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Hip hip hurray: A baby 
is on the way! 

Een kind krijgen wekt heel wat vragen op: Wat is 
nou goed, wat niet? Je kind heeft aardig wat tijd 

in de buik doorgebracht en komt dan op de wereld 
met veel invloeden van buitenaf. Daarom is goede 

voorbereiding key. Ook wat skincare betreft. 

Want heeft je kindje eigenlijk huidverzorging nodig? 
Je wilt sowieso een goede start en de huid is het 

grootste orgaan is het belangrijk dat je kiest voor 
natuurlijke verzorging, zonder rommel. Al helemaal 

wat baby’s betreft. Daarom hebben we de Newborn 
Guide voor je gemaakt. 

Maar hé, de zwangerschap hoort daar natuurlijk 
ook bij. Daarom hebben we ook wat handige tips 

voor moms to be om onbezorgd te kunnen genieten 
van je zwangerschap. Van voeding tot slaaptips, en 

huidverzorging natuurlijk niet te vergeten. We beloven 
je geen wonderen. We vertellen je niet wat je moet 
doen. We reiken je alleen de juiste tools aan, voor 

een gezonde huid, start en herstel. Voor jou als new 
mom or dad en je little one, waarbij de twijfel wordt 

weggenomen op het gebied van huidverzorging. 



1.1 
Natuurlijke huid- 
en haarverzorging

Whoohoo, zwanger! Wist je dat dit 
hét moment is in het leven waarop 
vrouwen hun huidverzorging onder de 
loep nemen? Want wat je op je huid 
smeert, in hoeverre komt dat bij de baby 
terecht? Denk aan je huidverzorging, 
maar ook make-up, zonbescherming, 
het lakken van je nagels? En hoe houd je 
je eigen huid zo mooi mogelijk? 
Het antwoord: keep it natural en 
ondersteun je huid zo goed mogelijk. 
Tijdens de zwangerschap verandert 
het lichaam, wat ook extra veel van je 
huid zal vragen. Daarnaast verandert 
de hormoonhuishouding, wat ervoor 
kan zorgen dat je last kunt krijgen van 
hyperpigmentatie, droge huid en ook de 
hoofdhuid kan om meer aandacht gaan 
vragen. 

Daarom wil je extra lief zijn voor je 
huid. Stoffen die we liever vermijden 
zijn harde, chemische ingrediënten 
die je huid kunnen irriteren of je 
hormoonhuishouding kunnen verstoren. 
Denk aan parabenen, siliconen, 
phenoxyethanol, minerale olie of 
agressieve schuimmiddelen, zoals SLS. 

Voor je dagelijkse verzorging zoals 
dagcrème, shampoo, maar ook je 
striemenolie of belly butter kies je voor 
natuurlijke ingrediënten zoals avocado 
olie, zoete amandelolie, shea butter, 
lijnzaad, kokosolie en meer.

Alles wat je wilt weten 
over de zwangerschap  1. 



1.2 
Huidveranderingen 
tijdens de zwangerschap

Zoals je misschien weet vinden er 
aardig wat veranderingen plaats 
in je hormoonhuishouding. En deze 
veranderingen hebben ook direct 
invloed op je huid. Dat is overigens niet 
altijd even positief. Daarom is een juiste 
huidverzorging belangrijk tijdens je 
zwangerschap. 

The Glow 
Sommige vrouwen zijn gezegend met 
een zwangerschapsgloed, de pregnancy 
glow, tijdens de negen maanden. Je 
lichaam maakt meer bloed aan en het 
kan dus zomaar zijn dat je gezonde 

blosjes krijgt. Heb je dit? Lucky you! 
Helaas geldt dit niet voor iedereen. 
Je kan ook een vlekkerige huid krijgen 
of te maken krijgen met bijvoorbeeld 
spinnetjes (van die rode puntjes in je 
gezicht, ook wel spider neavi genoemd). 

Acné 
Ben je niet gezegend met een gloed, 
maar juist met onzuiverheden, dan is het 
van belang om je huid goed te reinigen. 
Kijk ook eens naar je make-up. Zorg dat 
je huid zo min mogelijk met chemische 
stoffen in aanraking komt. Haal iedere 
avond je make-up eraf en gebruik een 
natuurlijke cleanser. Smeer altijd een 
dag– en nachtcrème op om je huid 
soepel te houden. Ga in ieder geval niet 
scrubben, zo beschadig je je huid alleen 
maar. 



Striae 
Onder invloed van hormonen en de 
uitrekking van je huid, kan er striae 
ontstaan. Ze zeggen dat dit erfelijk 
bepaald is, maar dat hoeft niet altijd 
het geval te zijn. Het zijn scheurtjes in 
het bindweefsel die ontstaan wanneer 
de huid te snel groeit. Smeren kan zeker 
helpen om je huid soepel te houden, 
maar heb je eenmaal striae, dan kun 
je er weinig meer aan doen. Smeer je in 
ieder geval iedere dag in met een lekkere 
olie of bodylotion.

Jeuk
Veel zwangere vrouwen hebben last 
van jeuk. Dit komt deels doordat de huid 
opgerekt wordt en soms wat droog is, 

maar ook doordat de lever meer moeite 
heeft met het afvoeren van galzuren. 
De galzuren kunnen de zenuwuiteinden 
prikkelen. Door je huid goed te 
hydrateren en soepel te houden kan je de 
jeuk verminderen. 

Hiervoor kan je een natuurlijke 
bodylotion gebruiken of bijvoorbeeld 
pure amandelolie. Tipje van ons: 
smeer je onder de douche in met onze 
Milky Bath Oil. Of na het douchen met 
Soothing Baby Oil. Blijft het jeuken? 
Neem dan contact op met je arts. Hij 
kan controleren of je geen last hebt van 
zwangerschapscholestase.

