
SAM LANCEERT PRIKKELARM ONDERGOED, SOKKEN EN T-SHIRTS VOOR HOOGSENSITIEVE 
KINDEREN 

An Luyten uit Herentals -mama van een hoogsensitieve zoon- bracht einde 2019 een collectie 
broeken voor gevoelige kids op de markt. Een schot in de roos. Sinds november 2020 is het 
streelzacht ondergoed, sokken en T-shirts van SAM beschikbaar. Want ook die kunnen gevoelige 
kinderen danig irriteren. 

Heerlijk zacht, zonder voelbare naden of etiketten 

“Met een broek alleen is een kind natuurlijk niet gekleed. Ook ondergoed en kousen kunnen 
gevoelige kinderen erg storen. Daarom was het een logische stap om ook hier een alternatief te 
bieden” legt SAM-bezielster An uit. Net als de broeken hebben nieuwe producten hebben geen 
etiketten en zijn alle naden zorgvuldig weggewerkt. De stukken zijn allemaal gemaakt uit de 
allerzachtste, natuurlijke materialen. 

Kinderen groeien, de collectie ook 

“De broeken vonden al snel hun weg naar de doelgroep. Het gros van mijn klanten komt uit de 
Benelux maar ik krijg ook steeds meer internationale bestellingen” merkt An. “Dat sterkte me in mijn 
overtuiging dat de nood aan aangepaste kleding groot is.” Net zoals bij de broeken, deed An voor de 
ontwikkeling van deze nieuwe productlijn een beroep op experts. Elk stuk werd ook uitgebreid getest 
door de doelgroep.  

Lief voor mens en milieu 

SAM gaat er prat op dat al haar producten duurzaam geproduceerd worden. “Ik ben ook voor het 
ondergoed, de kousen en T-shirts op zoek gegaan naar een betrouwbare leverancier. 
Milieuvriendelijke productie is een must. Ook de materialen moeten zo natuurlijk mogelijk zijn. Sterk 
(chemisch) bewerkte kleding kan immers eveneens irritatie uitlokken.”  

Functioneel en trendy 
Maar het oog wil ook wat. SAM gaat voluit voor trendy kleding. “Ik vind het erg belangrijk dat de 
kleding niet alleen goed zit maar ook leuk oogt. Elke stuk van de collectie is helemaal ‘on trend’ en 
kan je mixen en matchen. An is enthousiast: “Ik ben super tevreden over het resultaat. En mijn 
kinderen ook.” 

Met deze nieuwe aanvulling breidt An haar SAM-collectie verder uit. An sluit zeker niet uit dat de 
collectie nog groeit. 

SAM sensory & more collectie 
De SAM-collectie is beschikbaar op de webshop www.samsensoryclothing.com  
De nieuwe collectie bevat onderboeken, onderhemdjes, kousen en T-shirts uit organisch katoen 
(maat 4 tot 16 jaar) 

De collectie broeken bestaat uit 3 modellen (maat 4 tot 12 jaar): 
AIR: 2 modellen voor hooggevoelige kinderen 
TEXTURE: 1 model voor kinderen die graag prikkels opzoeken. Deze broek bevat tactiele elementen 
zoals verschillende stoffen, labels en hangers. Deze subtiele ‘fidgets’ helpen kinderen hun aandacht 
te reguleren en stress te verminderen. De broek is bovendien extra stevig en dus ‘ravotproof’. 

 
 



Andere leuke weetjes: 

- SAM krijgt heel wat mooie feedback van ouders over SAM hun leven positief heeft 
veranderd. 

- SAM werkt samen met universiteiten voor nieuwe ontwikkelingen. De droom is fashion & 
technologie. 

- An Luyten is in de running voor het mentor-me traject van Netwerk ondernemen, met als 
doel het verder opschalen van SAM samen met mentor te realiseren. Van mama tot 
ondernemer een fantastische ervaring. 

Persinformatie: 
Meer informatie, een interview of een reportage? An geeft u graag alle info over haar project. 
Contacteer:  

SAM |An Luyten | 0475 37 37 00 |hello@samsensoryclothing.com | www.samsensoryclothing.com 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


