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advies

enkele voordelen 

*dragen bevordert de hechting tussen ouder en 
kind *de nabijheid van de baby bevordert de 
borstvoeding *de lichaamsfuncties van het kind 
(hartslag, temperatuur, ademhaling) zijn stabieler, 
in elk geval bij prematuren maar waarschijnlijk bij  
alle baby’s *het kind doet meer indrukken op en 
leert meer over het dagelijks leven *het kind heeft 
meer interactie met anderen *de ouders hebben 
de handen vrij *dragen is handiger dan een  
kinderwagen, vooral in het openbaar vervoer.

foto’s met dank aan: www.storchenwiege.com, 
www.manduca-baby-carrier.eu, www.babylonia.be

Door het terugroepen van twee 
types slings van het merk Infantino 
rijzen er weer vragen over de 
veiligheid van buikdragers in het 
algemeen. Draagdoekconsulente 
Rachel Verweij zet de verschillende 
soorten babydragers op een rij, be-
licht de voor- en nadelen en geeft 
adviezen voor je kraamgezinnen.

slings
= een doek die je over 1 schouder draagt: voorgevormd,  
met een mitellaknoop of met een ring (ringsling)
+ praktisch, snel om te doen
+ veel draagposities mogelijk
+ tot in de peutertijd te gebruiken
- sommige voorgenaaide varianten nodigen uit 
 tot onveilige houdingen

belangrijk: *kies voor ge-
weven stof, geen tricot dat 
rekt en doorzakt *de stof 
moet breed spreiden over 
schouder en rug voor 
goed comfort

conclusie: als je geld hebt 
voor 1 doek en je hebt 
geen fysieke klachten, is 
dit een prima keuze

draagdoeken/wikkeldoeken
= een brede en lange doek die je om het lichaam 
wikkelt tot een soort buidel
+ de doek is breed over je lichaam verspreid,  
 waardoor het gewicht optimaal verdeeld wordt
+ comfortabeler dan een sling voor bijvoorbeeld  
 lange wandelingen
- ingewikkelder dan een sling, het omdoen vraagt  
 wat oefening en meer tijd

belangrijk: *kies voor kwalitatieve geweven stof of 
tricot dat  niet te rekbaar is, anders is het oncom-
fortabel en onveilig

conclusie: een meer ergonomisch verantwoorde op-
lossing voor wie veel op pad is met de baby en het 
geduld heeft om de doek goed om te (leren) doen

wat doet de draagdoekconsulent?
De eerste tien à vijftien minuten stelt ze 
vragen: hoe oud is het kind, heb je fysieke 
klachten, gaan beide ouders dragen, wil je 
het kind vooral thuis ronddragen of juist 
als je buiten op pad gaat. Afhankelijk 
van je lichaamsbouw stelt ze een aantal 
modellen voor en dan kun je gaan passen 
en uitproberen. En natuurlijk kun je ook bij 
haar terecht als je vragen hebt over de 
drager die je eerder hebt aangeschaft.

draagzakken
= veelheid aan dragers waarbij het kind rechtop op de 
buik gedragen wordt
+ sluit dicht aan bij onze cultuur
+ vooral mannen vinden dit stoerder dan een 
draagdoek
- niet allemaal ergonomisch verantwoord

belangrijk: *zorg 
dat onderlijf en 
rug van de baby 
goed onder-
steund worden 
door de beentjes 
om je middel te 
houden. Knoop 
er eventueel nog 
een aparte doek 
omheen. Bij bun-
gelende beentjes 
komt het gewicht van het kind op zijn kruis terecht, 
zoals bij een parachute.

conclusie: niet alle draagzakken zijn een aanrader. 
Let vooral op rondom ondersteuning van rug en 
billen, tot aan de nek en de knieholte. Je wil geen 
‘hangjongere’!

torsodragers
= Afrikaanse ‘strapless’ 
draagdoek waarbij het kind 
op de rug zit
+ de schouders en armen  
 zijn vrij, je kunt dus meer  
 doen terwijl je het kind  
 draagt
- het zit minder in onze cultuur om op de rug te  
 dragen
- sommige ouders ervaren een benauwd gevoel  
 op de borst

belangrijk: *deze drager zit het lekkerst als je er 
de passende lichaamsbouw voor hebt (bredere  
heupen) *neem de tijd om de drager goed te 
leren omdoen en te wennen aan het gevoel

conclusie: ideaal voor mensen met schouder- en 
nekklachten of bij (huishoudelijk) werk

vragen dragenover
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veiligheidstips

