
Babynestje van Ippiekids.nl 

 

Het Babynestje vindt zijn oorsprong in Scandinavië maar is inmiddels niet meer weg te denken in de 

nederlandse baby uitzet. Een Babynestje is een soort kussen/mandje met een opstaande rand. Door 

deze opstaande rand voelt de baby geborgenheid en worden er minder prikkels van buiten af 

ervaren.  

Het Babynestje van Ippiekids.nl is gemaakt van een zachte stof en een leuke wafelstof, je kunt beide 

kanten gebruiken door het babynestje te draaien.  Omdat je ze zelf samen kun stellen kun je het 

compleet aanpassen naar je eigen babykamer – die je bijvoorbeeld ook bij Ippiekids.nl hebt besteld- .  

In het Babynestje zit een matrasje (dit matrasje is iets kleiner dan het Babynestje zelf zodat je geen 

gekke bobbels krijgt, krijg je deze wel dan kun je deze glad strijken met je hand over verdwijnen deze 

als de baby er inligt).  

Het babynestje kun je het beste wassen door het matrasje er uit te halen en in bad te leggen (let op 

niet warmer dan 30 graden). Het Babynestje dient liggend gedroogd te worden.  

Een babynestje is in principe veilig mits je de volgende regels hanteert: 

• Alleen onder toezicht: Gebruik een Babynestje alleen onder toezicht, dus als je je baby in de 

gaten kan houden. Door de zachte, opstaande rand kan er verstikkingsgevaar (rebreathing) 

ontstaan wanneer je kindje omrolt.  

• Alleen voor kleine tussendoor dutjes: Gebruik een Babynestje alleen voor kleine korte 

slaapjes terwijl de baby in de woonkamer ligt. Het is namelijk geen bedje. Gebruik deze dus 

ook niet in je eigen bed, co-sleeper of als bed verkleiner. 

• Alleen op een vlakke ondergrond:  Door dat er al een matrasje inzit is het niet nodig om er 

nog een extra kussen in te leggen, tevens dient het Babynestje ook plat te liggen. Mocht dit 

niet zo zijn dan bestaat het gevaar dat de baby naar beneden glijdt.  

• Pas op voor de touwtjes: de touwtjes waarmee je de rand kunt aantrekken dienen altijd aan 

de onderkant van de baby te liggen. 

• Pas op met warmte: Baby’s kunnen namelijk hun eigen lichaamstemperatuur nog niet goed 

regulieren. In een babynestje is het warmer door de opstaande rand.  

• Omdraaien is stoppen! Zodra je baby kan omdraaien kan het Babynestje niet meer gebruikt 

worden. Als de baby zich omdraait kan het gezichtje in tegen de opstaande rand komen en 

bestaat er een kans op verstikkingsgevaar.   

  