Zwangerschap en de zon 
Onder invloed van hormonen in 
combinatie met de zon gaat je
huid meer pigment produceren en 
kan er een zwangerschapsmasker 
ontstaan: verkleuringen in je gezicht. 
Vaak op het voorhoofd en rond 
de lippen, maar het kan ook op je 
wangen voorkomen. Daarom is het 
van belang dat je je iedere dag 
meerdere malen goed insmeert met 
een zonnefactor. Doe je dit niet, dan is 
de kans op een zwangerschapsmasker 
veel groter. En bedenk ook dat een 
zwangerschapsmasker niet per 
definitie hoeft te verdwijnen na een 
zwangerschap. Kies voor een natuurlijke 
zonnebrandcrème, die legt namelijk een 
laagje op de huid, in plaats van dat de 
crème in je huid trekt. Dit wil je namelijk 
zo puur mogelijk houden. Gebruik 
voor de rest een hoed en draag een 
zonnebril.

Productsuggestie:
Naïf natuurlijke zonnebrandcrème
voor het gezicht SPF30,

€24,95

https://naifcare.com/product/natuurlijke-zonnebrandcreme-gezicht-factor-30-50ml/
https://naifcare.com/product/natuurlijke-zonnebrandcreme-gezicht-factor-30-50ml/


1.3 
Lief zijn voor jezelf tijdens 
de zwangerschap doe je 
zo

Wees lief voor jezelf tijdens de 
zwangerschap. Het is niet gek als 
je je een dag niet goed voelt of als 
je er even doorheen zit. Er gebeurt 
een hoop in je lichaam. Daarom is 
het belangrijk om niet te hard voor 
jezelf te zijn. We hebben een paar 
tips voor je.

1. Omarm en accepteer
Dit kan zo vreselijk klinken als je drie 
maanden (of langer) boven de pot hangt 
en kotsmisselijk bent. Been there. Maar 
achteraf gezien kun je niet meer dan de 
situatie accepteren. Het is iets bijzonders 
en het gaat erg snel, dus geniet ervan.

2. Pak je slaap
Echt. Dan maar even geen sociale 
contacten of huishoudelijke taken 
verrichten. Als je moe bent, ben je moe. 
Je lichaam geeft dan aan dat je het iets 
rustiger aan moet doen. Heb je al een 
kind (of meerdere)? Vraag dan hulp van 
buitenaf.

3. Smeer jezelf in
Wees lief voor je huid! Smeer je dagelijks 
in om je huid soepel te houden. Tijdens 
je zwangerschap verlies je extra vocht. 
Dit kun je aanvullen door veel water te 
drinken en jezelf te hydrateren (mocht 
je geen zin hebben in water, maak dan 
bijvoorbeeld een verse smoothie).

Tip van Naïf: neem niet een hele hete 
douche en smeer je huid onder de 
douche in met onze Milky Bath Oil. Zo 
blijft je huid zacht. Onze bodylotion is 
trouwens ook zeer geschikt voor een 
zwangere huid.



4. Neem een paar dagen 
voor jezelf
Huh? Ja, dit klinkt inderdaad onmogelijk. 
Toch is het helemaal geen gek idee. Als 
de baby er straks is, verandert er nog 
meer, dus een beetje me-time kan geen 
kwaad. Kijk of je een paar dagen een 
spa kan boeken, of naar een retreat kan. 
Mandali heeft hele fijne retreats waar je 
ook naartoe kan als je zwanger bent. Je 
zit op een berg bij Lago d’Orta en hebt 
het meest fenomenale uitzicht. Drie keer 
per dag kun je genieten van meditatie en 
yoga. Heerlijk. 

5. Mind, body, soul vanuit huis
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je 
geen zin hebt om het huis te verlaten. 
Zo heeft zwangerschapsplatform 
The Mompany online courses op het 
gebied van zwangerschapsmeditatie, 
zwangerschapsyoga en Ayurvedische 
tips. Zo kun je thuis yogaoefeningen 
doen, of podcasts beluisteren. 

6. Zwangerschapsmassage
Ooit gedacht aan een 
zwangerschapsmassage? SOAP 
TREATMENT heeft een hele fijne! En 
wat dacht je van een Reiki massage? Dit 
kan ook heel ontspannend zijn tijdens je 
zwangerschap. 

7. Stop met verontschuldigen
Die hormonale uitbarstingen zijn 
hartstikke normaal. Neemt niet weg 
dat ze best onprettig kunnen zijn, 
maar je hoeft jezelf ook niet continu te 
verontschuldigen. Ook niet als je cravings 
hebt. Dus: niet blijven malen. Morgen 
weer een dag.

8. Je lichaam is aan 
verandering onderhevig 
en dat is zo
Dus – en nu gaan we even naar punt 
1 – accepteer het! Heb je striae? Dat is 
inderdaad vervelend, maar je kunt er 
niks aan doen. Voel je je een ontplofte 
nijlpaard? Zo voelt iedere zwangere 
vrouw zich op een bepaald moment. 
Mocht je in de spiegel kijken, zie dan een 
mooie, zwangere vrouw die een nieuw 
leven aan het ontwikkelen is. 
Prachtig, toch?



1.4 
5x niet-te-missen 
superfoods voor tijdens 
de zwangerschap

Hoogstwaarschijnlijk krijg je de 
meeste voedingsstoffen al binnen. 
Zeker met de huidige trends waarin 
vegetarisch en veganistisch eten 
steeds populairder wordt. Zo 
eet je vast en zeker weleens een 
avocado op je brood. Helemaal 
goed, deze zit namelijk in de 
lijst van superfoods tijdens je 
zwangerschap! We leggen je uit 
waarom en delen er nog eens 4.

