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Ring Sling Instructieboekje

In dit boekje vind je een instructie voor de Loa Lou Ring Sling.

Heb je vragen? Mail gerust naar hello@loalou.com.

Loa
Lou



I gently hold you tight

wondering you’ll be alright

stay a little while, as little as you are

you are my most precious gift by far

with love and safety I’ll show you the world

for now, for forever

let’s go and discover together

you are my world and the world is yours

and as I gently hold you tight

I know you’ll be alright
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B E LA N G R I J K !  B E WA RE N 

VO O R  TO E KO MST I G 

G E B RU I K 
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In dit boekje vind je een instructie voor de Loa Lou Ring Sling. We leren je 

stap voor stap hoe je jouw kindje veilig en comfortabel bij je draagt. Voordat 

je gebruikmaakt van de Ring Sling is het belangrijk dat je dit instructieboekje 

zorgvuldig leest en de video tutorial op onze website bekijkt.

Is je iets onduidelijk? Neem dan gerust contact op via hello@loalou.com of 

via Instagram (@loalou.nl). We zijn er altijd om je te helpen!

d r a a g  j o u w  k i n d j e  f i j n  &  v e i l i g  i n  

d e  r i n g  s l i n g
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W R A P  Y O U ,  I N  L O A  L O U

Het begin van een nieuw draagavontuur. We zijn 

blij dat je voor Loa Lou hebt gekozen en vereerd 

door het vertrouwen dat je hebt in ons merk. We 

weten zeker dat veel fijne draagmomenten op 

jou en jouw kindje wachten!

Bij Loa Lou vinden we het belangrijk dat ieder 

product de aandacht krijgt die het verdient. 

Onze Ring Slings zijn ontworpen in samenwerking 

met draagconsulenten en verloskundigen en 

worden met de hand vervaardigd in Nederland. 

Veiligheid, comfort en duurzaamheid staan bij 

ons altijd voorop. We kiezen uitsluitend voor  

natuurlijke materialen of materialen met een  

botanische oorsprong die vrij zijn van schadelijke 

chemicaliën en zacht voor de gevoelige huid 

van jouw kindje. Wij proberen te zorgen onze  

ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te  

houden. Niet alleen omdat wij dit een vereiste 

vinden voor een goed en fijn product, maar ook 

omdat we veel waarde hechten aan de wereld 

waarin jouw kindje opgroeit.
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gebruikt en dat je jouw kindje draagt volgens de 

instructies. Lees deze dus zorgvuldig door en 

zorg dat je altijd de veiligheidschecks (‘T.I.C.K.S.’) 

uitvoert. De T.I.C.K.S. omschrijven een aantal  

basisregels voor het veilig dragen van jouw  

kindje. Het is belangrijk dat je deze regels checkt 

en je kindje tijdens het dragen altijd in de gaten 

houdt. Je vindt de T.I.C.K.S. op pagina 9 van dit 

instructieboekje. Twijfel je of je jouw kindje op de 

juiste manier draagt? Neem dan gerust contact 

op met ons op. We helpen je graag.

M A X I M A L E  D R A A G G E W I C H T

Bij Loa Lou onderscheiden we 3 typen Ring 

Slings. Het verschil zit in het materiaalsoort en  

het bijbehorende maximale draaggewicht. Zorg 

dat je deze niet overschrijdt.

Linnen Ring Slings

Vanaf 3 kilo (en broekmaat 50) tot 15 kilo.

100% linnen.

TENCEL™ Ring Slings

Vanaf 3 kilo (en broekmaat 50) tot 15 kilo.

100% lyocell (TENCEL™).

Bio Velours Ring Slings

Vanaf 3 kilo (en broekmaat 50) tot 10 kilo.

100% biologisch katoen. 

D E  R I N G  S L I N G

De Ring Sling is een asymmetrische drager en 

ontworpen om jouw kindje op de heup of buik te 

dragen. Het is een fijne, snelle en - indien juist 

gebruikt - ergonomisch verantwoorde manier 

om jouw kindje bij je te dragen. Het geeft je de 

mogelijkheid om in direct contact te blijven staan 

met de behoeften van jouw kindje, zonder je  

bewegingsvrijheid te verliezen.

D R A G E N  V A N A F  D E 

G E B O O R T E

Je kunt jouw kindje vanaf de geboorte dragen in 

de Ring Sling. Belangrijk daarbij is dat jouw kindje 

minimaal 3 kilo weegt en minimaal broekmaat 

50 draagt. Is jouw kindje prematuur (te vroeg), 

dysmatuur (met een te laag geboortegewicht) of 

met een medische aandoening geboren? Laat je 

dan eerst adviseren door een medisch specialist 

of zorgprofessional en door een gespecialiseerde 

draagconsulent voordat je de Ring Sling gebruikt. 

Zo leer je op welke manier je jouw kindje veilig en 

verantwoord kunt dragen. Zorg ervoor dat de 

nek van je kindje tijdens het dragen goed wordt 

ondersteund. Buk je naar voren of buig je opzij? 

