deze controles biedt deze 
veiligheidsleidraad een controlelijst. Gebruikers kunnen zo 
functionele controles verrichten. De controlelijst waarborgt 
dat alle veiligheidsgerelateerde details in de controle wor-
den betrokken.

De kwaliteitsgarantie 

van Hermann Bock 

houdt in dat elk afzon-

derlijk gezondheids-

bed na de productie 

in de fabriek wordt 

onderworpen aan een 

uitgebreide controle 

van de functionaliteit. 

Vervolgens krijgt de 

door de leverancier 

belaste persoon bij afle-

vering instructies voor 

een juiste behandeling 

van het bed. Daarnaast 

biedt Hermann Bock 

zijn leveranciers altijd 

de mogelijkheid om 

zich bij Bock zelf te 

laten scholen in een 

passend en veilig 

gebruik van elektrische 

verpleegbedden.

> Bocks toptip
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Opmerking: Wanneer de 
steun/bevestigingspunten 
van het zijhek zich aan de bui-
tenkant bevinden (felblauw), 
moet onder het zijhek afstand 
A tot het ligvlak worden aan-
gehouden. 

Maten van een eendelig zijhek

Maten van een samengesteld zijhek

–  Gebruik alleen originele 
 zijhekken van Bock. Deze 
 zijn voor elk gezond-
 heidsbed apart verkrijg-
 baar.
–  Gebruik alleen onbescha-
 digde zijhekken zonder 
 technische mankementen 
 met de toegestane tus-
 senruimten.
–  Controleer of de zijhek-
 ken goed in elkaar zijn 
 geschoven.
–  Controleer vóór het 
 plaatsen van de zijhekken 
 en bij elk gebruik van de 
 daarvoor verantwoorde-
 lijke mechanische 
 onderdelen op zowel het 
 onderstel als de 
 zijhekken of er sprake is 
 van beschadigingen.
–  Pas bij het bedienen van 
 de zijhekken op dat uw 
 vingers niet tussen de 
 lange balken bekneld 
 raken.

* Veiligheidstip

Letter  Maten  Vereiste 
  maten in mm

A De kleinste afstand tussen de  A ≤ 120
 elementen binnen de omvang 
 van het zijhek in opgerichte/
 ineengesloten toestand of
 de gezamenlijke omvang van 
 zijhekken en vaste beddelen
 
B De dikte van de matras bij  zie opgave
 voorgeschreven gebruik  van de 
  fabrikant
  
C Hoogte van de bovenkant van   C ≥ 220
 het zijhek boven de matras 
 (zie B) zonder indrukken

D Afstand tussen hoofd- of  D ≤ 60
 voeteneind en het zijhek  of D ≥ 235
  
E Afstand tussen zijhekdelen en  E ≤ 60
 het ligvlak in vlakke toestand  of E ≥ 235
   
F Kleinste afmetingen van alle  als D ≥ 235
 toegankelijke openingen tussen  dan F ≤ 60 
 zijhek en ligvlak  alsD ≤ 60
  dan F ≤ 120

G Totale lengte van de zijhekken  G ≥ 1/2 
 of de som van de lengte van de van de lengte 
 samengestelde zijhekken aan  van het 
 één kant van het bed ligvlak 

H Afstand tussen hoofd- en    geen 
 voeteneinde zonder   vereisten
 uitbreidingen Uittreksel uit het TÜV-test-

programma PS 51036; 
zijhekmaten overeenkom-
stig EN 60601-2-38/98
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Ongeacht de hard-
heid van de gebruikte 
matrassen mag de 
hoogte, gemeten vanaf 
de bovenkant van 
het zijhek tot aan de 
onbelaste matras niet 
onder de minimum-
waarde van 22 cm uit-
komen. Bij een hogere 
matras moet een extra 
opsteekzijhek worden 
gebruikt. Deze zijn 
apart verkrijgbaar. 

Bock maakt diverse 
gezondheidsbedden 
met speciale functies. 
U kunt een beschrij-
ving van deze functies 
vinden in de monta-
gehandleiding van het 
betreffende model.