1. Smoothies! Ja, dan weet 
je tenminste zeker dat je genoeg 
groenten en fruit binnen krijgt. 
Zo kan een wortel, appel en 
gembersap bijvoorbeeld helpen tegen 
misselijkheid. Gebruik de volgende 
regel: pak een groente of fruit met 
veel vocht (komkommer, sinaasappel, 
bleekselderij), een bladgroente zoals 
spinazie en een zoetmaker zoals 
banaan of peer.

2. Peulvruchten - denk aan 
kikkererwten, linzen, bonen en 
doperwten. Voeg ze toe aan salades 
of maak een lekkere rode linzensoep 
met kokos. De vezels hierin werken 
goed tegen obstipatie.

3. Avocado’s dus. Deze zitten 
vol met goede vetten en oliën, die 
zijn te vergelijken met de natuurlijke 
huidoliën van de mens. Vol met 
vitamine A en B, maar ook foliumzuur 
– iets wat je tijdens de zwangerschap 
extra kunt gebruiken. Avocado toast 
anyone?

4. Vette vis en walnoten
- oftewel voeding dat vol zit 
met omega-3. Dat is goed voor 
de hersenontwikkeling, hart-en 
bloedvaten, gezichtsvermogen en 
motorische vaardigheden van de 
baby. 
 
5. Pitten! Zonnebloempitten, 
pompoenpitten, maar ook 
pijnboompitten. Voor wat extra pit 
rooster je ze kort even en bewaar je 
ze in een schaaltje om zo te snacken. 
Of voor door de salade of op een 
boterham met hummus. 



Als drager van het kind 
gaat de meeste aandacht 
uit naar de moeder. 
Understandable, maar we 
leven in een tijdperk waarin 
de rol van de vader ook 
net zo groot kan zijn. Zeker 
bij een eerste kind is alles 
net zo goed nieuw voor 
de moeder als de vader. 
Daarom is Naïf’s Newborn 
Guide ook voor jou dad! 

Betrokken vaderschap, net zo 
belangrijk als je het ons vraagt2. 

Ook vaders hebben 
zwangerschapshormonen
Ja echt. Wanneer de man vanaf de 
start betrokken is bij de zwangerschap 
en zich psychologisch gezien 
klaarmaakt voor het vaderschap 
vindt er een schommeling plaats in 
de hormoonspiegel. Zo zijn er diverse 
experimenten geweest die uitwijzen 
dat verschillende hormonen toenemen 
zoals oxytocine. Dit hormoon speelt 
een belangrijke rol bij het verbinden 
van sociale contacten met gevoelens 
van plezier, moederbinding en 
vriendschappen. De hoeveelheid 
testosteron neemt af. Zo kun je zeggen 
dat de man hiermee meer focus en 
concentratie heeft op het nieuwe 
gezinslid. 



Bondingtips voor tijdens de 
zwangerschap:
Maak contact met de baby in de buik 
Uit onderzoek is gebleken dat vanaf 
de 23e week van de zwangerschap de 
baby begint te reageren op geluiden. 
Zo kun je de baby dus laten wennen 
aan verschillende stemmen van de 
ouder. Regelmatig praten tegen de 
buik dus :) Ook kun je vanaf week 
22/23 de baby zachtjes wiegen in de 
buik. Leg twee warme handen om de 
buik en beweeg de buik (in de buurt 
van de baarmoeder) zachtjes heen 
en weer.  

Mee op controle
Sowieso is de eerste 
zwangerschapscontrole er één waar 
je als vader bij bent, period. Rond de 
12e week wordt er tijdens de controle 
voor het eerst naar het hartje gezocht. 
Dit kan een spannend moment zijn, 
omdat het een bevestiging van de 
zwangerschap geeft. Daarom wordt 
het nieuws van een zwangerschap 
vaak pas vanaf week 12 gedeeld met 
de omgeving. Daar wil je dus als man 
aan de zijde staan. 

Moeder en kind hebben een natuurlijke 
band die al ontstaat in de buik. Om 
deze band tussen vader en kind te 
stimuleren hebben we een aantal 
bondingtips:

• Zorg als vader dat je dicht 
betrokken bent bij de ‘routine’ 
momenten. Denk aan een 
rustgevend bad, het verschonen 
van de luier, samen een dutje doen 
of samen onder de douche.  

• Het is voor een vader ook 
belangrijk om alone time te hebben 
met de baby. Zo ervaart de baby 
ook de zorgzaamheid van de vader 

• Huid- op huidcontact is belangrijk, 
de baby op de buik of aan de borst 
bij de moeder is net zo belangrijk 
als de baby op de buik of borst van 
de vader.  

• Probeer eens de babymassage die 
je verderop in dit ebook terugvindt! 



3.1 
Babyverzorging, 
wat gebruik je wanneer? 

Waarschijnlijk heb je nog geen idee 
welke verzorgingsproducten je ge-
bruikt voor een pasgeboren baby. 
Eén ding staat vast - de babyhuid wil 
je zo goed mogelijk verzorgen en een 
goede start mee geven om huidproble-
men zoals eczeem en een droge huid 
op latere leeftijd te voorkomen. Welke 
producten gebruik je het meest?

De eerste maanden:
• Een milde badolie die de huid 

verzorgt tijdens het badderen 
• Een luiercrème voor de eerste 

luieruitslag 
• In geval van babymassage: 

verzachtende babyolie 
• Een ‘altijd goed’ crème voor het hele 

lichaam. Dit kan een bodylotion zijn 
of een ‘vette crème’.

Daarna aan te vullen met:
• Een milde wasgel voor onder de 

douche
• Plezier producten voor in bad 

(badschuim, bruistabletten)
• Een milde babyshampoo voor de 

haren 

Om goed van start te gaan vind 
je bij Naïf diverse starters kits, 
van klein tot groot. Ook perfect 
als babyshower of kraamcadeau!

Alles wat je wilt weten over 
de verzorging van de babyhuid3. 