Ondersteun het hoofdje dan extra met je hand 

zodat deze niet naar achter kan vallen. Creëer 

eventueel ter comfort en lichte ondersteuning 

van de nek een klein nekrolletje. In onze video  

tutorial leggen we uit hoe je dit kunt doen.

V e i l i g  e n  e r g o n o m i s c h 

v e r a n t w o o r d  d r a g e n

Het dragen van jouw kindje in de Ring Sling is 

veilig en ergonomisch verantwoord. Hierbij is het 

noodzakelijk dat je de Ring Sling op de juiste wijze 
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Een belangrijk aandachtspunt tijdens het dragen is de houding van jouw 

kindje. Dit dient altijd de M-positie (spreidhurkhouding) te zijn, waarin 

de beentjes opgetrokken zijn en de knietjes zich hoger bevinden dan de 

billen. De beentjes zijn licht gespreid en er is een natuurlijke bolling van 

de rug zichtbaar. Je creëert een mooi, diep zitje in de doek waarbij de 

stof van knieholte tot knieholte loopt. In deze natuurlijke positie wordt 

de heupontwikkeling op een gezonde manier ondersteund. 

M - P O S I T I E :  D E  H O U D I N G  V A N  J O U W 

K I N D J E  T I J D E N S  H E T  D R A G E N
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D R A A G P O S I T I E

De instructie in dit boekje geeft heupdragen  

weer, maar is ook toepasbaar voor buikdragen. 

Je draagt jouw kindje te allen tijde rechtop, met de 

buik en borst tegen jou aan. Draag je kindje nooit 

met het gezicht naar voren of in een liggende 

positie. 

W A S V O O R S C H R I F T

Het wasvoorschrift van jouw type Ring Sling vind 

je aan de binnenzijde van de stof. Het is belangrijk 

dat je het waslabel goed leest voordat je de Ring 

Sling wast. Je kunt de ringen van de Ring Sling  

tijdens het wassen beschermen met een sok. Hoe 

je dit precies kunt doen, vind je op onze website.

V I D E O  T U T O R I A L

Naast de instructie in dit boekje hebben we 

op onze website een video tutorial voor je  

klaargezet (zie www.loalou.com/pages/tutorials). 

Bekijk deze voordat je de Ring Sling gebruikt.

O E F E N I N G  B A A R T  K U N S T

Het gebruik van de Ring Sling kan de eerste 

keer even wennen zijn. Dat is niets anders dan 

heel normaal. Maak tijd om rustig te oefenen en  

gebruik eventueel een spiegel om je handelingen 

goed te kunnen volgen. Je zult al snel merken dat 

hoe vaker je draagt en je de Ring Sling gebruikt, 

des te makkelijker het wordt. Dan draag je jouw 

kindje in een handomdraai heerlijk dichtbij!



1 2 3

4 5 6

STAP 1. Breng de Ring Sling achter je rug langs 

en leg de ringen over een schouder naar keuze, 

ter hoogte van je sleutelbeen. STAP 2. Haal de 

stof door beide ringen. Controleer, ook op je rug, 

of de stof nergens gedraaid is. STAP 3. Open de 

ringen en breng de stof over de bovenste ring en 

door de onderste ring. Plooi de stof netjes door 

de ringen en zorg dat de stof mooi verdeeld is. 

STAP 4. Check of de ‘buidel’ qua hoogte goed zit. 

Duw de buidel naar beneden en zorg dat het 

diepstepunt én de onderste stofbaan, je heupbot

raken. Komt de buidel lager uit? Span de 

stof dan alvast wat aan. STAP 5. Leg nu de  

ringen hoog op je schouder. Deze komen bij het  

aanspannen lager te zitten. Leg je kindje iets  

hoger dan boertjeshouding op je vrije schouder 

en pak met je hand onder de stof door de  

beentjes van je kindje. STAP 6. Controleer of 

de voetjes uit de stof zijn. Ondersteun goed en 

laat je kindje voorzichtig zakken in de M-positie.  

STAP 7. Blijf je kindje ondersteunen. Pak de  

bovenste naad van de stof en trek deze over de 
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7 8 9

rug en tot over het hoofd van je kindje. Breng 

deze daarna terug ter hoogte van de nek. Duw 

het onderste gedeelte van de stof goed onder de  

billen. Creëer een diep zitje in de doek en zorg dat 

de stof van knieholte tot knieholte loopt. STAP 8. 

Tijd om de stof aan te spannen. Breng de losse 

stof naar de ringen en trek deze in de richting 

van waar deze vandaan komt. Doe dit met het  

bovenste, middelste en het onderste gedeelte 

van de stof. Zorg dat de stof mooi strak om de 

rug van je kindje zit en dat de nek goed wordt  

ondersteund. Til je kindje lichtjes op en spreid de 

stof bij je schouder uit over je schouder, als een 

kapje. Ter comfort en lichte ondersteuning van de 

nek van je kindje kun je een nekrolletje maken met 

behulp van een spuugdoekje of een gedeelte van 

de ‘staart’ van de Ring Sling. In onze video tutorial 

laten we zien hoe je dit kunt doen. Doe nu de  

veiligheidschecks (zie pagina 9) en houd tijdens 

het dragen je kindje altijd in de gaten. STAP 9. Wil 

je jouw kindje uit de Ring Sling halen? Trek dan 

de zichtbare ring van je af terwijl je jouw kindje 

goed ondersteunt. Houd je kindje op z’n plek en 

begeleid de stof omhoog. Breng de stof over het 

hoofdje en til je kindje uit de Ring Sling.
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V E I L I G H E I D S C H E C K S  -  D E  T . I . C . K . S .

