
Voordelen voor de baby
• Badplezier vanaf de geboorte tot 3 jaar
• De speciale vorm zorgt ervoor dat babies vanzelf in de

vertrouwde, ontspannende foetus houding komen
• Zacht, babyvriendelijk materiaal
• Doordat de baby tot aan zijn schouders in het water zit,

kan hij het nooit koud krijgen
• Babies voelen zich warm, geborgen en veilig
• Baden zonder stress voor de baby
• Zeer geschikt en ook aanbevolen voor premature

babies en babies met een ondertemperatuur
• Optimale begrenzing die aan de

baarmoeder herinnert
• Helpt babies tot rust en in slaap te

komen en vermindert buikkrampjes,
of neemt ze weg

Voordelen voor de ouders
• Baden van de baby zonder stress
• Zeer eenvoudig te gebruiken en

makkelijk te transporteren
• Licht in gewicht; ook gevuld

(zeer belangrijk voor moeders,
direct na de geboorte)

• Door ergonomische handgrepen
makkelijk te dragen

• Neemt zeer weinig ruimte in beslag 
• Voorzien van een brede rand ter

ondersteuning van de armen
• Ontspannen houding voor de ouder

bij het baden

Veiligheid
• Transparant polypropyleen geeft een

ongehinderd zicht op uw baby
• Door de geringe grootte kunnen babies niet wegglijden
• Babies kunnen eenvoudig en veilig vastgehouden worden
• Materiaal volledig vrij van toxische kleurstoffen
• Geen scherpe randen
• Zeer hoge mate van stabiliteit
• Anti-slip ring onder de bodem
• TummyTub® voldoet aan de strengste eisen van de Duitse TÜV

de Engelse BSI en de CE richtlijnen voor medische produkten 

Milieu vriendelijk
• Volledig te recyclen
• Zeer spaarzaam met water en daardoor goedkoper in het

gebruik

Ontwikkeld met en aanbevolen door verloskundigen, kinderart-
sen, kraamverzorgsters, kinderpsychologen en kinderfysiothera-
peuten.

het origineel
Lars-Marvin
(2 1/3 jaar)

Meningen van deskundigen
over de TummyTub®:

Prof. Dr. med. Heinrich,
hoofd van de gynaecologische afdeling van het ziekenhuis
in Pforzheim (Duitsland)

Vanuit medisch oogpunt, vind ik de houding waarin het kind in
de TummyTub® zit zeer goed. De kinderen

kunnen met hun handen en voeten con-
tact maken met de wanden; een
gevoel dat ze kennen vanuit de
baarmoeder. De babies ontspannen
zich daardoor en voelen zich lekker.
Daarom durf  ik, als medicus, met
een gerust hart het baden met de

TummyTub® aan alle moeders en mijn
collega’s aan te bevelen.

Mena van Damme, verloskundige,
geboortekliniek Soest

Ik werk  reeds vele jaren met de TummyTub®.
Hij is werkelijk geschapen voor de behoefte
van moeder en kind. Het vasthouden van de
baby tijdens het baden is kinderlijk eenvoudig
en veilig. Sinds ik de TummyTub® ken, zijn 
gewone babybadje voor mij verleden tijd. 
Ik zie bij “mijn” moeders vaak TummyTub®

kinderen die zelfs op driejarige leeftijd
nog met veel plezier in deze te gekke emmer baden.

Emese
(2 1/4 jaar)

Lea (15 weken)

O u d e r  i n f o r m a t i e
www.tummy- tub .com
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Eike
(4 weken)

De hoeveelheid water
U kunt zelf bepalen hoeveel water u bij het baden gebruikt. De mar-
keringen voor het waterniveau zijn, aangezien geen baby gelijk is,
uiteraard gemiddelde waarden. Probeert u zelf of de hoeveelheid
goed is, of dat u iets meer of minder water nodig heeft. Belangrijk: uw
baby mag in de eerste weken niet teveel afkoelen; de schouders moe-
ten altijd met water bedekt zijn.

Zittende badhouding; rondlopende Iijn
Het makkelijkste is de TummyTub® met water te vullen tot de rondlo-
pende rechte lijn en uw baby in de TummyTub® in een zittende positie
te plaatsen. U hoeft uw baby in dat geval ook amper vast te houden,
maar slechts te ondersteunen. Hoe eenvoudig dat is, ziet u op de beel-
den hiernaast.

