
 
 
 
Beste baby spa ondernemer, 
 
De blaadjes vallen alweer van de bomen, de zomervakantie voelt voor ons inmiddels als ver 
verleden tijd. Wij hebben het lekker rustig aan gedaan in de zomervakantie, maar toen alles 
weer begon te draaien hebben we de draad weer gauw opgepakt, en hoe! Met volle moed er 
tegenaan in dit nieuwe seizoen!  
 
Hier is nieuwsbrief nr. 2 van Baby Spa Netwerk! 

 
 

_______________________________________ 

Nieuwtje 

We beginnen met een leuk nieuwtje, namelijk Bianca is sinds begin september in opleiding tot 
Lactatiekundige IBCLC! Dit is een geweldige aanvulling op haar achtergrond als obstetrie- en 
jeugdverpleegkundige. In de toekomst zal ze het werken als lactatiekundige dan ook steeds 
meer uitbreiden en zich uiteindelijk aansluiten bij Roxane haar praktijk (Babypraktijk Noord) 
waarmee Roxane inmiddels 6 jaar werkzaam is als Lactatiekundige IBCLC. Bianca heeft de 
werkzaamheden voor haar eigen praktijk voor geboortecoaching nu op een lager pitje gezet om 
haar te kunnen focussen op deze nieuwe opleiding. 

Baby Spa Netwerkdag - donderdag 17 november ‘22 

Het is zover! Onze netwerkdag is (bijna) in kannen en kruiken. De informatie hebben we al 
paraat. 

Heb jij zin om een dag te netwerken met andere baby spa eigenaressen in een gemoedelijke 
sfeer? Een scholing te volgen als je er toch al bent? Te sparren met ons over nieuwe 
ontwikkelingen binnen Baby Spa Netwerk? Kom dan naar onze netwerkdag! Een mooie 
investering om als gecertificeerde of (nog) niet-gecertificeerde spa mee te denken met elkaar 
en ons netwerk! 
 
Programma: 

• 10.00 - Ontvangst met koffie/thee; aansluitend: scholing 'Meldcode'  
• 12.00 - Lunch 
• 13.00 - Start middaggroep; vragen/input, ontmoeten en netwerken 
• 15.00 - Kennisuur: introductie 'Reflexen bij baby's' en sneltraining 'Social media' 
• 16.00 – Afsluiting 

Kosten: 



Optie 1 
Deelname complete dag - €75,- 
Inclusief koffie/thee, frisdrank, iets lekkers en lunch 
10.00 - 16.15 uur 
4 accreditatiepunten* 
 
Optie 2 
Deelname met 1 scholing óf kennisuur - €65,- 
Inclusief koffie/thee, frisdrank, iets lekkers en lunch 
10.00 - 15.00 uur of; 
12.00 - 16.00 uur 
2 accreditatiepunten 
 
Optie 3 
Deelname zonder scholing(en) of kennisuur - €40,- 
Inclusief koffie/thee, frisdrank, iets lekkers en lunch 
12.00 - 15.00 uur 
2 accreditatiepunten 
 
* Indien er dit jaar al scholingen zijn gevolgd kunnen de accreditatiepunten van de gevolgde 
scholing (per uitzondering i.v.m. de start Baby Spa Netwerk dit jaar) worden meegenomen naar 
2023. 
 
Locatie: 
Buurtvereniging Hierden, Dorpshuisweg 9, 3849 BL Hierden 
Ligging: vanaf Leeuwarden 1 uur en 21 min., vanaf Eindhoven: 1 uur en 26 min. 
Parkeren: gratis 
 
Aanmelden: 
Stuur een mail met: je gegevens, aantal personen + jouw keuze voor een optie 
naar info@babypraktijknoord.nl! 
 
  
Audits & certificering 
 
Goed nieuws! We mogen weer een aantal prachtige spa’s gaan bezoeken voor een audit. Naar 
verwachting worden deze spa’s dit najaar gecertificeerd en deze zullen we t.z.t. bekend 
maken via social media en natuurlijk onze website. 
  

Scholingen 

Binnenkort zal er een leuke scholing aan ons aanbod toegevoegd worden over ‘etherische 
oliën’! 
 