3.2 
De baby komt eraan, dit 
gaat er in de vluchttas

Vanaf week 37 is het handig om je 
vluchttas klaar te hebben staan, 
oftewel de tas die je meeneemt 
naar het ziekenhuis voor tijdens/na 
de bevalling. Beval je thuis? Zorg 
dat je ‘m alsnog klaar hebt staan 
voor als je onverwacht toch naar 
het ziekenhuis moet. Wat zit er in de 
vluchttas? 

Voor de 
moeder:
Persoonlijke verzorging
• Tandpasta & tandenborstel
• Deodorant
• Haarborstel
• Haarelastiek 
• Bril/lenzen indien nodig + lenzenvloeistof 
• Kraamverband (Sanature of Natracare voor 

biologisch katoen) 
• Zoogcompressen 
• Natuurlijke verzorgingsproducten: een fijne 

shampoo, douchegel en een verzorgende 
crème of lotion 

• Make-up remover doekjes 

Kleding
• Kleding waarin je wilt bevallen 
• Twee extra t-shirts
• Een nachthemd en pyjama voor na de 

bevalling 
• Ondergoed, geschikt voor kraamverband 

(sustainable shopping tip: KORA MIKINO 
heeft mooi en geschikt ondergoed, puur 
ontwikkeld voor de ‘flow’)

• Een fijne joggingbroek voor over dat 
ondergoed ;) 

• Voedingsbh’s 
• Sokken (om koude voeten tijdens de bevalling 

te voorkomen)
• Een warme trui  
• Kleding om in naar huis te gaan 
• Pantoffels en/of slippers

Eten & drinken
• Een flesje water 
• Druivensuiker 
• Snacks voor de snelle trek  

(energie repen, fruit)

Fotocredits: Studio Noos



Vernix Caseosa 
Kwetsbaar dus, die babyhuid. Moeder 
Natuur weet daar alles van en daarom 
wordt er in je buik al een “natuurlijke 
crème” aangemaakt, om de pure huid 
te beschermen. Dit wordt ook wel 
Vernix Caseosa genoemd. Je herkent 
het aan het witte laagje wanneer je 
baby wordt geboren. Is je kindje te 
vroeg geboren, dan zie je het nog 
aardig zitten. Is je kindje op tijd, dan 
zie je het vaak nog een beetje. Het is 
in ieder geval niet de bedoeling dat 
je het laagje direct weghaalt. Laat 
het intrekken, sowieso minimaal 24 
uur. Doe daarom je baby niet meteen 
in bad. Dit kan je ook aangeven in 
het ziekenhuis of bespreken met je 
kraamhulp. 

Andere benodigdheden:
• Autostoeltje 
• Een dekentje 
• Omslagdoek
• Twee mutsjes 
• Twee rompers 
• Twee shirts
• Twee broekjes
• Twee paar sokken
• Luiers voor pasgeboren baby’s  

Persoonlijke verzorging
Om je kind direct een goede start mee 
te geven werkt Naïf met meer dan 15 
ziekenhuizen in Nederland samen. Weten 
of het ziekenhuis waar je graag wilt 
bevallen daar één van is? Ga naar 
www.naifcare.com/ziekenhuizen of 
vraag het na bij jouw ziekenhuis. 

Wanneer jullie dus langer dan 24 uur 
verblijven in het ziekenhuis gaat de 
baby voor het eerst in bad. Wanneer 
er in het ziekenhuis gebruik wordt 
gemaakt van Naïf producten, zal 
hoogstwaarschijnlijk het eerste badje 
zijn met de milde badolie. Daarmee 
wordt de natuurlijke huidbarrière zo 
goed mogelijk ondersteund. Je kunt ook 
zelf verzorgingsproducten meenemen en 
aangeven dat je deze producten het liefst 
voor de pasgeboren baby gebruikt.

Voor 
de 
baby

http://www.naifcare.com/ziekenhuizen


Oke dat zal niet helemaal zo snel zijn gegaan (of wel 
als je lucky bent), maar feit is wel dat er vanaf nu een 
little one in je leven is waar je voor moet zorgen. En 
daar ga je misschien tegen dingen aanlopen. Daarom 
vind je in de volgende hoofdstukken informatie over 
de meest voorkomende huidproblemen, slaaptips, 
how to: babymassage geven en een stappenplan om 
je baby voor het eerst in bad te doen. Here we go! 

En toen was daar 
ineens een baby…4. 

4.1 
“Je baby voor het eerst in 
bad, hoe doe je dat?”

Je baby in bad doen, is iets magisch. 
Vaak zijn hier, in het begin, beide ouders 
bij betrokken, maar er komt een moment 
dat je het ook alleen moet doen. Help! 
Die kleine glibberige armen en benen! 
Een baby wassen, hoe doe je dit? - 
Hurray! Baby wash skills on the way!
 
Zoals we al zeiden: in het begin – 
sowieso de eerste week – is 2 keer 
genoeg. Daarna mag het langzaamaan 
om de dag of om de 2 dagen. Hoe dan 
ook, in het begin is het even wennen. 
Het is spannend en je moet even wat 
handelingen tegelijkertijd verrichten. 
Om het wat makkelijker te maken, 
hebben we de stappen onder elkaar 
gezet. 



Stap 1:
 
Leg je baby op een veilige plek. Zet alles 
klaar: het badje, een verschoonkussen, 
een handdoek en twee hydrofiele luiers 
(één op de handdoek voor de zachtheid, 
één om je kindje mee af te drogen. 
Overigens zijn die van Boro Mini heel fijn 
en duurzaam!). Laat het badje vollopen 
met lauwwarm water (37 graden), 
druppel er wat Baby Bath Oil in en meng 
het met ‘t water. Is je kindje een paar 
weken, dan kun je wat Naïf Cleansing 
Wash Gel op een washandje doen. 

