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Beste baby spa ondernemer, 
 

Dit is de allereerste nieuwsbrief van Baby Spa Netwerk. En wauw, wat zijn we ontzettend blij 
met alle enthousiaste reacties en input die wij hebben gekregen sinds onze start! Bedankt! 

 
 
 

Tijdlijn  

We nemen jullie even mee in de tijdlijn terug:  
Begin februari hebben we onze ideeën op social media gedeeld met jullie. We kregen we 
enorm veel reacties en veel geïnteresseerde en ook kritische vragen. Ontzettend fijn, want alle 
input door jullie ondernemers vormt en maakt Baby Spa Netwerk!  
We hebben flink door gebikkeld en op 21 maart werden de website en het kwaliteitshandboek 
gelanceerd.  
Daarna volgde meteen de eerste aanmeldingen en nog vele telefoontjes, zoom meetingen, 
berichten via instagram en mailtjes.  

 

Certificering eerste baby spa’s 

Tijd voor de eerste audits! Vanuit Groningen een leuke uitdaging om logistiek een logische 
route te plannen om zo efficiënt mogelijk te werken. Roxane reed door 11 van de Nederlandse 
provincies met maar liefst 700 km. erbij op de teller… Wat was het leuk en inspirerend om 
jullie te ontmoeten. 
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Met trots delen wij dat we inmiddels deze eerste baby spa’s in Nederland hebben mogen 
certificeren:  

• Babypraktijk Ilse - Veldhoven (NB)  
• Blossom Baby Spa - Joure (FR)  
• Baby Spa Budel - Budel (NB)  
• Caresse Babyspa - Eindhoven (NB)  
• Cloud9 Baby Wellness - Ridderkerk (ZH)  
• Baby Spa de Babybubbel - Panningen (L)  
• Babyspa De Drie Provincien - Haulerwijk (FR)  
• Feevi Babyspa - Veghel (NB)  
• Floralie Baby Spa - Leeuwarden (FR)   
• Little Aventure Baby Spa & Wellness - Boekel (NB)  

 

Wet kwaliteit, klachten, geschillen en zorg  

In Nederland is er een regel- en wetgeving voor alle zorgverleners, paramedische- en 
complementaire zorg om te voldoen aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten, geschillen en 
zorg). Ben jij ingeschreven onder paramedische- of alternatieve zorg (zie je SBI code bij de 
Kamer van Koophandel op je uittreksel inschrijving in het Handelsregister) dan moet jij als 
ondernemer voldoen aan de Wkkgz.  
In de praktijk betekent dat jij moet aantonen dat je kwaliteit levert en werkt volgens 
richtlijnen. 
De aangesloten baby spa's van Baby Spa Netwerk hebben dit stuk al afgedekt, hoe fijn is dat! 

Daarnaast zou je aangesloten moeten zijn bij een onafhankelijke geschillencommissie met een 
klachtenfunctionaris om te voldoen aan de Wkkgz.  
Op dit moment kunnen wij dit nog niet collectief aanbieden als Baby Spa Netwerk, omdat dit 
vaak pas gerealiseerd kan worden bij hele grote groepen en zoveel baby spa's heeft Nederland 
niet. Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk om dit te regelen. De boetes van 
ondernemers die niet aangesloten zijn, zijn fors. Er zijn meerdere aanbieders die je kunt 
vergelijken qua aanbod en prijs. We zullen deze informatie ook verwerken in ons 
kwaliteitshandboek. Als er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn, helpen en denken wij 
graag met jullie mee! 

  

Familiefloats en regel- en wetgeving  

Wanneer je werkt met enkel het "normale" formaat baby spa('s) (bijv. 110x85x90 cm.), is het 
verversen voor iedere nieuwe sessie genoeg en volstaat reiniging volgens ons 
kwaliteitshandboek (kijk hiervoor op onze website). 
 
