
 

het allerbeste plekje
op de hele wereld!

•	 voor	gebruik	binnenshuis	tijdens	de	kraam- 
periode,	zowel	thuis	als	in	het	ziekenhuis		

•	 onbezorgd	uitrusten	en	zelfs	in	slaap	vallen	
met	je	baby	veilig	op	je	buik	

•	 huid-op-huid	contact	terwijl	je	toch	je	
bewegingsvrijheid	behoudt	

•	 gemaakt	van	zachte	maar	stevige	
draagdoekstof	in	100%	biologisch	katoen		

•	 drie	afzonderlijk	in	te	stellen	banden	zorgen	
altijd	voor	de	perfecte ondersteuning	

•	 borsten	en	buik	van	de	moeder	zijn	bedekt	

• gemakkelijk	aan	te	doen		

•	 kan	eenvoudig	losser	en	strakker	gemaakt	
worden	-	handig	bij	het	geven	van	
borstvoeding	

• geen gebruik van klittenband en	dus	geen	
krakend	geluid	waarvan	je	baby	wakker	wordt	

• geen knopen of naden	over	je	baby’tje	en	ook	
niet	op	je	eigen	rug	-	je	kunt	dus	lekker	zitten	
en	liggen	

•	 kan	gemakkelijk	gebruikt	worden	als	je	
baby’tje	aan	allerlei	slangetjes	verbonden	is		

•	 wasbaar	in	wasmachine	(tot	60°)	

• hygiënisch:	de	draagdoek	is	niet	te	lang	en	
hangt	dus	nooit	op	de	grond



Baby’s hebben huidhonger

Direct	 en	 veelvuldig	 huidcontact	 is	 van	 onschatbare 
waarde.	Diverse	wetenschappelijke	studies	tonen	aan	dat	
kangoeroeën	 een	 duidelijk	 positieve	 invloed	 heeft	 op	 de	
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling	 van	 pasgeboren	
en	 premature	 baby’s.	 Dit	 intense	 contact	 zal	 ook	 de	
ouder-kind-band	 enorm	 versterken	 en	 de	 melkproductie	
bevorderen.	 Met	 de	 BB-SOOZE	 draagdoek	 kun	 je	 op	 een	
veilige manier voor lange periodes ‘kangoeroeën’ met	 je	
pasgeboren	baby’tje.

In	de	praktijk	blijkt	het	 in	de	klinische	omgeving	 van	het	
ziekenhuis	 en	 de	 couveuse	 afdeling	 niet	 altijd	 makkelijk	
om	 dit	 noodzakelijke	 huidcontact	 op	 een	 eenvoudige,	
comfortabele	 en	 veilige	 manier	 tot	 stand	 te	 brengen.	
In	 samenwerking	 met	 de	 kraamafdeling	 van	 het	 Sint	
Vincentius	ziekenhuis	in	Antwerpen	ontwikkelde	Babylonia	
daarom	 de	 “BB-SOOZE”.	 Deze	 draagdoek	 is	 niet	 alleen	
ideaal	voor	gebruik	in	ziekenhuizen	maar	kan	ook	perfect	
thuis	gebruikt	worden	in	de	kraamperiode.	

In	 tegenstelling	 tot	 de	 gekende	 draagdoeken	 zijn	 de	
stofbanen	 van	 de	 BB-SOOZE	 compact	 en	 kort.	 Daardoor	
komt	 de	 draagdoek	 niet	 op	 de	 vloer	 bij	 het	 aandoen	 wat	

belangrijk	 is	 i.v.m.	de	hygiëne.	De	draagdoek	 is	gemaakt	
van	speciale	draagdoekstof	 in	100%	biologisch	katoen	en	
machine wasbaar op 60 graden.	 De	 BB-SOOZE	 werd	 zo	
ontworpen	 dat	 de	 vroedvrouw, verloskundige of partner 
de draagdoek heel eenvoudig kan aandoen bij de pas-
bevallen moeder,	 zelfs	 als	 moeder	 of	 baby	 verbonden	
zouden	zijn	met	medische	apparatuur.	

Kangoeroeën	 met	 je	 baby	 gebeurt	 liggend of zittend.	 De	
BB-SOOZE	heeft	geen knopen en naden over	je	baby’tje	en	
ook	niet	op	je	eigen	rug,	dus	heerlijk	zacht	en	comfortabel.	
De	 drie	 banden	 kunnen	 afzonderlijk	 worden	 ingesteld	
en	 bieden	 altijd	 de	 perfecte ondersteuning	 zowel	 bij	 de	
billetjes,	 als	 bij	 het	 hoofdje/nekje	 en	 over	 je	 hele	 kindje	
heen.	De	BB-SOOZE	is	niet	bedoeld	om	mee	rond	te	lopen	
tenzij	je	baby	door	beide	handen	ondersteund	wordt.	

Onze	 ambitie?	 Wij	 hopen	 dat	 elk	 baby’tje	 direct	 na	 de	
geboorte	 mag	 genieten	 van	 het	 beste	 plekje	 ter	 wereld!	
Met	de	BB-SOOZE	draagdoek	kan	dit	heel	comfortabel	en	
veilig.	We	streven	er	dan	ook	naar	dat	elke	vroedvrouw	en	
elke	materniteit	de	BB-SOOZE	voor	pas	bevallen	moeders	
ter	beschikking	zal	hebben.	