Stap 2: 
 
Kleed je baby uit en leg, voor the time 
being, een hydrofiele luier over het 
lichaam. Zo vat ‘ie geen kou. Newborns 
verliezen snel hun warmte, dus let hier 
goed op. 

Stap 3:  

Til je baby op, ondersteun het hoofdje 
en de billen goed en leg ‘m langzaam 
in het water. Je zult zien dat je baby 
ontspant. Blijf het hoofdje ondersteunen 
met één hand, zodat je je andere hand 
vrij hebt om het water zachtjes over je 
kindje heen te gieten. 

Stap 4: 
Check de plooien goed. Denk aan de 
oksels, de knieholtes en de nek. Wrijf hier 
zachtjes overheen met een washandje. 

Stap 5: 
Haal je kindje uit het badje, leg hem of 
haar op het verschoonkussen en dep 
je kindje droog. Wederom: vooral in 
de plooien, want door achtergebleven 
vocht kunnen er smetplekken ontstaan. 

Stap 6: 
Gebruik onze Softening Body Lotion voor 
een lichte babymassage. Of kies de Naïf 
Soothing Baby Oil. Zorg er wel altijd 
voor dat het lichaam warm blijft. Zijn de 
billetjes rood, dan kun je kiezen voor de 
Naïf Diaper Cream. Wellicht handig om 
de Starterskit of de Newborn Essentials 
aan te schaffen! Dan heb je alles ineen. 

Stap 7: 
Trek ‘m de coolste outfit ever aan. Done! 

Goed om te weten:

Je baby hoeft niet iedere dag in bad 
Echt niet. Believe us. Het klinkt misschien 
onhygiënisch, maar dat is het niet. Twee 
keer per week is genoeg. Baby’s worden 
namelijk niet vies, ze zweten niet en ze 
spelen niet in de modder. Wel kunnen er 
bijvoorbeeld smetplekken ontstaan door 
vocht (denk aan spuug of ontlasting) 
en kan het fijn zijn voor ontspanning. 
Onthoud dat water en zeep de tere huid 
uitdrogen dus gebruik een badolie en 
dep je baby goed droog als ‘ie in bad is 
geweest. En vergeet vooral de plooien 
niet! Denk aan het nekje, de liezen, 
achter de oren en onder de oksels. 



4.2 
Meest voorkomende 
huidaandoeningen bij 
baby & kids

Niet iedere babyhuid is even egaal. 
Soms zie je bijzondere plekken of 
vlekken. Om niet meteen in paniek 
te raken, hebben we de meest 
voorkomende afwijkingen op een rij 
gezet.
 
Baby-acné: Help, m’n baby heeft 
puistjes! No worries, dit wordt ook wel 
baby-acné genoemd en is heel normaal. 
Vaak komt het een enkele dag of weken 
na de bevalling op. Het heeft te maken 
met jouw hormonen die jij doorgeeft 
aan je kindje. Ga niet pulken, knijpen of 
scrubben. Laat de puistjes gewoon zitten. 
Ze verdwijnen vanzelf! 

Eczeem: Ja, helaas komt dit ook bij baby’s 
voor. Het is vaak erfelijk en kan al bij 
3 maanden ontstaan. Het is belangrijk 
dat je de huid vet houdt. Smeren met 
een Vette Crème is essentieel. Kinderen 
kunnen over eczeem heen groeien, maar 
soms blijft het. Schakel deskundige hulp 
in als het niet vanzelf weggaat. 

Luieruitslag: Ook wel luierdermatitis 
genoemd. De oorzaak is het vochtige 
klimaat in de luier. Hoe absorberend 
sommige luiers ook zijn, tegenwoordig, 
de ene huid reageert nou eenmaal 
anders dan de andere. Je moet bedenken 
dat een baby ongeveer 14 keer per dag 
plast en 2 keer per dag poept. Urine en 
de ontlasting maken de tere babyhuid 
week. Bacteriën vormen het enzym 
urease, dat de ureum uit urine omzet in 
ammoniak. 

De enzymen lipase en protease die in 
de poep voorkomt, kunnen er ook voor 
zorgen dat de tere huid wordt aangetast. 
Dus wat doen? Luier regelmatig 
verschonen. Billen schoonmaken met 
lauw water en een schoon washandje. 
Goed droogdeppen en vervolgens 
insmeren met Naïf Diaper Cream. Deze 
bevat geen parabenen of minerale 
oliën en kalmeert door het gebruik van 
Vitamine E en kamille.



Warmte uitslag: Warmte uitslag 
ontstaat vaak in de zomer, maar kan 
ook voorkomen omdat je je kind te warm 
hebt aangekleed. Baby’s kunnen hun 
warmte nog niet goed kwijt, dus de 
kans dat er warmte uitslag ontstaat is 
aanwezig. De Engelse benaming is ook 
wel ‘prickly heat’, ofwel warmte bultjes. 
De uitslag komt vaak tot uiting in de 
vorm van blaasjes gevuld met helder 
vocht en/of bultjes. Het komt het meest 
voor op het gezicht, de nek, de billen en 
de romp. De uitslag ontstaat wanneer 
de zweetkliertjes verstopt raken. Het is 
verstandig om eerst naar de dokter te 
gaan, die bekijkt precies wat het is. Als 
het warmte uitslag is dan kun je zelf ook 
een aantal dingen doen, namelijk: 

• Houd de omgeving van de baby goed 
geventileerd 

• Trek luchtige kleren aan 
• Vermijd zeep en vette crème, dit kunnen de 

klachten verergeren 
• Knip de nagels van de baby kort, zodat ‘ie 

niet kan krabbel 
• Droog de jeukende plekjes goed droog 

Tip: billencrème op basis van 
zinkoxide kan helpen de klachten te 
verminderen 

Berg: Een veelvoorkomende 
huidaandoening bij baby’s. Het zijn de 
witte of geelwitte schilfers/ korstjes op 
de hoofdhuid. Je hoeft je er geen zorgen 
over te maken. Heel veel baby’s hebben 
het. Sterker nog: ook de kinderen op 
een wat oudere leeftijd kunnen er last 
van krijgen. Het staat alleen vaak niet 
zo fraai. What to do? Smeer wat olie op 
het hoofdje, en kam het met een zachte 
borstel voorzichtig weg. Bij hele kleine 
baby’s raden we aan om het gewoon 
te laten zitten. Pas als het fontanel aan 
elkaar is gegroeid, kun je het zachtjes 
wegkammen. Naïf’s verzachtende baby 
olie leent zich hier perfect voor! 