> Bocks toptip

Het zijhek
Elk gezondheidsbed wordt aan weerszijden uitgerust met 
twee geïntegreerde zijhekken met een specifieke veiligheids-
hoogte. De zijhekken kunnen middels een stalen geleider 
omhoog en omlaag worden bewogen. De glijdende delen 
lopen door de dempers bijzonder stil en de uiteinden zijn 
voorzien van fraaie afsluitkapjes. Door middel van de ergo-
nomisch gevormde ontgrendelingsknop wordt het zijrooster 
automatisch in de bovenste positie geplaatst.
De zijhekken zijn in de eerste plaats bedoeld om te voorko-
men dat de patiënt uit het bed valt. Bij sterk vermagerde 
patiënten voldoen deze zijhekken niet meer en moeten extra 
beschermende maatregelen worden genomen, zoals het 
gebruik van een opschuifbare bekleding op het zijhek (apart 
verkrijgbaar).
  De afstand tussen de samengestelde zij-
  hekken moet minder dan 12 cm bedragen. 
  Houd bij gebruik van de zijhekken geen dia-
  gonale opstelling aan. 



Voor het buigen en verbinden 
van losse stalen buizen wordt 
gebruik gemaakt van de modern-
ste CNC- en robottechniek. Doel 
van dit alles is het bereiken van 
de hoogst mogelijke precisie 
en kwaliteit tijdens het bewer-
kingsproces. Ook wat betreft de 
voorbehandeling van de sta-
len buizen hebben we bepaald 
niet stilgezeten. In een speciale 
korrelstraalmachine worden de 
buizen met kleine staalkogeltjes 
beschoten en zo van alle onzu-
iverheden ontdaan. Dit hoog-
waardige procédé maakt niet 
alleen het gebruik van milieu-
onvriendelijke oplosmiddelen 
overbodig, het is ook nog eens 
buitengewoon grondig.

 De modernste 
techniek voor de 
hoogste kwaliteit
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U wordt verzocht 

deze controlelijsten te 

kopiëren voor herha-

lingscontroles. De con-

trolelijst fungeert als 

onderhoudsprotocol en 

moet overeenkomstig 

de eisen van de veilig-

heidscontrole zorgvul-

dig worden bewaard. 

De controlelijst kan ook 

via internet worden 

gedownload op www.

bock.net.

> Bocks toptip

Voor de uitvoering van alle noodzakelijke veiligheidscon-
troles stelt Hermann Bock protocollaire controlelijsten ter 
beschikking. Hier volgt een overzicht van de controlelijsten, 
die u voor eigen gebruik kunt kopiëren, en de brochures 
waar ze te vinden zijn: 

Gegarandeerd Bock – Veiligheidsrichtlijn
 >  Controlelijst voor veiligheidscontroles –   
  Onderhoudsprotocol volgens 
  VDE 0751-1 voor monteurs
 > Controlelijst voor functionele controle   
  door gebruikers

Nageleverde onderdelen – 
Algemene informatie over naleveringen
 > Formulier voor de benodigdheden voor 
het   ombouwen van verpleegbedden, als   
  faxformulier/opdrachtbevestiging   
  voor gebruikers en leveranciers
 > Controlelijst voor functionele controle van  
  omgebouwde bedden –     
  controleprotocol volgens BGV A2

11. Controlelijsten
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Bij elk hernieuwd 

gebruik moet het bed 

worden gereinigd 

en gedesinfecteerd. 

Daarnaast moet een 

visuele controle op 

eventuele mechanische 

beschadigingen worden 

uitgevoerd. Precieze 

aanwijzingen vindt u op 

pagina 26 t/m 30 (con-

trolelijsten).