Scholing ‘Geboortehormonen en pijnstilling’ - 10 november 19.30 - 21.30 uur 
Kosten: Aangesloten bij Baby Spa Netwerk: €50,- p.p. 
Niet aangesloten bij Baby Spa Netwerk: €60,- p.p. 
Locatie: online (Zoom) 
Voor meer informatie en waarom deze scholing een interessante aanvulling is voor als je in de 
baby spa werkzaam bent: https://www.babyspanetwerk.nl/geboortehormonen-en-pijnstilling 
 
In samenwerking met Mums&More hebben we een aantal interessante nieuwe scholingen mogen 
toevoegen aan ons aanbod!  
Dit zijn: 

• Docent Baby Yoga https://www.babyspanetwerk.nl/m-m-baby-yoga 
• Docent Zwangerschapsyoga https://www.babyspanetwerk.nl/m-m-zwangerschapsyoga 
• Trainer Post partum https://www.babyspanetwerk.nl/m-m-trainer-post-partum 



Al deze scholingen zijn ter verbreding van je kennis of zelfs van je aanbod in de baby spa. De 
eerste aanmeldingen vanuit Baby Spa Netwerk zijn al gedaan bij Karlijn van Mums&More, 
super! 
  
 
Verzekeringen 
 
We willen bij deze graag de status delen over hoe het ervoor staat met het onderzoeken hoe 
we kunnen samenwerken met verzekeraars. We snappen goed dat we hier veel vragen over 
krijgen. Helaas zijn verzekeraars moeilijk bereikbaar (lees: logge organisaties) en worden we 
vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Maar we geven niet op en blijven hier actief aan 
werken. We houden jullie uiteraard op de hoogte! 
 
 
Hydrojets & ozon 
In ons handboek adviseren wij om geen waterjets aan te zetten bij jonge baby's, dit omdat de 
waterstralen behoorlijk krachtig zijn en zelfs als pijnlijk ervaren kunnen worden in combinatie 
met de kwetsbare en dunne babyhuid. Daarnaast klinken sommige jets hard qua geluid 
waardoor dat als storend ervaren kan worden en extra prikkels geeft, ook voor oudere kindjes.  
 
Bij hydrotherapie zijn geen jets nodig. Hydrotherapie betekent dat men in warm water kan 
bewegen en ontspannen. De vrije bewegingen die in het water gemaakt kunnen worden, 
kunnen kindjes motorisch helpen te ontwikkelen (zie onze scholing 'Geboortereflexen'). Het 
warme water zorgt voor ontspanning in het lijfje, warmte stimuleert de aanmaak van oxytocine 
en over de positieve effecten van oxytocine kunnen wij enorm veel vertellen (zie onze scholing 
over 'Geboortehormonen').  
 
Indien de hydrojets weinig of niet gebruikt worden, is het noodzakelijk om tijdens het reinigen 
van het bad de jets wel aan te zetten, omdat stilstaand water in de jets kans geeft op 
legionella.  
Ozon mag nooit gebruikt worden terwijl er een kindje in het bad zit. Alleen tussen de sessies 
door. In dat geval dient het water ten alle tijden ververst te worden voor elk nieuwe floater 
die gezellig komt spetteren (er mag dan geen ozongas aanwezig zijn in het water).  
 
Al het bovenstaande hebben wij ook in het kwaliteitshandboek beschreven en aangepast. Mocht 
je de nieuwste versie van het kwaliteitshandboek willen hebben (versie 4), laat het ons weten, 
dan mailen we deze naar je toe. 
 

E-book 

Helaas heeft de ontwikkeling van ons e-book over ‘baby’s eerste maanden' vertraging 
opgelopen. Wij pakken dit de komende tijd weer op met een aantal (onafhankelijke) 
babyprofessionals waarvan we o.a. de input vragen. Blijf via social media op de hoogte van de 
ontwikkelingen rondom het e-book. 
 
 
Eindejaarsbalans 
 
De aangesloten baby spa's mogen in december 2022 alle evt. klachten en calamiteiten 
doorgeven van afgelopen jaar en kopieën van bijgewoonde scholingen opsturen (t.b.v. de 
verwerking van de accreditatiepunten). 
Ook een kopie EHBO voor de verlenging van volgend jaar ontvangen wij graag. 
 
Zijn er wijzigingen geweest in medewerkers? Ook dit horen wij graag van jullie. 



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 gezellige herfst en alvast sprankelende feestmaanden. 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in januari 2023! 
 
Liefs, 
Roxane en Bianca 
 

 
 
 

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief? 
Mail ‘afmelden’ naar info@babypraktijknoord.nl 
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