Ooievaarsbeet: een rode vlek op de 
hoofd. “Ontstaan” door de ooievaar 
tijdens het brengen van het kindje. 
Althans, zo gaat de fabel. Trekt vanzelf 
weer weg. 

Aardbeienvlek: Ook wel hemangioom 
genoemd. Een goedaardige tumor, 
bestaande uit kleine bloedvaten. In 
principe is er niks aan de hand, maar 
wordt de vlek groter of gaat ‘ie zweren, 
dan is het verstandig om professionele 
hulp in te schakelen. De meeste vlekken 
vervagen en verdwijnen. 

Pigmentvlek: een donkerdere of juist 
lichtere vlek op de huid die vaak later 
weer wegtrekt. 

Wijnvlek: Een wijnvlek is een soort 
pigmentvlek, maar dan rood-paarsachtig 
van kleur. De vlek groeit met je kindje 
mee. De grootte kan verschillen. 
Verdwijnt niet vanzelf, maar kan met 
laserbehandelingen worden verminderd. 
Uiteraard pas wanneer je kind is 
uitgegroeid. 

Mongolenvlek: Komt voor bij baby’s 
met een donkere huidskleur. Het is 
een blauwzwarte vlek, ontstaan door 
pigmentcellen in de vetlaag van de 
huid. Komen er nieuwe huidlagen, dan 
verdwijnt de vlek vaak. Dit gebeurt 
meestal rond het tiende levensjaar. 



4.4 
Babymassage in 8 simpele stappen 

Pasgeboren baby’s doen niets liever dan bij mama of papa 
liggen. Aanraking is ongelooflijk belangrijk bij de vorming van 
de relatie tussen ouder en kind. Alleen kun je niet de hele dag 
je kind bij je dragen. Vooral niet als je weer aan het werk gaat. 
Masseren is daarom een zeer goed alternatief. Dus aan de slag 
met deze babymassage tips. Want babymassage is ontzettend 
leuk! 

Daarbij: als kersverse moeder vergroot het je zelfvertrouwen 
met de omgang van je mini-me, het bevordert de spijsvertering 
van je baby, het stimuleert de beweeglijkheid van de spieren 
en gewrichten en het neemt stress weg. Allemaal voordelen 
dus. Niet alleen goed voor jezelf, maar ook zeker goed voor je 
baby. Alleen, hoe doe je dat nou eigenlijk, zo’n babymassage? 
Er zijn zat cursussen die je kunt volgen, maar omdat je daar 
niet altijd op zit te wachten, hebben we een stappenplan voor 
je gemaakt met 8 handige babymassage tips. You’re welcome. 

Wat moet je in huis 
hebben/klaar hebben 
liggen?  

• Een baby 
• Massageolie  

(wat dacht je van de Naïf Soothing 
Baby Oil, die is perfect voor een 
babymassage)

• Een kussen, schapenvacht of 
boxkleed



Stap 1:
Zoek een veilige plek op.  
 
Leg een kussen neer op de grond, een 
schapenvacht of een boxkleed met 
handdoek erover. Zo ligt je baby veilig en 
warm. 

Stap 2:
Wacht tot een uur na de voeding.  
 
Baby’s vinden het heerlijk om vrij direct 
na een voeding hun behoefte te doen. 
Hartstikke fijn natuurlijk, maar niet net 
tijdens een massage. Geeft oponthoud 
enzo en je wilt ook niet dat je baby last 
krijgt van z’n darmen als je er druk op 
uitoefent. Wacht daarom een uur. Tip van 
ons: houd altijd verschoonspullen bij de 
hand, you never know. 

Stap 3:
Zet de olie klaar.  
 
Je kunt ervoor kiezen om de olie in een 
bakje te doen, maar als je onze Soothing 
Baby Oil gebruikt, kun je gewoon af en toe 
wat op je handen smeren. 

Stap 4:
Prepare yourself!  

Ringen af, horloge af, handen wassen en 
zorg dat je nagels kort en schoon zijn. 

Stap 5:
Put the music on!  
 
Zet alle storende middelen uit, zoals tv, 
iPad, telefoon, laptop etc. Zet vervolgens 
een ontspannend deuntje op. Neem er echt 
de tijd voor om je baby te masseren. Je kind 
voelt het als jij gespannen bent, dus kijk 
niet naar de klok en trek er sowieso een 
half uur voor uit. Oh en niet onbelangrijk: 
zorg ervoor dat je goed zit. Het fijnste is 
misschien nog wel om tegen een muur aan 
te zitten met kussens in je rug. 

Stap 6:
Houd contact.   
 
Het is belangrijk om oogcontact te houden, 
maar ook lichaamscontact. Prima om wat 
olie te pakken, maar probeer het met één 
hand te doen. Je kind vindt het fijn als er 
constante aanraking is. 

Zo ga je te werk... 



Stap 7:
Maar hoe masseer je dan?  
 