> Veiligheidstip



 Controlelijst voor de 

 veiligheidscontrole

zorgvuldig bewaren – maak kopieën voor faxdoeleinden

Onderhoudsprotocol volgens VDE 0751-1 – Algemene vast-
legging van herhalingscontroles van elektrische medische 
apparaten of systemen.
De uitvoering van de controle, de analyse en de documen-
tatie mag alleen worden gedaan door of onder toezicht van 
ter zake kundige personen, elektriciens of elektrotechnisch 
onderlegde personen die de relevante verordeningen ken-
nen en in staat zijn de gevolgen en gevaren te onderken-
nen.
Onderhoudstermijnen: Hermann Bock raadt aan om ieder 
jaar en zowel voor als na elk hernieuwd gebruik van het bed 
een controle uit te voeren.

Maak een aantal 

kopieën van deze 

blanco controlelijsten. 

De ingevulde con-

trolelijst fungeert als 

onderhoudsprotocol 

en moet zorgvuldig 

worden bewaard.

> Bocks toptip

Model

Serie-/voorraadnummer

Locatie

Model

Serie-/voorraadnummer

Locatie

Bed 

Bedieningsapparaat/

Hoofdaandrijving

zonder gebreken / omschrijving van het gebrek

Wanneer niet alle pun-

ten in de lijst kunnen 

worden beantwoord 

met “zonder gebreken”, 

moet het bed onmiddel-

lijk buiten bedrijf wor-

den gesteld en moet de 

stekker uit het stopcon-

tact worden getrokken. 

Na reparatie of vervan-

ging van beschadigde 

onderdelen moet het 

bed, voordat het weer 

in gebruik wordt geno-

men, nogmaals aan de 

hand van deze controle-

lijst worden nagelopen! 

* Veiligheidstip

Visuele inspectie en maatcontrole:

Is het bed volgens de voorschriften gereinigd?

Vertonen het netsnoer, de verbindingskabels en de stekkergeen scha-
ven, druk- of knikplekken, poreuze plekken of kale draden?

Is het snoer correct gelegd, zodat beschadiging van het snoer door 
beknelling, uitrekking of beklemming bij het verstellen van het bed 

uitgesloten is?

Is de trekontlasting goed vastgeschroefd en werkt deze goed?

Zijn de interne stekkerverbindingen goed ingestoken en verbonden 
met de trekontlasting?

Vertonen de kasten van de motor en de handbediening geen bescha-
digingen?

Zijn van modellen van vóór 2001 uitgerust met een druppelplaat 
voor de motor?

Vertonen de motorhefstangen geen gebreken of beschadigingen?

Zijn de lattenbodem en de hoofdbalken van het zijhek niet gebroken 
of gescheurd?

Zijn de hoofd- en zijbalken goed vergrendeld? Wijst de belastingpro-
ef niet op vervormingen of slijtageverschijnselen?

Is de metalen constructie zonder gebreken, dus zonder gescheurde 
lasnaden, verbogen raamwerk of papegaai, of beschadigingen in de 

houten ombouw?

Zijn alle mechanische verbindingselementen aanwezig en goed vast-
gezet?

Vertonen de wielen, remmen, scharnierpunten, opstabeugel/-riem en 
de triangelgreep en -riem geen slijtageverschijnselen? 

Wacht niet langer dan vijf jaar met het vervangen van de 
triangelgrepen en -riemen. 

Zijn alle stickers, het CE-pictogram en typeplaatjes aanwezig?

Zijn de documenten van de fabrikant aanwezig, zoals de veiligheids-
leidraad en de montage- c.q. gebruikshandleiding?
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zonder gebreken / omschrijving van het gebrek zonder gebreken / omschrijving van het gebrek

Is de afstand tussen de zijhekken c.q. spijlen niet 
groter dan 12 cm?

(Zie de brochure ‘Extra onderdelen’ voor de veiligheidsbepalingen 
voor zijhekken en maattabellen voor de afm

etingen van de zijhekken)

Bedbodemsystemen Ripolux en Ripoplan: 

Vertonen de draagplaten en pluggen geen breuken of scheuren?

Zijn de draagplaten correct geplaatst en goed vastgezet?

Hebben de witbreukplekken op de belaste delen genoeg stevig-
heid?

