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Keuzehulp voor een 

Draagdoek, Draagzak, Ringsling, Meh Dai 
 

Jij wilt als ouder het beste voor je kindje 
 

Hallo! 

 

Heel fijn dat ik jou mag helpen bij het maken van de beste keuze voor jou, om je kleintje 

overal mee naar toe te nemen! 

 

De volgende pagina’s staan vol met alle informatie en algemene adviezen die je kan 

gebruiken om een keuze te maken voor jullie situatie.  

Bijzondere situaties daar gelaten. Dan is het áltijd raadzaam om contact met mij op te 

nemen.   

 

Het kan zijn dat je na het lezen van alle informatie nog met vragen zit of is het handig 

als ik even verder met je meedenk? Dan kan je me het beste even mailen op 

Charlotte@dragengeeftplezier.nl voor persoonlijk advies (op maat) en hulp bij het kiezen. 

Ik hoor graag van je.  

 

Vriendelijke draagroetjes, Charlotte 

 

  

mailto:Charlotte@dragengeeftplezier.nl
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Waarom dragen we een baby? 

 
Baby’s die net geboren zijn hebben veel behoefte aan lijfelijk contact. Dit is goed voor de 

hechting en helpt je kindje om zich veilig te voelen. Vanuit deze basis gaat je baby de 

wereld om zich heen ontdekken en leren kennen. Je baby dragen sluit aan bij de 

natuurlijke behoeften van je kindje. 

 

Met het dragen van je kindje, heb je je handen vrij. Even een wasje vouwen, het eten 

klaar zetten, spelletje doen met je andere kind(eren). 

 

 
 

Naar het strand, het bos, naar die winkel met veel te smalle paden, in de trein of de bus, 

op de (rommel)markt, op vakantie in de bergen, naar de lapjesmarkt. Al deze dingen zijn 

gemakkelijker met een kindje ín een draagdoek of draagzak dan met een kinderwagen. 

 

 
 

Een gedragen kindje komt tot rust door je hartslag, je geur en het gewieg. Ze bewegen 

heerlijk met je mee. Dit helpt hun met de ontwikkeling van hun evenwicht en balans.  

 

 
 

Buikkrampjes worden minder en dragelijker als je je kindje draagt. Jouw bewegingen en 

warmte werken als massage voor het kleine buikje  

 

 
 

Heeft je kindje last van de melk en geeft ie iets terug (reflux). En wil je kindje na elke 

voeding alleen maar rechtop? Een draagdoek of draagzak bied uitkomst, rust en ruimte. 
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Wat past er het beste bij mij? 
 

Geweven Draagdoek     Draagzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                            

 

 

  Ringsling       Meh Dai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
                              

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



4 
 

Draagdoeken 

 
Kenmerken & Voordelen  

 In een draagdoek heeft een kindje veel geborgenheid.  

 De draagdoek past zich aan, aan jou en je kindje. Deze groeit met jullie mee, van 

baby- tot peuter- naar kleutertijd. 

 Met een draagdoek kan je veel verschillende knopen doen en je kindje op je buik, 

heup of rug dragen. 

 Je hebt wel oefening en geduld nodig om (jezelf) te leren knopen.  

 

 

Soorten draagdoeken 

 Rekbare draagdoek 

 Geweven draagdoek 

 Aqua-draagdoek (voor in het water) 

 Luchtige (zomer) draagdoek  

 

Kijk voor mijn assortiment op http://www.dragengeeftplezier.nl/index.php/draagdoek-

huren/  

Waarom hebben draagdoeken verschillende maten? Dat leg ik in deze blog uit: 

https://www.dragengeeftplezier.nl/index.php/2018/04/11/draagdoekenmaten/  

 

 

Ervaringen  

Gebruiksvriendelijk           

Draagcomfort                   

Samen te dragen              

Koeler bij het dragen        

Groeit met je kindje mee  

 

 

Advies 

Een draagdoek is heel veelzijdig.  

De rekbare draagdoek is heel fijn met een new born, tussentijds kan je kindje er heel 

gemakkelijk in en uit. Dit is handig bij verschoningen of voedingen. En deze draagdoek is 

heerlijk zacht.   