Met je vingertoppen en een lichte druk. Hoe 
steviger je kind is, hoe harder de druk mag 
zijn. Vind een beetje uit wat jouw kindje 
prettig vindt. Begin bij de voeten en benen. 
Masseer vanaf de liezen richting de voeten. 
Pak vervolgens de onderbenen en maak 
fietsbewegingen met de knieën naar de buik 
toe. Masseer de onderkant van de voeten in 
cirkelbewegingen met je platte duim. Masseer 
van de hiel naar de tenen toe. Doe hetzelfde 
bij de armen en handen van je baby. Leg 
nu je handen op de borst en strijk naar de 
zijkant van het lichaam. Daarna ga je met 
je platte hand van de rechterschouder naar 
de linkerheup en van de linkerschouder naar 
de rechterheup. Eindig de voorkant met een 
cirkelende beweging over de buik. Hoe het 
met de rug zit? Deze kun je alleen masseren 
als het hoofd helemaal ontspannen is. Vind je 
het spannend? Sla de rug dan over. 

Stap 8:  
Aanvoelen.  
 
Klaar? Als je kroost gaat huilen of hij wordt 
onrustig, stop er dan mee. Als je het idee 
hebt dat je kind iets niet prettig vindt, stop er 
dan mee. Maar de kans is groot dat ‘ie zeer 
ontspannen raakt! ‘Droog’ ‘m daarna zacht 
af met een handdoek en doe lekkere schone 
kleertjes aan. 



4.5  
Zo slaapt je baby als een roos

Baby en slapen: een onderwerp waar niet vaak genoeg over gesproken 
kan worden. Logisch ook, want de slaap van jouw baby bepaalt ook 
jouw nachtrust en ritme. Daarom is het belangrijk dat je baby goed leert 
slapen. Alleen, hoe pak je dat aan? Wij geven tips.

Eerst even dit: in het begin zijn dag- en nachtritme omgedraaid bij je baby. 
Dat is normaal. Verwacht daarom ook niet dat je baby binnen drie weken 
doorslaapt. Sterker nog, sommige baby’s slapen pas na een jaar goed. Het ligt 
ook aan het type kind. De ene baby is een lichte slaper, de ander een vaste 
slaper. Het is in ieder geval belangrijk, op den duur, dat je kind ‘s avonds 
duidelijk weet dat het tijd is voor een lange slaap.

1. Overdag = dutjes, 
‘s avonds = lange slaap
 
Slaapt je kind overdag, maak het dan 
licht bij het bedje. Laat hem of haar 
weten dat het overdag is. Houd de 
gordijnen open en er mag ook best wat 
achtergrondgeluid zijn.

2. ‘s Avonds moet het dus 
echt donker zijn

Kijk of je verduisteringsgordijnen hebt en 
dat er geen daglicht naar binnen komt. 
Donker staat gelijk aan de nacht. Als je 
je kindje hierop instelt, dan weet-ie dat 
het tijd is voor een flinke slaap.

3. Overdag niet te veel prikkels

Een klein kind doet al zoveel indrukken 
op, dat je ‘m niet moet overprikkelen. 
Let maar eens op als je een dag flink in 
de weer bent geweest met je baby; dan 
is de kans groter dat-ie minder goed 
slaapt.

4. Oververmoeidheid 
= slecht slapen

Zorg dus dat je kind alle rust pakt die-
ie kan pakken. Merk je dat je baby in 
z’n ogen wrijft of veel aan het huilen 
is, leg ‘m dan op bed. Ook al duurt het 
even voordat-ie in slaap valt. Je kunt ‘m 
overdag best in een slaapzak leggen, 
want dat is lekker warm en dan slaapt-ie 
beter.

5. Haal je baby niet bij ieder 
geluidje uit bed

Sommige baby’s slapen nou eenmaal 
licht. Haal je ‘m er steeds uit, dan raakt-
ie overprikkeld en wordt het een hele 
rommelige nacht. Daarbij: een baby 
moet ook zelfstandig leren slapen.



6. Doe je baby ‘s avonds in 
bad

Werkt rustgevend en zorgt voor een 
betere nachtrust. Werkt ook bij jou! 
Naïf’s milde badolie verzacht en verzorgt 
de huid tijdens het badderen. Ook 
geschikt bij eczeem.

7. Stel een ritueel in ‘s avonds
 
In bad, een babymassage, luier 
verschonen, pyjama aan, slaapzak 
aan, fles geven, in bed, muziekje aan 
of liedje zingen, kus geven en de kamer 
uit lopen. Stel een ritueel in wat bij jouw 
tijdschema past. 

8. Rust van tevoren

Zorg dat het een half uur voordat je 
baby gaat slapen al rustig in huis is. Kijk 
uit met tablets of harde televisiegeluiden.

9. Dutje overgeslagen? Breng 
dan je kind extra vroeg naar 
bed

Gaat een baby niet op tijd naar bed, 
dan maakt het een stresshormoon aan, 
waardoor het in slaap komen nog veel 
lastiger wordt. Zorg dus altijd dat je kind 
overdag in alle rust zijn dutjes kan doen. 
Dutje overgeslagen? Breng je kind dan 
extra vroeg naar bed. Je zult zien dat de 
nachten dan veel rustiger worden.

10. La pause

Zoals we al in punt 5 zeiden, is het 
verstandig om je kind te leren zelf weer 
in slaap te vallen. Fransen hebben 
daar een mooie term voor: La pause. 
Ze wachten eerst even twee minuten 
voordat ze naar hun kind toelopen. Haal 
je kind niet direct uit bed, maar kijk of er 
iets is: moet hij of zij een schone luier? 
Is het speentje uitgevallen? Knuffeltje 
kwijt? Blijf rustig, praat niet en loop 
vervolgens weer de kamer uit. Blijft het 
huilen, dan is er toch iets anders aan de 
hand. Een enge droom, honger. Pak je 
kind dan wel op. Op zo’n moment heeft 
een kind het nodig om te weten dat jij er 
bent. 

https://naifcare.com/de-perfecte-babymassage-vanuit-huis-in-8-simpele-stappen/


4.6 
Moet ik een pasgeboren baby 
insmeren met zonnebrandcrème?

Ja, een pasgeboren baby kun je insmeren 
met zonnebrand. Maar baby’s onder 
de 12 maanden wil je liever uit direct 
zonlicht houden. Lekker chillen in de 
schaduw dus. Maar: dit betekent niet dat 
je baby niet kan verbranden. Ook in de 
schaduw is er UVA én UVB-straling. Het 
is dus van belang dat je de huid van je 
pasgeboren baby optimaal beschermt 
met zonnebrand, maar denk ook aan UV 
werende kleding en een hoedje of petje.