Ouders, vroedvrouwen & gynaecologen enthousiast

In	 een	 “Baby	 Friendly	 Hospital”	 wordt	 een	 baby	 na	 de	
geboorte,	als	hij	in	goede	gezondheid	is,	nooit	weggenomen	
maar	onmiddellijk	op	de	blote	borst	van	de	moeder	gelegd.	
Mama	 en	 baby	 worden	 pas	 verzorgd	 nadat	 de	 eerste	
kennismaking	en	liefst	ook	de	eerste	(borst)voeding	heeft	
plaatsgevonden.	 Terug	 op	 de	 kraamafdeling	 worden	
ouders	 aangemoedigd	 om	 hun	 baby	 nog	 een	 hele	 tijd	 in	
huid-op-huidcontact	te	houden.	De	BB-SOOZE	draagdoek	
is	hiervoor	ideaal!	

Naast	 alle	 positieve	 reacties	 van	 vroedvrouwen,	
gynaecologen	en	verplegend	personeel,	zijn	ook	de	ouders	
zelf		bijzonder	enthousiast!	Zodra	ze	weten	hoe	belangrijk	
huid-op-huid	contact	is,	willen	ze	het	vaak	herhalen	in	de	
dagen	na	de	bevalling.	‘Dit is echt magisch’	horen	ze	vaak	
op	de	kraamafdeling…

Wanneer	 een	 moeder	 haar	 kindje	 na	 de	 geboorte	
niet	 meteen	 of	 maar	 heel	 kort	 bij	 zich	 kan	 nemen	 om	
medische	redenen,	zoals	bijvoorbeeld	na	een	keizersnede,	
kan	 het	 kindje	 dit	 huidcontact	 hebben	 met	 de	 vader.		

Het beste wat je je pasgeboren kindje kunt geven!

Het	 is	 al	 lang	 bewezen	 dat	 kangoeroeën	 -	 je	 baby’tje	
rechtop	op	 je	blote	huid	 leggen	-	tal	van	voordelen	heeft.	
Het	is	een	basisbehoefte	van	ieder	kindje.	

Huid-op-huid	 contact	 stabiliseert baby’s hartritme,	
zijn	 suikerspiegel	 en	 zijn	 ademhaling.	 Het	 helpt	 baby’s	
lichaamstemperatuur beter op peil	te	houden	en	het	zorgt	
voor	verhoogde immuniteit	en	een	natuurlijk slaappatroon.	
Door	kangoeroeën	ervaart	je	baby	minder stress,	huilt	hij	
minder,	is	hij	meer ontspannen	en	wordt	eten	makkelijker	
verteerd.	Je	baby	voelt	zich	veilig en geborgen.	Direct	en	
veelvuldig	huidcontact	bevordert de groei en ontwikkeling	
en	versterkt	de	ouder-kind-band.	Het	 intense	contact	zal	
ook	de	melkproductie	bevorderen	en	aanzetten	tot	drinken,	
de	start	van	borstvoeding	zal	dus	vlotter	gaan.	Bovendien	
heb	je	als	ouder	tijdens	het	kangoeroeën	een	goed	zicht	op	
je	kindje	en	kun	je	zijn	signalen snel oppikken.	

gepatenteerd 

product!



ontwikkeld in samenwerking 

met de materniteit 

van het St. Vincentius 

ziekenhuis in Antwerpen

De kangoeroe draagdoek van Babylonia
Een	 Babylonia	 draagdoek	 speciaal	 ontwikkeld	
voor	 gebruik	 tijdens	 de	 kraamperiode	 én	 voor	 het	
kangoeroeën	 van	 premature	 en	 couveuse	 baby’s.		
Voor	die	eerste	uren	en	dagen	waarin	huid-op-huid	
contact	zo	ontzettend	belangrijk	is!	

Met	 de	 BB-SOOZE	 ligt	 je	 baby	 veilig	 tegen	 je	 aan	
terwijl	 jij	 lekker	kunt	ontspannen	en	zelfs	 in	slaap	
kunt	 vallen.	 ‘Het beste plekje van de hele wereld’	
noemt	Els	Coppens	het.	Als	adjunct	hoofdvroedvrouw	
nam	Els	Coppens	samen	met	Hannelore	Marynen	
het	initiatief	om	een	kangoeroedoek	te	ontwikkelen.

happy together

De	 BB-SOOZE	 is	 speciaal	 ontwikkeld	 voor	 gebruik	
tijdens	de	kraamperiode.	Deze	draagdoek	is	niet	te	
koop	voor	particulieren	maar	kan	via	vroedvrouw	of	
gynaecoloog	gebruikt	worden.	

Op	zoek	naar	een	draagdoek	waarmee	je	wél	op	pad	
kunt?	Je	kunt	direct	vanaf	de	geboorte	gebruik	maken	
van	een	van	de	andere	Babylonia	draagdoeken!	

Bekijk	 de	 FAQ	 op	 www.babylonia.eu	 en	 kies	 de	
draagdoek	die	het	beste	bij	jou	past!