De geweven draagdoek is heerlijk op de langere termijn, deze gaat heel lang mee. Je kan 

er meerdere knopen mee buik-, heup- en rugdragen. Het kan allemaal.   

http://www.dragengeeftplezier.nl/index.php/draagdoek-huren/
http://www.dragengeeftplezier.nl/index.php/draagdoek-huren/
https://www.dragengeeftplezier.nl/index.php/2018/04/11/draagdoekenmaten/
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Draagzak 

 

Kenmerken & Voordelen  

 Gebruiksvriendelijk en snel 

 Je hebt je handen vrij. Om even iets te doen of een winkelwagentje te duwen 

 Je baby kan je op je buik dragen. Als je kindje wat groter word mag hij/zij ook op 

de rug gedragen worden.  

 Iedereen past de draagzak en kan deze gebruiken. Het belangrijkste wat je moet 

leren is welke banden je wanneer moet aanspannen.  

 Iedereen kan dit, mama, papa, oma, opa, de oppas én…... 

 Staat stoer bij de papa’s. 

 

 

Soorten draagzakken 

 New born & Baby dragen 

 Dreumes dragen 

 Peuter/kleuter dragen 

 Half buckle / full buckle  

 Actief / wandelen / vakantie 

 Samen dragen met papa / oma / oppas  

 Speciale behoeften i.v.m. lichamelijke klachten  

 

Kijk voor mijn assortiment  

Baby’s: https://www.dragengeeftplezier.nl/index.php/draagzakken-babys/  
Toddlers: https://www.dragengeeftplezier.nl/index.php/draagzakken-toddlers/  

 

 

Ervaringen  

Gebruiksvriendelijk           

Draagcomfort                   

Samen te dragen              

Koeler bij het dragen        

Groeit met je kindje mee  

 

Advies 

Alle dragers zijn ergonomisch (zonder verhard rugpand of baleinen erin) en daarin zit je 

kindje goed in een natuurlijke houding. Een draagzak is iets heel persoonlijks, wat bij de 

een geweldig zit, heeft bij een ander een minder goede pasvorm of zit minder tot niet 

lekker. Elke draagzak heeft zijn eigen pasvorm en moet bij jou en je kindje passen. Ook 

het samen, met je partner, dragen heeft invloed. Jullie hebben immers niet dezelfde 

pasvorm of verzoeken. Allemaal dingen die invloed hebben op je keuze. Ik help je hier 

graag bij.  

 

https://www.dragengeeftplezier.nl/index.php/draagzakken-babys/
https://www.dragengeeftplezier.nl/index.php/draagzakken-toddlers/
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Ringsling  

 
Kenmerken & Voordelen  

 Je grootste vriend of je grootste vijand. 

 De ringsling is heel snel in gebruik en gemakkelijk te leren. 

 Een ringsling neemt heel weinig ruimte in, in bv. je tas, vakantiekoffer, bakfiets of 

achterbak van de auto. 

 Met een ringsling kan je jaren doen. 

 Met een ringsling heb je het niet snel (te) warm; het is maar één laagje stof over 

jou en je kindje.  

 

 

In je tas  

De ringsling draag je op één schouder, asymmetrisch. Hierdoor kunnen langere 

afstanden minder fijn zijn wanneer je kindje groter wordt. Maar met het enorme 

gebruiksgemak is ie in je tas, vakantiekoffer, bakfiets of achterbak van de auto een 

onmisbare aanvulling voor de snelle of korte afstanden. Ideaal voor erbij!  

 

Kijk voor mijn assortiment op http://www.dragengeeftplezier.nl/index.php/ringslings/ 

  

 

Ervaringen  

Gebruiksvriendelijk           

Draagcomfort                   

Samen te dragen              

Koeler bij het dragen         

Groeit met je kindje mee  

 
 

Advies 

Een ringsling is vanaf geboorte te gebruiken. Je kindje groeit door en je kan nog steeds 

diezelfde ringsling gebruiken. Maar nu als je kindje moe is tijdens een dagje uit of als de 

dag net iets langer is dan dat de beentjes het volhouden of tijdens het naar school 

brengen van de al wat grotere kindjes of het bied veiligheid en geborgenheid tijdens het 

binnenlopen op een (onbekende of volle) verjaardag. De rest van de tijd kan je kindje 

(waarschijnlijk) zelf lopen.  