Hoe kies ik een zonne-
brandcrème voor mijn 
baby: natuurlijke vs 
chemische UV filters

Je kunt onderscheid maken tussen 
chemische en minerale filters, 
ofwel chemische zonnebrandcrème 
en natuurlijke zonnebrandcrème. 
Chemische UV-filters trekken in je 
huid en daar wordt dus ook de UV-
straling geabsorbeerd. De huidreactie 
die daardoor ontstaat zorgt voor de 
zonbescherming. Het nadeel van 
chemische filters is dat de huidreactie 
bij kids en de gevoelige huid juist een 
allergische reactie kan worden. Rode 
uitslag kan hierbij het gevolg zijn. Een 
chemische filter herken je o.a. aan de 
volgende ingrediënten: oxybenzone, 
octyl methoxycinnamate, octocrylene 
en avobenzone.

Een minerale/natuurlijke UV filter 
fungeert als een soort spiegel op de 
huid. De zonnebrandcrème bestaat in 
dit geval uit mineralen, vaak zinkoxide 
en/of titaniumdioxide. Dit wordt ook 
vaak gebruikt in billencrème om een 
verkoelende laag op rode billen te 
leggen. Enfin, zodra je smeert ben 
je dus beschermt, geen huidreactie, 
geen inwerktijd. Daarom wordt een 
natuurlijke UV filters vaak gebruikt 
voor de gevoelige huid van kids.



Welke SPF/ factor kies je 
voor een baby?

Omdat de huid van een baby natuurlijk 
nog niks is gewend en er geen pigment 
is opgebouwd kun je deze beter zo 
goed mogelijk beschermen. Gezien 
geen enkele zonnebrandcrème 100% 
bescherming kan bieden, kies je voor 
de hoogste factor, 50. Deze beschermt 
voor ten minste 98%. De factor bepaalt 
hoe lang je koter zonder te verbranden 
in de zon kan blijven, maar dit 
verschilt per persoon. Lichte huidtypes 
verbranden eerder dan donkere 
huidtypes. Zo kun je op latere leeftijd 
de factor eventueel afbouwen.

Hoe gebruik ik een 
natuurlijke zonne-
brandcrème?

De meeste minerale UV filters slaan 
wit uit op de huid, best schattig zo’n 
wit babyspookje – maar niet altijd even 
gewenst. Daarom hebben we voor de 
natuurlijke zonnebrandcrème van Naïf 
een formule ontwikkeld met natuurlijke 
oliën zoals kokosolie, olijfolie en 
zonnebloemolie, waardoor de crème 
goed uitsmeert en geen witte waas 
achterlaat. Dat smeren hoeft overigens 
niet té dik, als de zonnebrandcrème 
gaat rullen, gebruik dan de volgende 
keer wat minder.
Op de babyhuid kan dit makkelijk 
gebeuren, omdat deze vetter is dan 
een volwassen huid. Vaak krijgen we 
de vraag of Naïf zonnebrandcrème 
geschikt is voor pasgeboren baby’s. Ja, 
dit kan – maar houd er rekening mee 
dat de zonnebrandcrème wat langer 
op de huid blijft zitten. Gezien je niet 
flink gaat boenen op de huid van een 
baby adviseren we de eerste weken 
nog heel eventjes te wachten.

https://naifcare.com/product-categorie/natuurlijke-zonbescherming/
https://naifcare.com/product-categorie/natuurlijke-zonbescherming/


Hoeveel zonnebrandcrème moet je insmeren?

Het KWF adviseert 7 theelepels zonnebrandcrème per 
smeerbeurt:

• 1 voor gezicht en hals
• 2 voor armen en schouders
• 2 voor borst, buik en rug
• 2 voor benen en voeten

En herhaal dit iedere 2 uur. En dat is hoe je het beste de huid 
van je pasgeboren baby beschermd met zonnebrand.
Als je veilig wil zonnen, zoek dan ook zelf op tijd de schaduw 
op. En blijf zeker uit de zon tussen 12h00 en 15h00.

*bron: KWF Kankerbestrijding

https://www.kwf.nl/preventie/Zon-verstandig/Pages/default.aspx


Het heeft allemaal te maken met self-
care. Een begrip wat tegenwoordig heel 
populair is, maar wat niets anders is dan 
jezelf toestaan aandacht aan jezelf te 
schenken. Gun jij jezelf even dat moment 
van rust? Doe jij genoeg leuke dingen? 
Heb je aandacht voor jezelf en je kindje? 
Als moeder of vader zijnde verandert 
er veel. Je gaat je tijd anders benutten, 
er komt aardig wat op je af, je geeft en 
geeft in het begin, maar daardoor kan 
het ook gebeuren dat je jezelf niet op 
nummer één zet. 

Ken je het verhaal van het vliegtuig en 
de maskers? Precies. Zet altijd eerst je 
eigen zuurstofmasker op en dan pas dat 
van je kroost. Zorg dus eerst goed voor 
jezelf. En nee, denk nou niet ‘Dan ben ik 
geen goede ouder’. Dan ben je namelijk 
juist een goede ouder. 
You’ve got this! 

Tot slot: Self-Care 5. 

www.naifcare.com