› Infantino-draagzakken van het type ‘SlingRider’ en  

 ‘Wendy Bellissimo’ mogen niet meer gebruikt  

 worden en moeten teruggebracht worden naar de  

 winkel in verband met verstikkingsgevaar

> Andere draagzakken zijn in het algemeen een vei- 

 lige manier om een baby te vervoeren. In Nederland  

 gebeuren er zelden of nooit ongelukken mee.  

 Voorwaarde is natuurlijk wel dat ouders/verzorgers  

 zich goed aan de gebruiksaanwijzing houden.

> Draagzakken waarin de baby rechtop wordt gedra- 

 gen, moeten voldoen aan de Europese norm NEN-EN  

 13209-2. Voor de andere typen buikdragers bestaat  

 nog geen norm. 
 bron: nieuwsbrief Consument & Veiligheid (nr 38, mei 2010). 

advies

1* let altijd op je kind
Dragen in een sling of draagdoek kan in principe 
al vanaf de geboorte en is, bij correcte toepassing, 
niet gevaarlijk. Wel geldt het advies om het kind 
altijd goed in de gaten te houden. Dat geldt voor 
alle leeftijden, maar daarnaast is er tot ongeveer vier 
maanden een verhoogd risico van positionele as-
fyxie, zeker bij prematuren. Daarbij wordt het hoofdje 
voorover gebogen door de ronding van de doek. De 
luchtpijp is nog niet omringd met sterke spieren zoals 
bij grotere kinderen, waardoor de luchtpijp bekneld 
kan raken en het kind kan stikken. Let er daarom al-
tijd op dat het kind vrij kan ademen en dat er twee 
volwassen vingers tussen kin en borst van de baby 
passen. Draag het kind in die eerste vier maanden 
het liefst uitsluitend rechtop. Die houding is veiliger en 
bovendien beter voor de heupontwikkeling. Maar let 
op: draagzakken en torsodragers zijn niet allemaal 
voor die jonge leeftijd geschikt.

2*let op voor oververhitting
Let goed op de temperatuur van de baby: voel het 
nekje, zorg dat hij niet gaat zweten of rood zien. 
Neus en mondje moeten altijd vrij zijn. Kleed het 
kind niet warmer aan dan jezelf: het voelt immers 
ook de warmte van de doek en van jouw lichaam. 
Als je het kind onder je jas draagt, mag het zelf 
geen jas aan en moet jouw jas vanboven open 
zijn voor de luchttoevoer. 

3* draag veilig, lees de gebruiksaanwijzing
Ook als je een draagdoek van iemand overneemt: 
zoek online een goede beschrijving. Zoek het liefst 
vooraf informatie over de veiligheid van de be-
oogde doek. Let er bij het dragen altijd op dat de 
doek het kind volledig ondersteunt. Draag de baby-
drager hoog genoeg: minimaal op je navel en het 
liefst hoger, dat is ergonomisch en veilig. Blijf je op 

elk moment bewust van je kind. Drink bijvoorbeeld 
geen hete dranken met het kind op de buik.

4*kies voor kwaliteit
Kies een degelijke stof, het liefst geweven en (behal-
ve voor wikkeldoeken) geen rekbaar tricot. De prijs 
zegt niet alles. Soms kun je beter een lap stof van de 
markt halen en een goede werkbeschrijving voor 
een sling downloaden, dan een hele dure drager 
te kopen. Met het uitgespaarde geld kun je dan 
beter een uurtje naar de draagdoekconsulent.

5* zoek professionele hulp
Op de website van de vereniging voor draag-
doekconsulenten kun je een deskundige vinden in 
jouw buurt. Tip van Rachel: ook de vrijwilligers van 
La Leche League zijn vaak vertrouwd met draag-
doeken en zullen je graag advies geven.

algemene tips      veiligheidsadviezen 
bij het gebruik van buikdragers
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››Kijk voor meer draagadvies en veilig- 
heidstips op www.veiligheid.nl, www.
draagdoekconsulenten.nl en op de website 
van Rachel Verweij www.hechteband.nl<<


