
 

 

Beste baby spa ondernemer, 
 
 

Voor iedereen de beste wensen, dat 2023 een spetterend nieuwjaar zal worden voor jullie!   

 

De donkere dagen gaan langzaam weer over naar iets meer licht. Wij hopen dat jullie allemaal 
warme en gezellige feestdagen hebben gehad.  
Wij kijken terug op een mooi jaar, we bestaan immers nog niet eens een jaar. Wat zijn wij 
dankbaar voor het fijne netwerk wat is ontstaan met jullie samen!  

  

Hier is onze derde nieuwsbrief en de allereerste van 2023! 

   

_______________________________________ 

 

  

Baby Spa Netwerkdag - donderdag 17 november ‘22 

Op 17 november 2022 hebben wij onze eerste Baby Spa Netwerkdag gehouden, deze dag stond 
in het teken van sparren met elkaar, visies delen en er zijn scholingen gegeven over de 
meldcode, en mini-scholingen over reflexen van een baby en social media.  

Dank voor jullie fijne aanwezigheid en input allen!  

 

 

Audits & certificering 

Moonschild Babyspa in Deventer (overijssel) en Liv Babyspa en Wellness Beilen (Drenthe) zijn 
onlangs gecertificeerd, welkom Daisy en Sjoukje! En ook begin 2023 staan er weer audits 
gepland!  

  



 

Scholingen (en STAP-budget) 

Op www.babyspanetwerk.nl vind je het huidige aanbod van scholingen. De Weideblik is onlangs 
toegevoegd aan het aanbod met babymassage en yoga (VSD geaccrediteerd) en ook Mums & 
More, Vidas EHBO en Happy Kids massage hebben zich toegevoegd aan het aanbod. Voor 
verschillende scholingen zoals massage/yoga is er een mogelijkheid om gebruik te maken van 
het STAP-budget. Dit kan interessant zijn als ondernemer om op deze manier scholingen 
vergoed te krijgen. De aanbieders die dit bieden, kunnen jullie hier meer over vertellen.  
Ook zullen er in 2023 weer online scholingen aangeboden worden. Meer info en data volgt nog.  

  

Accreditatiepunten  
 
Omdat Baby Spa Netwerk nog volop in de opstartfase zat afgelopen jaar (we bestaan nu bijna 1 
jaar in februari) hebben we besloten dat de accreditatiepunten van 2022 mee mogen naar 
2023, zodat iedereen iets meer ruimte en tijd heeft om 10 punten te halen.  
Ook kunnen wij het komende jaar nieuwe scholingen aanbieden waardoor het aanbod groter zal 
worden. EHBO geeft geen accreditatiepunten (dit hebben we besloten op de netwerkdag) 
omdat iedereen deze sowieso moet doen en up to dat dient te houden, hebben deze punten op 
dat gebied geen specifieke ‘’waarde’’. 

Werk jij met invallers of medewerkers die minder dan 8 uur werkzaam zijn binnen de babyspa, 
dan hoeven zij geen 10 punten te behalen. Wel vragen wij of zij een eenmalige online scholing 
volgen met informatie over de babyspa en de fysiologie van een baby. Deze zal in 2023 door 
Baby Spa Netwerk worden aangeboden, deze is momenteel in ontwikkeling. 
 
 

 

Verzekeringen 

Met de aansprakelijkheidsverzekering zijn wij nog bezig. We houden jullie op de hoogte. Let 
op: een verzekering die is afgesloten via een gekocht spa bad is geen verzekering voor jouw 
eigen bedrijf! Dat is een productaansprakelijkheidsverzekering en die is alleen bedoelt voor de 
verkopende partij, zodat deze gedekt is indien er iets niet deugdelijk zou zijn aan het bad. 
Deze verzekering dekt niets qua aansprakelijkheid voor jullie eigen babyspa. Een 
aansprakelijkheidsverzekering is op maat voor jouw bedrijf en diensten, omdat het concept 
babyspa nog nieuw is, zijn veel verzekeraars terughoudend. We proberen daarom de 
werkzaamheden in kaart te brengen en collectief iets op te zetten voor jullie.  
 