Drijvende houding; gewichtsmarkering
Indien u uw baby in een drijvende houding baden wil, dan vult u de
TummyTub® tot de golvende lijnen op de zijkant, die corresponderen
met het gewicht van uw baby. Het water komt dan, zodra u uw baby
in de TummyTub® plaatst, voldoende hoog om een drijvende positie
mogelijk te maken, zonder dat het water over de rand loopt. Natuurlijk
is ook elke andere hoeveelheid water onder de aangegeven maxi-
mumhoeveelheid mogelijk.

De watertemperatuur
De watertemperatuur mag niet lager dan 35 °C en niet hoger dan
37 °C zijn. Meet de temperatuur met een badthermometer en voel
voor de zekerheid met de elleboog of het water niet te heet is. Het
water blijft door het geringe wateroppervlak van de TummyTub® onge-
veer 20 minuten op de juiste badtemperatuur.

Vragen en antwoorden
➭ Hoe houd ik mijn baby vast?

In de zittende positie wordt uw baby door de ronde wand van de
TummyTub® tegengehouden. U hoeft alleen het hoofdje bij de kin te
ondersteunen. Het voordeel hierbij is, dat u altijd een hand vrij heeft om
te masseren of te wassen.
In de drijvende positie plaatst u een hand onder de kin en de andere
achter het hoofdje, of beide handen onder de oksels.

➭ Is het erg, als mijn kind in de TummyTub® wil gaan staan?
Nee, uw kind wil alleen staan, omdat het door de geringere zwaarte-
kracht in het water gemakkelijker omhoog kan komen. Hij of zij gaat van-
zelf weer zitten. Ook daarbij blijft de TummyTub® stabiel staan. 
Daarmee is de TummyTub® een ideaal hulpmiddel bij het leren staan.

➭ Helpt de TummyTub® bij buikkrampjes?
Ja. Masseer de buik in cirkelvormige bewegingen met wat olie. Direct
daarna een bad in de TummyTub® en de buikkrampjes zijn in negen van
de tien gevallen verdwenen.

➭ Helpt de TummyTub® bij slaapstoornissen?
Ja. Een bad werkt altijd rustgevend, vooropgesteld dat de badtijd lang
genoeg is. Belangrijk is het dat de baby tot zijn schouders in het water
zit, zodat hij niet afkoelt. Ontspanning treedt na ca. 5 minuten op.      

➭ ls de TummyTub® niet te klein?
Nee. Meer dan volwassenen hebben babies en kinderen een sterke
behoefte aan begrenzing. Waarschijnlijk omdat dit hen herinnert aan de
geborgenheid van de baarmoeder. De TummyTub® is ook speciaal voor
dit doel ontworpen. Zijn kinderen eenmaal aan deze geborgenheid
gewend, dan blijven ze deze opzoeken, totdat ze hem letterlijk en
figuurlijk ontgroeid zijn (drie jaar).

➭ Waarom kan ik geen huishoud-emmer gebruiken?
Eerlijkheidshalve moeten we zeggen dat het idee voor de TummyTub®

begonnen is met een huishoud-emmer. Gebruik van een huishoud-
emmer brengt echter een aantal risico‘s met zich mee! De afmetingen
zijn te klein, de bodem is niet afgerond en voor babies ongemakkelijk,
de randen zijn te scherp en het materiaal bevat veelal toxische stoffen.

➭ Kunnen badschuim en olie het oppervlak van de TummyTub®

beschadigen?
Nee. Onmogelijk.

➭ Hoe maak ik de TummyTub® schoon?
Heel eenvoudig met een mild afwasmiddel. Dat verwijdert ook de resten
van badolie. Liever geen schuurmiddelen toepassen, omdat ze de door-
zichtigheid van het materiaal verminderen.

Tips
➭ De TummyTub® is de ideale manier om kinderen te baden, zowel thuis

als op reis. Het baden met de TummyTub® kan namelijk overal; op een
tafel, of een stoel, op de commode, op de vloer, of gewoon in de goot-
steen en ook op reis neemt de TummyTub® zeer weinig ruimte in beslag.
Als u de TummyTub® op een stabiele verhoging plaatst met ernaast een
stoel, maakt u het uzelf nog makkelijker.

Waarschuwing: Laat uw kind nooit alleen tijdens het baden.


