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Dra$n doet
won0eren

Negen maanden lan§ heeft je baby in je buik geschommeld, veilig
en §eborgen. 0m vervolgens met tracnt de kdude, lawrr,iigr wereld ingeslingerd te worden. Geiukkig kun jij ervoor rsrgen dai-ie zi*h ook
hier lekker gaat vcelen,

De geboorte is niet alleen voor jou, maar ook voor
je kind een heftige sebeurtenis. Vanuit jouw warme,
donkere baarmoeder komt hij in een lichte en open
omgeving terecht met veel nieuwe seluiden. Geen
wonder dat h[i even moet wennen en dat een verlos-
kundise of gynaecoloog je baby, als het kan, meteen
na de bevalting bij jou tesl. Op jouw warme lijf kan
hU op zijn semak alle nieuwe indrukken verwerken
en tot rust komen. TAlaarschijnlijk kost het je die
eerste dagen ook seen enkele moeite om je baby
eindeloos bij je te hebben. Maar richaamscontact
is in de maanden daarna ook nos heel belangruk.
Sterker nog: het is voor een baby net zo belangrijk
als eten en drinken.

Een jon§e baby heeft huidhonger. Zijn btote tijf op
jouw blote lUf (of op dat van je man) werkt tettertijk
en flsuurlijk voedend. voor hem. Zo blljken te vroeg
geboren baby's harder te giroeien naarmate ze vaker
bij hun vader of moeder liggen. Hun ademhaling
wordt regelmatiger en hun hartslag rustiger. Maar
voldragen baby,s hebben net zo soed baat bij veel
lichaamscontact. Caroline Verlee, draasconsulent:
'Een baby die alleen ligt, maakt het stresshormoon
cortisol aan. Zljrr instinct zegft hem d.at alieen zijn
§evaarlijk is. TÀrij weten wel dat we voor hem zul1en
zorgen, maar hij nog niet, en dus gaat hjj huilen.

Baby's die minimaal vier uur per dag fysiek
contact met hun ouders hebben, zijn veel rustigier.
vol§ens onderzoek huilen ze zerfs 450lo minder dan
baby's die niet gedragen word.en. AIs je je kind dicht
bU ie houdt, bij voorkeur huid op huid, maar ook mét
kleding ertussen, maak je allebei oxytocine aan.
Dat noemerl ze ook wei het knuffelhormoon of het
gelukshormoon: je word.t er blij van. Daarnaast werkt
oxytocine bl0eddrukverla§end, ontstekingsremmend.
en pijnstiliend. cle baby dragen is eisenl[jk één g?ote,
langgerekte knuffersessie en wie saat zich daar nou
niet beter van voelen.,

§makgeluidjes
Voortdurend lichamelijk contact hebben met je
baby, is ook goed voor zijn sociaal_emotioneie
ontwikkelÍn5f. Als je baby in jouw armen list of
rondsedragen wordt, hoeft h[j zich maar minimaal
in te spannen om duidelijk te maken dat hij honser
heeft. Zodra hij smakseluid.jes maakt of op zijn
knuistjes gaat zuigen, lrreet jij dat hij aan drinken
toe is. Zo voorkom je dat hij erom moet roepen
(lees: huilen). Ook als het niet altijd lukt om te
ontdekken wat zijn behoefte is, voelt je baby dat je
er voor hem bent. Hij voelt zich veilis en krijgft er
zelfvertrouwen van. Omd.at hij aI op jonse ieeftijd
'gehoord'wordt.



..Ie,Uaby dfagen
IS een {rote
knuffe[sessie'

Verder zijn er aanw[jzinsen dat baby,s die veel
(rechtop) gfedrasen worden, zich motorisch beter
ontwikkelen. Volglens de Duitse kinderarts Dr.
Eckhard Bonnet hebben ze een beter sevoel voor
evenwicht en sterkere spieren, waaronder die in
hun nek en schouders. 'AIs ik een dreumes voor
het eerst zie, kan ik alt{jd meteen zien of hij het
eerste jaar veel gedragen is door zijn oud.ers.
Die z{jn fysiek sterker.,
Tot slot vallen baby's die lijf-op-Iijf contact met
hun vader of moeder hebben sneller in slaap en
hebben ze veel minder last van d.armkrampen.
Caroline Verlee: 'Buik tegen buik ben je één grote
ïyarme kruik voor ze. En als je rondloopt met je
baby, wordt zijn buik ook nogf licht gfemasseerd.
door jouw beïyegingen,.

Kikkerhouding
Het is natuurlijk best zwaar en onpraktisch om
steeds met je kind op je arm te lopen. En die bank
wil je ook we1 weer af na een paar dagfen of weken.
Dan komt vanzelf de draagd.oek of draagzak in

'beeld. eleanine Hoekstra, moeder van Sjors (9 mnd)
is een sroot fan: 'Ik was in het besin heel sestrest
a1s moeder. Ik was bang! dat Sjors zou gaan huilen
en dat ik niet zou weten wat ik moest doen. Ik had
aI een draagdoek in huis gehaald vóór de bevalling
en toen Sjors acht dasen was, kreeg ik een draag-
consult aan huis. De consulent kwam uiilegfsen hoe
je zo'n doek sebruikt en hielp met oefenen. Vanaf
dat moment draag Ík Sjors uren achter elkaar.
Zodra h[j erin zit, wordt hij rustis en ik ook. Dan
§eeft hij zich helemaal over, Iegft zijn hoofd.je tegfen

me aan en voel ik al de stress uit zijn l[jf vloeien.,
Is het niet zwaar dan, urenlans zo'n baby op je
buik? cleanine: 'AIs je de juiste doek hebt en hem
5foed omknoopt, is het echt niet zwaar Dan train
je je rugspieren juÍst. Mijn man Lucas gfebruikt de
draagdoek ook heel vaak. Ik vind het mooi om te
zien hoe ze daar beiden van gfenieten.'