 

 

Waterkwaliteit en nieuwe richtlijnen 2023 
 
We zijn druk bezig met de richtlijnen en wetgeving op gebied van waterkwaliteit. Dat de 
grotere (gezins)baden onder een ander besluit vallen hebben wij al eerder benoemd, maar 
willen we heel graag nogmaals vermelden. Alvorens te kiezen voor een groter bad is het 
belangrijk om te weten dat je dan onder het besluit van de zwembaden valt en dus ook aan 
andere eisen moet voldoen.  
 



 
Uiteraard is leidingwater geschikt voor jouw baby spa. Eventuele risico’s zouden kunnen zitten 
in de bubbels en hydrojets.  
Het zou interessant kunnen zijn om het water eens te laten testen door een lab. Dit wordt 
helaas niet bekostigd door de gemeente, waardoor de kosten voor jezelf zijn. Er wordt dan o.a. 
getest op 6 verschillende bacteriegroepen waaronder legionella en E-coli. Wil je hierover graag 
meer weten of heb jij interesse om je spa te laten onderzoeken? Mail dan 
naar info@babypraktijknoord.nl. 
 
 

In 2023 wordt de regelgeving rondom waterbassins opnieuw aangescherpt. Het ging hiervoor 
alleen om badinrichtingen groter dan 2m2, maar vanaf juli 2023 geldt dat voor alle 
waterbassins. Er zullen enkele veranderingen komen voor baby spa’s. De aangesloten baby 
spa’s voldoen aan alle eisen zoals de wet dat voorschrijft.  
Een van de eisen is dat de baby spa over een Risico Inventarisatie & Evaluatie moet beschikken 
vanaf juli 2023. Baby Spa Netwerk zal dit uitwerken conform de eisen en de aangesloten baby 
spa’s ontvangen deze in 2023 van ons, waarna jullie dit werkdocument zelf verder kunnen 
invullen passend bij jullie baby spa. Meer informatie daarover ontvangen jullie later van ons.  
 
 
Gezocht: Werkgroep gezondheidseffecten floaten  

Hoe fijn zou het zijn als we mooie dingen op papier kunnen zetten over het effect van floaten. 
Door de bestaande onderzoeken uit te werken en documentatie te verzamelen kunnen we 
steeds sterker naar buiten komen om de gezondheidseffecten van floaten te benadrukken. Dit 
is een must alvorens stappen te kunnen zetten naar de zorgverzekering.  
Graag zouden wij een werkgroep opzetten die zich bezig houdt met onderzoek. Dit lukt ons 
niet alleen. Ben jij geïnteresseerd en wil je graag jouw steentje bijdragen? Mail dan 
naar info@babypraktijknoord.nl. 
 
 
 
Vacature België  
 
Onlangs hebben we een oproepje gedaan voor Baby Spa Netwerk in België. We hebben al een 
leuk gesprek gehad en er volgt binnenkort nog een gesprek. Wie weet zullen we het concept 
Baby Spa Netwerk ook in België verder uit gaan werken en opzetten.   

  

  

E-book 

Het e-book over ‘Baby’s eerste maanden' is klaar! Het e-book is tot stand gekomen door input 
van meerdere zorgverleners, daar zijn we erg dankbaar voor.  

Wil je deze gratis ontvangen? Vraag hem aan via deze link. Veel leesplezier!  

  

  

_______________________________________ 



  

Wellicht heb jij als baby spa ondernemer iets interessants om te delen met je collega 
ondernemers? Contact ons gerust, dan kunnen we kijken of we het voor je kunnen delen in de 
nieuwsbrief.  

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan ook gerust contact met ons 
op. Bezoek onze website of volg ons op Instagram, hier word je ook op de hoogte gehouden van 
de laatste updates. 

 

Wij wensen iedereen een goede start in 2023!  

  

De volgende nieuwsbrief verschijnt in april! 

  

Liefs, 

Roxane en Bianca 
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