
3D medisch hoeslaken met 3 unieke eigenschappen

Toepassingen van Skincair® voor verpleeghuisbewoners en thuiszorg

Voordelen van Skincair® voor bewoners en zorginstelling 

Medische validatie van Skincair®

Lage wrijving

Glad door ruitjespatroon: meer

mobiliteit en minder decubitus

Verpleeghuisbewoners: ca. 25% van de bewoners

• Bewoners met risico op decubitus

• Bewoners met beginnende decubitus cat. 1 (deels 2)

• Minder mobiele bewoners (hulp nodig)

• Mensen met beweeg-, huid en transpiratieproblemen 

(o.a. Parkinson, CVA, Huntington, MS etc.)

• Palliatieve fase
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Auteurs Dr. Martin van Leen, Prof dr. Jos Schols

112 verpleeghuisbewoners in onderzoek: 

6 weken monitoren op katoen en 

6 weken monitoren op Skincair

Twee onderzoeksvragen:                                                                                    

1. Optreden en verloop decubitus cat 2-3 

2. Afhankelijkheid zorg en zelfredzaamheid

Thuiszorg

• Skincair nu al geschikt 

(Op termijn een speciaal product)

Plooi vrij

Volgt de lichaamscontour 

zonder drukpunten

Open, ademende 3D-structuur

Slapen op lucht, afvoer transpiratie:

veel comfort en minder decubitus

Onderzoeks-
vragen

Periode

Katoen
Periode

Skincair

Cat 2,3 nieuw 41 3

Zelfredzaamheid
(Zelf kunnen 

herpositioneren)

0% 70%

Van 2 naar 1 
verpleegkundige (vpk) 
bij herpositioneren

80% 
heeft 2 vpk nodig

18% 
heeft 2 vpk nodig

Meer zelfredzaamheid in bed

• Minder zorgafhankelijk én langer mobiel

• Bewoners ervaren meer comfort en betere huidconditie

Preventie van decubitus

• Minder risico door lage wrijving en betere ventilatie

• Lagere kosten en minder arbeid voor zorginstellingen

Gladde bovenzijde Ventilerend Elastisch



3D medisch hoeslaken
vervangt standaard laken en andere hulpmiddelen op bed

Skincair® business case: voordelen voor bewoners en zorginstellingen

Harde business case 
voordelen:

• Gemiddeld 15% 

lagere materiaalkosten

• Minder inzet AD luchtmatrassen 

(30-50%)

• Minder verbruik (stuit-hiel) verband-

middelen, zalven materialen                     

• Vervanging traditionele bedmaterialen

• Minder inzet INCO materiaal en 

glijzeilen

Efficiëncy en 
kwaliteitsverbetering:

• Minder zwaar voor personeel

én tijd besparend

• Verminderen inzet statische lucht 

matrassen/decubitus materialen

• Verhogen kwaliteit van leven 

en groter comfort bewoners

• Vertragen achteruitgang 

bewoners (“houd ze mobiel”)

• Vermindering zorgvraag

‘Zachte’ business case 
voordelen: 

• Minder zorgtijd, minder belasting,

en meer comfort

• Meer beweegcomfort: 

houd bewoners mobiel 

• Meer slaapcomfort: 

beter uitgerust in ochtend                                    

• Betere huidconditie  

• Meer verpleegcomfort 

(minder zwaar, minder ziekteverzuim)                                     

• Minder verpleegtijd (transfers, 

aankleden, verschonen, decubitus)

Skincair is een product van Sense Textile B.V. te ‘s-Hertogenbosch, zie www.skincair.nl

Skincair complies with all applicable European rules.