Onlangs was er in Verenisde Staten veel te doen
over het vervoeren van baby,s in draagdoeken.
Het zou niet veilis zijn voor kinderen, omd.at
er kans is op verstikkingsgevaar. Nou bleek dat
uiteindelijk over één soort draagzak te gaan, de
zo5leheten bag sling van Infantino, een diepe buidet
rrvaar kinderen door een foute krommins met hun
kin op hun borst terecht kunnen komen en dan
soms geen adem meer kunnen halen. Maar d.e

vraag blijft: hoe zors je dat je baby geen risico
Ioopt? Caroline Verlee: ,Het is belangri3k dat je je
kind niet lissend vervoert, in de kommahouding.
Vervoer hem rechtop, in de kikkerhouding. Dat
betekent buik tegen buik en met zijn beentjes als
het ware om jou heen seslasen, knietjes hoger d.an
billen. Doe de doek of zak ook niet te 1os, dan zakt
je baby in en is het ook slecht voor je rug. cIe baby
zit hoog genoeg als je hem een kusje op zljn hoofd
kunt geven. Trek je kind tot slot niet te veel kleren
aar:, zotg dat je hem te allen tjjd.e kunt zien en
bedek hem niet volledig met de doek.'

Welke is de beste?
Er zijn veel verschillende soorten dragers op de
markt. cle hebt rekbare doeken en geweven doeken.

7O ouders van nu



ONTÏUIKKELING

'ïn de draaffuak
\Mordt"hfi rri$tig,
en ik dan ook'

t

Er zijn zachte, voorgevormde draagdoeken te koop,
er§onomische dragers Élenoemd. Daarnaast bestaan
er ook stu§§ere varianten, zoals de draagzakken
van BabyBjörn en de MyCamier van Stokke. Tot
slot heb je no§ de slinss, kortere doeken die je over
één schouder draa5$ en de zoElenaamde torsodragers
waarbij je kind op je rug zit. ïllat voor jou de beste
is, is natuurlijk persoonlijk. KUk eerst welk draa§-
systeem je het meest aanspreekt, hoeveel seld je
er voor overhebt en ofje het beiangruk vindt dat
je je kind er als dreumes ook nog in kunt dragen.
Advies bU je keuze kun je in elk seval krijglen via
de Vereni5fingf van Draasdoekconsulenten en je kunt
inloopochtenden bijwonen waarop je verschillende
dra§ers kunt uitproberen. Deze ochtenden worden
zowel door draagdoekconsulenten als door sommige
webwinkels georganiseerd. .

. draa,gdoek. stai'lpagina. nl; ):ier
r,vaar ze cira,gers verkopen

-...1 n draagdoekconsulenten.nl: site
va,n Draagd oekconsuienten

I\Iaar voren kijken?
Vlaa,r.jij denkl riai je je klnd een glunsl verleenr,.
is het voor je bar,.lty misschien veet te stressvol om
steeds naal: voïen ie kljken. Draagizakproducenf
BabyBjörn k"rijgil, hjer veel vrager) over. Dit is lriin
ant,woor-d: 'Doe l:et lot en met drie maa,nden in elk
§eval niet. OÍ' je irel daar.na doei, is afhankeii3k r;an
je kinrJ" en de situat,ie. Tussen ie vier en zes
maa,nden kun je in principe beginnen meN i-ierír
(korN) naar voren laten kijken. maar iioe het niet
ais je kiirrl moe is of srrel overprikkeld t-aaki.'

§laapverwekkend.
\\raN.je ook kr-Lnt p:"ciieren. ts bablrn"rassagí1.

Gen-rasseerde kiniieren bii.jken r.i-rsligier [e slapen.
rrertonen mind.er' §epr-ikkekl gs{irag en l.remeil sneiier
lce in §e',ri,'icht t:n lengt,e. zo 'niij<N uil onclerzoek van
de Amerikaense psycholoc-;g TifÍan*t' tr'iejr1.

Glibberig! mensje
A1s je hel rliel ziet ziilen orn met or:lniooi (i:oven-)
lijÍ' op cie brank ie zitren, ga dan e ens met je baby
ondel de douche. Dat kan aI rv-&rr&l iret rnoment
dat, hi.l in bad mag en de rneesie kinciei,en vinden
het heer'Ii.jk. Voor.lezeif is hel cok eer: fline rnanier
rran ccntacN rnaken, zo'h si.ibberis. tvafm rnensje
van Nop lol t,een tegen je aan. Laal hern de eersNe
kererr aangeven cioor je parlner voor de veriiSt:eld.

lWeer weten?
rrind je webshops

r.an de Vereniging

* hechtebancl.nl: alies ove;, cl.raagdoeken en de banci
lussen ouder en babjr

. asamatteroflove.nl; -websit,e van ch,aagfconsuienl
Caroline Ver'lee
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