
punt bereikt en tonen
steeds meer grote zorgpar-
tijen interesse. Ook wordt

binnenkort
het onder-
zoek door
ouderen-
zorg- en de-
cubituswe-
tenschap-
pers dr. Mar-
tin van Leen
en professor
Jos Schols
van de Uni-
versiteit
Maastricht
gepubliceerd
,,Bij dit soort
innovaties
wil men toch
hard bewijs
zien.”

Eenmaal aan tafel bij een
potentiële klant begint de
testfase met een nulmeting:
de kosten worden vastge-
steld en na een aantal maan-
den proeftijd nogmaals. ,,De
materiaalkosten zakken tot

kwijt, want ze kunnen vaker
zichzelf omdraaien in bed.
Dat betekent dus ook min-
der handen aan het bed.”

Goijarts werkte met in-
dustrieel ontwerper Steven
Schilthuizen vier jaar aan
het hoeslaken. Daarna start-
te een nieuwe uitdaging: het
aan de man brengen van het
product. Vullings werd aan-
getrokken om Skincair in de
markt te zetten.

Ondanks lovende kritie-
ken van gebruikers en Vul-
lings’ ondernemerservaring
- hij bezat
jaren een
industriële
wasserij -
ging de
werving
hem niet di-
rect voor de
wind. ,,Tijd
om het pro-
duct te le-
ren kennen
hebben
zorgmede-
werkers nu
niet, boven-
dien maakt
corona het
geven van
demonstra-
ties bij de verpleeghuizen
lastig.” 

Desondanks is de onder-
nemer positief. Met de 24
vestigingen van ouderen-
zorginstelling BrabantZorg
aan boord is er een kantel-

door Jessica Numann

DEN BOSCH • Een driedi-
mensionaal medisch hoes-
laken dat onder meer
doorligplekken (officieel
decubitus) helpt voorko-
men en patiënten zelfred-
zamer maakt: geen over-
bodige luxe voor de over-
belaste
zorgsector.
Na vijf jaar
ontwikke-
len is het
product af:
tijd voor
onderne-
mer Froos
Vullings om
de branche te veroveren.

Het medisch hoeslaken
Skincair is ontwikkeld door
Grex Goijarts, uitvinder en
wetenschapper op het ge-
bied van stoffen en materia-
len. Hij werd in 2010 door

een zorgmedewerkster uit-
gedaagd een oplossing te be-
denken voor doorligplek-
ken: een groot probleem
voor circa 30% van de pati-
enten in verpleeghuizen. De
toverwoorden waren vocht-
regulatie en vermindering
van wrijving bij de huid. 

Het laken vervangt onder
andere de
katoenen
lakens,
deels de
luchtma-
trassen, glij-
zeilen en
beperkt het
gebruik van
incontinen-

tiematerialen. De microve-
zels en gepatenteerde 3D-
breitechniek creëren venti-
lerende, vochtafdrijvende
luchtkamertjes tussen huid
en stof. In combinatie met
een satijnachtig bovenop-

pervlak, dat wrijving tegen-
gaat en het zelf draaien in
bed vergemakkelijkt, helpt
het medisch hoeslaken bij
het voorkomen en genezen
van doorligplekken. Direc-
teur Vullings ziet meer
voordelen: ,,Patiënten ra-
ken iets van hun onmacht

Medisch hoeslaken
remt doorligplekken

Skincair moet druk op zorg in drukke coronatijd helpen verlagen
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door Sophie Zimmerman

AMSTERDAM • Huidver-
zorging op basis van
groenten. Afgelopen no-
vember lanceerden zus-
sen Angela en Cathy Ur-
sem Food for Skin. „Ie-
dereen weet dat groenten
goed voor je lichaam zijn,
maar ze worden nog rela-
tief weinig gebruikt in
huidverzorgingsproduc-
ten”, vertelt Angela. 

Het idee om olie die
wordt verkregen uit
groenten(zaden) als basis
voor de verzorgingslijn te

gaan gebruiken voelt voor
de zussen heel logisch.
„Wij geloven dat steeds
meer mensen, net als wij,
behoefte hebben aan
transparantie. De huid-
verzorgingsmarkt mag
dan al overvol zijn, goede
pure producten met her-
kenbare ingrediënten zijn
er nog veel te weinig.”

Het assortiment van
Food For Skin bestaat uit
een cleanser op basis van
wortel, een crème op
basis van tomaat, en drie
(leeftijdsafhankelijke)
serums op basis van kom-

kommer, pompoen of
avocado. „Volgens sommi-
ge merken heeft elk stuk-
je van je gezicht een an-
der product nodig, maar
daar geloven wij niet in.
Wij maken ook geen on-
derscheid tussen produc-
ten voor mannen en vrou-
wen. Een huid is een huid
en die werkt voor ieder-
een hetzelfde.”