Werk je met grotere (familie)baden van 2 m² of groter, dan val je onder de WHVBZ (Wet 
hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden). Hiermee dien je te voldoen aan 
andere, strengere regels voor bijv. reiniging van het bad na iedere sessie. Dit is een strikte 
regelgeving! De provincies inspecteren de waterkwaliteit van (spa- en zwem)baden steeds 
actiever. Daarnaast is het natuurlijk ook daadwerkelijk van groot belang dat met deze grotere 
baden veilig gewerkt wordt in de baby spa's. 
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Dus biedt jouw baby spa ook een 'familie float' aan in een groter bad waar volwassenen 
(ouders) bij in gaan? Check dan goed of jouw bad onder deze wet valt, om onaangename 
verrassingen te voorkomen. 
 
Deze informatie staat sinds kort ook in ons kwaliteitshandboek die we blijven updaten bij 
belangrijke bevindingen en/of veranderingen. 

Scholingen 

Onze plannen voor de komende maanden is vooral inzetten op een mooi en breed aanbod aan 
scholingen. Deze scholingen kunnen ook gevolgd worden door (nog) niet aangesloten baby spa 
ondernemers en medewerkers en andere zorgverleners.  
De bij Baby Spa Netwerk aangesloten baby spa’s ontvangen accreditatiepunten voor de 
scholingen.  

We hebben fijne contacten gelegd met Joyce en Miluska van ‘Groen voor baby en kind’ en 
‘Prikkelbaby’. Beide dames hebben veel ervaring met het geven van scholingen en werken met 
baby’s, ze hebben samen een aantal scholingen ontwikkeld over prikkelverwerking bij baby’s. 
Joyce is kinderfysiotherapeut en ook hier zullen we nog mooie onderwerpen presenteren.  

Ook Marije van ‘Mami in Balans’ zal aan de slag gaan met een scholing voor ons, zij zal jullie 
meenemen in de voetreflexologie bij baby’s, een mooie aanvulling op de Shantala 
babymassage! 

 
Karlijn van 'Mums&More' gaat de volgende scholingen aanbieden via Baby Spa Netwerk:  

• Docent Baby Yoga  
• Docent Zwangerschapsyoga  
• Trainer Post Partum  
• Docent Babymassage  
• Cursus Zwangerschapsmassage  

Het nieuwe scholingsaanbod zal binnenkort op onze website (en Instagram) gedeeld worden 
zodra alles in kannen en kruiken is! 

  

Netwerkdag - Baby Spa Netwerk 

Baby Spa Netwerk gaat een netwerkdag (cq. scholingsdag) organiseren waar iedereen elkaar 
kan ontmoeten, waar we kunnen delen en verbinden! Tijdens deze dag zullen wij ook meerdere 
scholingen aanbieden. Ook niet aangesloten baby spa’s zijn meer dan welkom op deze dag! 
Naar verwachting zal deze dag plaatsvinden in de maanden na de zomervakantie. Meer 
informatie volgt snel! 
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Aansprakelijkheidsverzekering  

Een aansprakelijkheidsverzekering blijkt nogal complex te zijn voor baby spa’s óf onbetaalbaar. 
Veel verzekeraars vinden het spannend omdat het nieuw is en onbekend, waardoor de spa als 
een groot risico wordt gezien. Wij zijn achter de schermen actief bezig om te kijken of wij 
hierin meer duidelijkheid kunnen krijgen en zullen dit delen met jullie! 

 

Brandveiligheid in de baby spa 

Tijdens de audits zijn we een aantal nieuwe items tegengekomen die vanaf nu ook 
meegenomen zullen worden tijdens de audits. O.a. de aanwezigheid van brandmelders en (bij 
medewerkers in dienst) brandblussers staan er nu bij op de auditlijst. 

 

E-book  

We zijn druk bezig met het maken van een e-book over ‘baby’s eerste maanden’. Dit doen we 
samen met meerdere professionals. Er komen verschillende onderwerpen aan bod. Het e-book 
is interessant voor zowel baby spa’s als voor ouders. 

 

 
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. 

 
Het volgende nummer van de nieuwsbrief verschijnt in september a.s.! 
 
Liefs, 
Roxane en Bianca 
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