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Wel eens een draar

bij je dragen heeft wel iets knus. Je hebt ook altiid ie handen vrii.

En baby's worden er soms ook echt rustiger door. Het geeft ze een veilig gevoel.

IGHT
r, lE
gdoek geprobeerd? Je baby zo heel dicht

HEEL

e baby van Hanny van Hal

had een moeiliike start. Klei-

ne Maud kwam vijf weken te

vroeg ter wereld via een kei-

zersnee en was na de geboorte lange tiid

onrustig. "Zehurlde veel," vertelt haar

moeder. Een draagdoek bracht de oplos-

síng. Zodra ze Maud dicht tegen zich aan

ronddroeg, werd die rustig.

"Na voedingen moest Maud vaak spugen

en als ze op haar rug lag, had ze daar ook

last van. Daardoor sliep ze overdag wei-

nig," vertelt Hanny. "In de doek zat ze

rechtop, waardoor ze nauwelijks spuugde'

Met haar gezichtje op mijn borst viel ze

met vijf minuten in slaap." Tot zo'n tvree

eeu\ryen geleden was het heel normaal om
je baby in een doek bij je te dragen. "In de

prehistorie moest een moeder haar kind

natuurlijk wel ronddragen," vertelt Ra-

chel Verweij, die ouders adviseert bij de

aanschaf en het gebruik van draagdoe-

ken en -zakken. De komst van de kin-

derwagen, ongeveer 200 iaar geleden,

maakte een einde aan'de gewoonte om

kinderen op je lichaam te dragen. Dat

gebeurde omdat veel ouders een kinder-

wagen praktischer vonden, maar ook om-

dat de opvattingen over opvoeden ver-

anderden. "Mensen dachten dat ie beter

weinig huidcontact met je baby kon heb-

ben. Elke aanraking zou hem verwennen."

Van nature
Die meningen zijn inmiddels weer bijge-
steld. ".\ilíe weten nu gelukkig dat een ba-
by van nature bij zijn moeder wil zijn
en dat je baby's niet kunt verwennen,"
vertelt Rachel Verweii. "Je baby in een
draagdoek bij je dragen past helemaal bii
die visie. Als je je baby dicht bij le draa5,
bouw je gemakkelijker een band met hem
op. En hoewel nooit bewezen is dat ech-
te huilbaby's rustiger worden als ze in een
draagdoek worden meegenomen, is het
dragen wel een manier om onrustige kin-

deren te kalmeren. Als je ie kind bij je

hebt, biedt je hem warmte en veiligheid.

Daar wordt een baby rustig van."

Hangmat
Veel draagdoeken ziin geschikt om een
baby al vanaÍ de geboorte in mee te ne-
men, doordat hij erin ligt als in een hang-
mat. "Dat is erg belangrijk," zegt Ra-
chel. "In de baarmoeder ligt een baby
in een ronding. In een drager moet zijn

rug de eerste zes weken op dezelfde ma-
nier worden ondersteund, van de knie-
ties tot in zijn nek." Maar ook dreume-
sen en peuters kunnen in draagdoeken
worden meegenomen. De elf maanden
oude Binke, dochter van \liriem van de
.STetering, 

zit er nog vaak in. 'Mijn eerste
kind droeg ik in een draagdoek, omdat
hij erg onrustig was. Bii Binke doe ik het
voor een goede hechting, maar ook om-
dat ik het erg praktisch vind, aangezien ik
nog twee andere kinderen heb. Ik gebruik
hem vooral als ik miin twee iongens naar
school breng. Terwijl ik Binke bij me heb,
kan ik miin andere kinderen nog een hand
geven als ik dat wil."



zo GEBRUTKJE EEN
BABYDRAGER VEILIG
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STING
Le eft ii d : Een sling kun je

van de kraamtijd tot de
peuterleeftijd gebruiken.

Babyt liggen erin en peu-

ters zitten er rechtop in.

Voorde len :  Een s l ing  is
gemakkelijk om te doen
en handig voor gebruik

in huis. Je kunt je kind
gemakkeliik borswoeding
geven terwijl hij erin li6.
Nade len :  Doordat jede

sling over één schouder

draagt, is hij minder
geschikt voor lange wan-
delingen.
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WIKKETDOEK
Leeft i id: In een wikkel-

doek kan je baby meteen

vanaf de geboorte. Tricot

doeken kun je gebruiken

tot hij een jaar of twee is.

In een geweven doek kun
je hem na die leeftijd op
de rug meedragen, tot hij

25 kilo weegt.
Vo o rd e le n: Een wikkel-

doek verdeelt het ge-

wicht van je baby over je

hele lichaam.
Nade len :  Hetver t teven

tijd om de wikkeltechniek
onder de knie te krijgen.

DRAAGZAK
L e e f t i i d :  A l s j e b a b y e r

met een ronde rug in

ligt, kan hij er vanaf de
geboorte in, De meeste

draagzakken zijn tot de
peuterleeft ijd te gebrui-

ken,
Voo rdele n : Gemakkeli jk
in het gebruik, doordat hij

op een rugzak lijkt.
Nade len :  Het  comfoÉ
wisselt nogal. Voor veel-

vuldig gebruik is het be-

langrijk dat de draagzak

brede schouderbanden
heeft.

TORSODMGER
Leef t ii d : De torsodrager
kun je vanaf onteveer zes

weken gebruiken en tot
je kind vier jaar is.

Voorde len :  Doordat
je je kind op je rug

meedraagt, ontlast ie
je nek en schouders.
Met een torsodrager

heb je volledige bewe-
gingsvrijheid.

Nade len :  Sommige

ouders vinden het een

benauwende drager,

doordat hil strak op het

lijf zit gewikkeld.

HEUPDRAGER
Leef t i id: Vanaf ongeveer

acht maanden tot en met

de peuterleeftiid.

Voorde len :  Meteen

heupdrager kun je je kind

even snel bil je nemen.

Nade len :  A ls  je  jek ind

uit het fietsstoeltje tilt,
is een mooi moment om

een heupdrager te gebrui-

ken, maar er zijn weinig

andere gelegenheden.

Vooral als je kind ouder

wordt, is hij ongeschikt

om een lang stuk mee te
wandelen.
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