Restanten
Het merk maakt waar

mogelijk gebruik van
reststromen. „Onze toma-
tenolie wordt verkregen

uit de restanten van een
Italiaanse tomatensausfa-
brikant en onze avocado-
olie uit Ethiopische avoca-
do’s die niet mooi genoeg
zijn voor de verkoop.”

De producten zijn naast
goed voor de huid, ook
goed voor het milieu. „We
maken vanzelfsprekend
geen gebruik van micro-
plastics”, benadrukt An-
gela. „En onze potjes en
flesjes zijn van glas. We
zijn nog op zoek naar een
duurzaam alternatief voor
het plastic pompje op
onze flesjes.”

HART VOOR DE ZAAK TOMATEN IN JE DAGCRÈME
Angela en
Cathy (r)
Ursem
gebruiken
olie uit
groentenza-
den als
basis voor
hun verzor-
gingslijn.
FOTO 
EVA KREBBEN

We zijn sinds september
in gesprek met een mede-
werker en zijn advocaat
over beëindiging van zijn
dienstverband. Nu hebben
we afgelopen woensdag
eindelijk allebei onze
handtekening onder de
beëindigingsovereenkomst
gezet, maar nu begrijp ik
dat hij nog 14 dagen be-
denktijd heeft. Klopt dat?

Ja, dat klopt. In het ar-
beidsrecht wordt de
werknemer gezien als de
zwakke partij. Om die
reden heeft de wetgever
bepaald dat een werkne-
mer die vrijwillig ak-
koord gaat met de beëin-
diging van zijn dienstver-
band extra bescherming
krijgt in de vorm van
bedenktijd, óók als hij is

bijgestaan door een advo-
caat. De werkgever heeft
die bedenktijd niet, ook
niet als hij niet is bijge-
staan door een advocaat.

De bedenktijd is 14
dagen, mits de werkne-
mer in de beëindigings-
overeenkomst expliciet is
gewezen op zijn bedenk-
tijd. Als dat niet zo is,
dan is de bedenktijd zelfs
21 dagen. De bedenktijd

houdt in dat de werkne-
mer tot 14 (of 21) dagen
nádat de beëindigings-
overeenkomst tot stand
is gekomen (is onderte-
kend) – zonder opgave
van redenen – de over-
eenkomst kan ontbin-
den. Als hij dat doet, dan
blijft de arbeidsovereen-
komst dus bestaan.

Dit herroepingsrecht
van de werknemer geldt
niet onbeperkt. Als de
werknemer tijdig her-
roept en partijen er ver-
volgens alsnog uitkomen,
dan heeft de werknemer
(als zich dat binnen zes
maanden na zijn laatste
herroeping voordoet)
niet opnieuw bedenktijd.

Ook een vraag voor Edith
van Schie? Vragen@dft.nl

Afspraak is geen afspraak voor werknemer 
VRAAG & ANTWOORD

Froos Vullings
ziet dat steeds
meer grote
zorgpartijen
interesse
tonen in het
laken dat
wrijving 
tegengaat en
het zelf
draaien in bed
vergemakke-
lijkt.
FOTO’S
ILSE DE VRIES

■ Naam: Sense Textile
■ Wie: Froos Vullings
■ Wat: Medisch hoes-
laken
■ Waar: Den Bosch
■ Officiële startdatum:
15-08-2013 
■ Gedane investering:
€4 miljoen 
■ Beoogde jaaromzet:
€1,5 - 2 miljoen (2021)
■ Meer informatie:
sensetextile.com

In het kort

zo’n acht euro per bed per
dag: verpleeghuizen hebben
minder luchtmatrassen en
wondverzorgingsproducten
nodig, los van de perso-
neelsbesparing.”

Patent
Momenteel focust Sense

Textile op de Nederlandse
en Belgische markt, daarna
is de rest van Europa aan de
beurt. Voor Amerika is het
patent al toegekend en voor
Canada bijna.

In de pijplijn zit een ‘light-
versie’ van het product voor
de thuiszorg. Volgens Vul-
lings is Skincair ook ge-
schikt voor coronapatiën-
ten. ,,Zij verliezen veel
vocht door de koorts en
moeten soms wel door twee
of drie man worden ge-
draaid.” De directeur deed -
tot nu toe tevergeefs - pogin-
gen om het hoeslaken bij
Diederik Gommers onder
de aandacht te brengen.
,,Maar ik geef niet op.”

’Patiënt kan
zichzelf
omdraaien’