Zijn de afzonderlijke veerelementen en de verbindingskruizen 
goed vastgezet?

Gaan de veerelementen na uitoefening van eenzijdige druk terug 
in de horizontale uitgangspositie? Vervang veerelementen die in 

de diagonale positie blijven staan.

Zijn alle veerelementen gelijk gericht?

Functionele controle

Aandrijfsysteem

Wordt de kabel niet beschadigd door het verstellen van de motor 

en staan de kabel en kabelverbindingen niet onder druk?

Voorkomt de trekontlasting dat het netsnoer uit het stopcontact of 

het bed wordt getrokken?

Heeft het bed voldoende vrije ruimte, zoals hefhoogte, en voldo-

ende verstelbereik zonder obstakels?

Blijven het gewicht van de patiënt, de matras en de accessoires 

onder de veilige bedrijfsbelasting of de nominale last van het bed?

Elektrisch remsysteem (EBS), model LuganoPictogram voor ‘rem-

men los’ op de handbediening in werking stellen. Kunnen de zwenk-

wielen tijdens het rijden geruisloos en ongehinderd draaien?

Pictogram voor ‘remmen vast’ op de handbediening in werking 

stellen. Blijft de rem bij stevige trekbewegingen goed werken?

 

Kan het bed in de Trendelenburgpositie of met speciale functies niet 

elektrisch worden versteld wanneer de blokkeervoorziening voor 

afzonderlijke functies gedeactiveerd is?

Testmethode automatische beveiliging afsluitbare handbediening

1. Haal de stekker uit het stopcontact, schakel de vergrendeling uit, 
ontkoppel de batterij en ontlaad de condensator door verschillende 

malen op een willekeurige toets van de handbediening te drukken. Is 
er na meerdere keren drukken op een willekeurige knop van de hand-

bediening geen geklik van het relais meer te horen?

2. Breng de netstekker aan. Kan de handbediening niet worden 
gebruikt?

3. Druk kort op de groene knop. Kunnen alle aandrijvingen helemaal 
worden versteld en komen de functies overeen met de pictogrammen?

4. Trek de netstekker uit het stopcontact en ontlaad de condensator 
door verschillende malen op een willekeurige knop van de handbe-

diening te drukken. Is er na meerdere keren drukken op een willekeu-
rige knop van de handbediening geen geklik van het relais meer te 

horen?

5. Sluit de batterij aan en breng de netstekker aan. Functioneren alle 
aandrijvingen zonder dat u op de groene knop drukt?

6. Laat de aandrijving enkele centimeters draaien en trek de netstek-
ker uit het stopcontact. Druk op de knoppen van de handbediening 

om de aandrijving terug te laten draaien. Gaan alle aandrijvingen 
rustig terug?

7. Breng de netstekker aan, laat de aandrijvingen enkele centimeters 
draaien en stel de vergrendeling in op proefinstelling I. Kan geen 

enkele functie worden bediend met de knoppen van de handbedie-
ning?

8. Zet de vergrendeling in proefinstelling II. Kan geen enkele functie 
worden bediend met de knoppen van de handbediening?

9. Schakel de vergrendeling in (slotpictogram op slot). Kan geen 

enkele functie worden bediend met de knoppen van de handbedie-
ning?
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(proeffasen 7 – 9 zijn alleen van toepassing op de afsluitbare handbediening en bed-
den zonder extra blokkeervoorziening voor afzonderlijke functies.)
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zonder gebreken / omschrijving van het gebrek

Elektrische meting (volgens VDE 0751 deel 1)

1.  Weerstand massakabel:
 Vervalt, omdat er geen massakabel 
 aanwezig is (beschermingsklasse II).

2.  Isolatieweerstand:
 Initieer proefspanning en meet de 
 weerstand (uitkomst moet > 7 MΩ_ zijn).

Uitkomst:

3.  Lekstroom:
 Hoogste waarde (apparaat boven 200 V A)
 Beschermingsklasse II, Type B (volgens IE 601)
 Grenswaarde: 0,5 mA

Uitkomst:

4.  Potentiaalverschil:
 (volgens IEC 601-1)

Uitkomst:
    

Okin-aandrijving met stroomverbreker: houd de groene knop tij-
dens het meten altijd ingedrukt.
Als het foutenquotum onder de 2% blijft (in verhouding tot het 
aantal bedden) kan worden overlegd met de fabrikant over de ter-
mijn voor elektrische metingen. 