 

  

http://www.dragengeeftplezier.nl/index.php/ringslings/
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Meh Dai 

 
Kenmerken & Voordelen  

De Meh Dai is een ergonomische draagzak die een mooie middenweg is tussen een 

geweven draagdoek en een draagzak. Je hebt geen lange lap stof wat heel ingewikkeld 

kan zijn, maar een rugpand met kortere knoopbare banden aan de zijkant. De Meh Dai is 

hierdoor erg simpel om te gebruiken en verwacht geen lastige knooptechnieken van je.  

Je kindje zit in een ideale M-houding en zijn/haar gewicht wordt evenredig verdeeld over 

jouw bovenlichaam, hierdoor heb je optimaal draaggemak voor vrijwel iedereen en met 

elk postuur. Het is de ideale combi van draagdoek en draagzak. De Meh Dai is vaak al te 

gebruiken vanaf geboorte tot een jaar. Sommige Meh Dai’s kan je versmallen en 

verbreden waardoor je ermee kan spelen en er langer plezier van hebt.  

Het dragen met een Meh Dai is zeer persoonlijk. Wat bij de één geweldig goed, lekker en 

mooi zit, kan bij een ander helemaal niet goed, mooi óf lekker zitten. Het is dan ook heel 

persoonlijk, belangrijk en handig dat je een Meh Dai past en uitprobeert voordat je tot 

aanschaf over gaat.  

 

Soorten Meh Dai’s  

 Met/zonder gevulde schouderbanden. 

 Met/zonder gevulde heupband. 

 Brede schouderbanden zodat je ze kan uitspreiden. 

 Smalle schouderbanden zodat je ze gemakkelijk weg kan leggen uit je nek 

 Een rugpand dat te versmallen en te verbreden is zodat de mei tai zich aanpast 

aan jou kindje. 

 

Kijk voor mijn assortiment op https://www.dragengeeftplezier.nl/index.php/draagzakken-babys/  
 

Ervaringen 

Gebruiksvriendelijk          

Draagcomfort                  

Samen te dragen             

Koeler bij het dragen         

Groeit met je kindje mee  

 

Advies 

Een baby kan vanaf geboorte al in een Meh Dai, maar vaak past het pas echt netjes bij 

broekmaat 56/62 (ook als je de Meh Dai verkleind). Naarmate je kindje groter word, 

groeit de Meh Dai met jullie mee. Met de brede schouderbanden heb je de mogelijkheid 

om het gewicht nog meer over je lichaam te verdelen, over je schouders, rug én heupen. 

Hierdoor zal de Meh Dai heel comfortabel dragen voor jullie allebei en heb je er lang 

plezier van.  

  

 

https://www.dragengeeftplezier.nl/index.php/draagzakken-babys/
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En?! Heb je een keuze kunnen maken? 

 

Mocht je nog vragen hebben? Stel ze gerust dit gaat het makkelijkste via mail  

of vul het contactformulier in https://www.dragengeeftplezier.nl/index.php/contact/  

 

 

 

 

Dragen geeft Plezier, Charlotte Stolker  

Gecertificeerd Trageschule Draagconsulente   

Telefoon & WhatsApp 06 11 216 741   

 

Website   www.dragengeeftplezier.nl 
Email    Charlotte@dragengeeftplezier.nl 
Facebook   https://www.facebook.com/Dragengeeftplezier/ 
Doekenbieb Houten  https://www.facebook.com/doekenbiebhouten/ 
Instagram https://www.instagram.com/dragengeeftplezier  

LinkedIn  https://www.linkedin.com/in/charlotte-stolker/ & 

https://www.linkedin.com/company/dragen-geeft-plezier   

  

https://www.dragengeeftplezier.nl/index.php/contact/
http://www.dragengeeftplezier.nl/
mailto:Charlotte@dragengeeftplezier.nl
https://www.facebook.com/Dragengeeftplezier/
https://www.facebook.com/doekenbiebhouten/
https://www.instagram.com/dragengeeftplezier
https://www.linkedin.com/in/charlotte-stolker/
https://www.linkedin.com/company/dragen-geeft-plezier
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Disclaimer  

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 

vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of 

enige andere manier, zonder voorgaande toestemming van de auteur.  

 

Ondanks alle aan de samenstelling van deze keuzehulp bestede zorg kan noch Dragen 

geeft Plezier noch de mensen erachter aansprakelijk aanvaarden voor schade die het 

gevolg is van enige fout in deze uitgave.  

 


