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Maatwerkmatrassen	  voor	  de	  veiligheid	  een	  groot	  succes	  
	  
MARKNESSE	  –	  Wakkere	  ondernemer	  Ortwin	  Borgijink	  heeft	  in	  de	  transportwereld	  veel	  succes	  met	  
zijn	  maatwerkmatrassen.	  Met	  Uitgeslapenonderweg.nl	  verkocht	  hij	  in	  de	  afgelopen	  vier	  jaar	  
honderden	  matrassen	  aan	  verschillende	  transportbedrijven.	  Door	  de	  kwaliteitsmatrassen	  slapen	  
vrachtwagenchauffeurs	  beter	  en	  daardoor	  rijden	  zij	  veiliger.	  	  
	  
Als	  voormalig	  internationaal	  chauffeur	  kende	  Borgijink	  het	  grote	  belang	  van	  een	  goed	  matras	  in	  de	  cabine.	  
Goed	  uitgerust	  achter	  het	  stuur	  zitten,	  waarborgt	  immers	  de	  veiligheid	  onderweg.	  Hij	  vond	  dat	  het	  beter	  kon	  
en	  vergeleek	  de	  dunne	  blokschuim	  matrassen,	  die	  over	  het	  algemeen	  in	  vrachtwagens	  zitten,	  met	  verschillende	  	  
kwaliteitsmatrassen.	  
	  
Matrassenstudie	  	  
Borgijink	  maakte	  een	  studie	  van	  de	  bedden	  in	  trucks	  en	  het	  slaapgedrag	  van	  chauffeurs.	  Hij	  constateerde	  dat	  
de	  bodems	  niet	  deugden	  en	  dat	  de	  matrassen	  niet	  aan	  alle	  eisen	  voldeden.	  Het	  verkeerde	  schuim	  dat	  in	  de	  
matrassen	  zat,	  bood	  volgens	  hem	  niet	  de	  steun	  en	  het	  comfort	  dat	  nodig	  is	  voor	  een	  goede	  nachtrust.	  	  
Ook	  ontdekte	  hij	  de	  ongezonde	  schimmel,	  veroorzaakt	  door	  zweet,	  aan	  de	  binnenkant	  van	  veel	  matrassen.	  Al	  
met	  al	  was	  er	  volgens	  Borgijink	  genoeg	  te	  verbeteren.	  “Transportbedrijven	  kopen	  vaak	  een	  gebruikte	  truck	  en	  
besteden	  dan	  geen	  aandacht	  aan	  het	  veel	  beslapen	  matras.	  Aan	  de	  buitenkant	  is	  de	  slechte	  kwaliteit	  van	  een	  
matras	  vaak	  niet	  te	  zien.”	  
	  
Comfort	  door	  maatwerk	  
Met	  Uitgeslapenonderweg.nl	  levert	  Borgijink	  matrassen	  die	  precies	  op	  maat	  gemaakt	  worden.	  Op	  maat	  qua	  
grootte,	  zodat	  ze	  perfect	  in	  de	  truckcabine	  passen,	  maar	  ook	  maatwerk	  omdat	  ze	  aan	  alle	  wensen	  van	  de	  
chauffeur	  voldoen.	  Het	  maatwerkmatras	  is	  uitgevoerd	  met	  een	  kern	  van	  verschillende	  zones	  die	  ondersteuning	  
bieden	  aan	  heup	  en	  schouders.	  “De	  extra	  ondersteuning	  op	  deze	  belangrijke	  plekken	  kan	  veel	  rugklachten	  
voorkomen”	  aldus	  Borgijink,	  “in	  de	  afgelopen	  vier	  jaar	  heb	  ik	  nog	  nooit	  een	  matras	  terugontvangen".	  	  
Voor	  extra	  slaapcomfort	  kan	  ook	  een	  gezondheidskussen	  worden	  meegeleverd.	  	  
	  
Inmiddels	  zijn	  veel	  transportbedrijven	  en	  chauffeurs	  enthousiast	  over	  de	  matrassen.	  Dit	  komt,	  naast	  de	  
kwaliteit	  van	  slapen,	  ook	  door	  de	  prijs	  van	  een	  maatwerkmatras	  die	  vaak	  lager	  uitvalt	  dan	  die	  van	  een	  
standaard	  fabrieksmatras.	  
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Noot	  voor	  de	  redactie	  
Voor	  meer	  informatie:	  Ortwin	  Borgijink,	  06	  466	  256	  94	  
	  
Link	  naar	  de	  pagina:	  	  www.uitgeslapenonderweg.nl	  	  
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Foto	  is	  gemaakt	  door	  Ortwin	  Borgijink	  en	  kan	  rechtenvrij	  door	  de	  redactie	  worden	  gebruikt.	  