Handmatige verstelling

Zijn alle schroeven van het hoofd- en voeteneind, het ligvlakraam-
werk enzovoort goed vastgezet?

Schuiven de zijhekken soepel in de bevestigingspunten en klikken 
ze stevig in de bovenste stand?

Kunnen de zijhekken alleen worden verlaagd na deze eerst licht op 
te tillen en de ontgrendelingsknop in te drukken?
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Werken de remmen goed wanneer deze worden belast bij vastge-
zette wielen?

Zitten de wielen goed vast en draaien ze soepel? 

Werkt het schuifmechaniek van de onderbeensteun in elke stand 
veilig, ook bij belasting?

Kan de riem voor het verstellen van de hoogte van de papegaai 
goed vast worden gezet?

 
Beoordeling:

Het bed is in orde

Opmerkingen:

Apparatuur gecontroleerd door:

Locatie van de controle:

Handtekening, datum:

zonder gebreken / omschrijving van het gebrek

MΩ

ok  niet ok

De uitkomsten maken deel uit van 
het controleprotocol en moeten 
daarom aan de controlelijst wor-
den gehecht en zorgvuldig wor-
den bewaard.



Wanneer niet alle pun-

ten in de lijst kunnen 

worden beantwoord 

met “zonder gebreken”, 

moet het bed onmiddel-

lijk buiten bedrijf wor-

den gesteld en moet de 

stekker uit het stopcon-

tact worden getrokken. 

Na reparatie of vervan-

ging van beschadigde 

onderdelen moet het 

bed, voordat het weer 

in gebruik wordt geno-

men, nogmaals aan de 

hand van deze controle-

lijst worden nagelopen!

* Veiligheidstip

Visuele controle

Netsnoer:

  Is het netsnoer vrij van druk- en knikplekken, van poreuze 

delen, schaven en blanke draden?

Handbediening:

  Zijn kabel en kast onbeschadigd?

Zijhek en ligvlak

   Zijn deze onbeschadigd?

Schroef- en steekverbindingen:

 Zijn alle verbindingen goed vastgezet?

Bedbodemsystemen Ripolux en Ripoplan:

Vertoont de kunststof geen beschadigingen of scheuren?

Zijn alle kunststof verbindingen goed vastgezet?

Zijn alle veerelementen aanwezig en juist gepositioneerd?

zonder gebreken / omschrijving van het gebrek

Controlelijst voor functionele controle door gebruikers

Voer de visuele en functionele controles regelmatig en 

met korte tussenpozen alsook vóór ieder hernieuwd 

gebruik uit.

Functionele controle

Automatische verstelling:

Laat alle motoren met de handbediening naar beide kanten 

helemaal uitlopen tot deze automatisch worden uitgeschakeld. 

Op deze manier controleert u: 

of de functionaliteit van de motoren overeenkomt met de pic-

togrammen van de handbediening 

of het mechaniek van het bed licht en zonder blokkeringen 

loopt

of de kabels en steekverbindingen niet kunnen worden uitge-

rekt of beschadigd

Werken de blokkeervoorzieningen?

Handmatige verstelling

Zijhekken:

  Schuiven deze soepel in de bevestigingspunten?

Klikken ze stevig vast in de bovenste stand?

Kunnen de zijhekken alleen worden verlaagd na deze eerst 

licht op te tillen en de ontgrendelingsknop in te drukken?

Wielen:

Zet alle vier wielen vast en controleer de werking van de rem-

men en de montage van de wielen door het bed stevig heen 

en weer te halen. Werken de remmen goed?

zonder gebreken / omschrijving van het gebrek
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