De zogenoemde ‘T.I.C.K.S.’ omschrijven een aantal basisregels voor het veilig dragen van jouw kindje. Het is 

belangrijk dat je deze regels kent, checkt en je kindje tijdens het dragen altijd in de gaten houdt. Twijfel je of je  

correct draagt? Neem dan contact op met ons of laat je adviseren door een draagconsulent. 
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K  -  K E E P  C H I N  O F F  C H E S T

De kin van jouw kindje mag nooit op zijn of haar 

borst rusten. Hierdoor kan de vrije ademhaling 

belemmerd worden. Zorg altijd voor minimaal 1 

of 2 vingers vrije ruimte tussen de kin en borst. 

S  -  S U P P O R T E D  B A C K

Draag je kindje altijd rechtop met de buik en 

borst tegen jou aan en zorg dat de rug en  

heupen volledig worden ondersteund in de  

natuurlijke positie. Dit noemen we ook wel de 

‘M-positie’ (spreidhurkhouding), waarin de 

beentjes opgetrokken zijn en de knietjes zich  

hoger bevinden dan de billen. De beentjes zijn 

licht gespreid en er is een natuurlijke bolling van 

de rug zichtbaar.

 

t  -  t i g h t

Het is belangrijk dat je de stof van de Ring Sling 

goed aanspant. Wanneer de stof niet strak  

genoeg zit kan je kindje gaan zakken. Dit kan  

gevaarlijk zijn voor de ademhaling en de  

ontwikkeling van de rug negatief beïnvloeden. 

 

Zorg dat de stof mooi strak om de rug van jouw 

kindje zit (met zo min mogelijk plooitjes) en dat 

de nek goed wordt ondersteund. Test of de stof 

strak genoeg zit door zacht op de rug van je 

kindje te duwen. Je mag, als je dit doet, niet het 

gevoel hebben dat er te veel ruimte tussen jou 

en je kindje zit. Ook mag je kindje niet te veel van  

positie veranderen als je dit doet. Zorg ervoor 

dat je kindje nooit kan vallen en ondersteun altijd 

bij het bukken of opzij buigen. 

I  -  I N  V I E W  A L L  T I M E S

Houd tijdens het dragen altijd zicht op je kindje. 

Zorg dat de ademweg vrij is en dat de stof het 

gezichtje niet bedekt. Controleer regelmatig of je 

kindje het niet te warm heeft.

C  -  C L O S E  E N O U G H  T O  K I S S

In de juiste positie lukt het gemakkelijk om je 

kindje, zonder daarbij je nek te belasten, een kus 

op het hoofdje te geven. 
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W A A R S C H U W I N G E N

Houd je kindje tijdens het dragen constant in de gaten en controleer of de mond en neus vrij 

zijn.

Als je een kindje dat prematuur (te vroeg), dysmatuur (met een te laag geboortegewicht) 

of met een medische aandoening geboren is wilt dragen, vraag dan een medisch  

specialist of zorgprofessional en een gespecialiseerde draagconsulent om advies voordat  

je gebruikmaakt van de Ring Sling.

Zorg dat de kin van jouw kindje niet op zijn of haar borst rust. Hierdoor kan de vrije  

ademhaling belemmerd worden, wat kan leiden tot verstikking. Zorg altijd voor minimaal 1 of 

2 vingers vrije ruimte tussen de kin en de borst.

Zorg ervoor dat je jouw kindje stevig en volgens de instructies draagt om te voorkomen dat 

jouw kindje kan vallen of zakken in de Ring Sling. 

Jouw bewegingen en die van jouw kindje kunnen jouw balans beïnvloeden. 

Wees voorzichtig en ondersteun je kindje altijd bij het bukken of opzij buigen. 

Wees je ervan bewust en houd er rekening mee dat als jouw kindje beweeglijker wordt, het 

risico op vallen uit de Ring Sling groter wordt.

Draag nooit meer dan één kindje in de Ring Sling. 

Controleer de Ring Sling regelmatig op tekenen van slijtage. 

De Ring Sling is niet geschikt voor dragen tijdens sportactiviteiten (zoals hardlopen, fietsen, 

zwemmen en skiën).

Wees je bewust van de omgeving tijdens het dragen (en let bijvoorbeeld extra op tijdens het 

drinken van warme dranken).

Berg de Ring Sling op buiten het bereik van kinderen als je deze niet gebruikt.
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I N S T A G R A M

We zouden het heel leuk vinden als je ons blijft 

volgen en draagmomentjes met ons deelt!

@loalou.nl


