
DE PERFECTE BABY OUTFIT 

Daar is jullie kleintje. Waar jullie zo 

lang op hebben moeten wachten. Jullie 

baby ligt bloot op jouw warme 

lichaam, omhult met jullie liefde en 

een warm dekentje die hem 

beschermt tegen de kou.

Dadelijk krijgt jullie baby zijn eerste 

outfit aan. Kleding, die jullie bewust 

hebben uitgezocht. Gewoon omdat het 

er mooi uitzag of omdat het zo lekker 

aanvoelde. 

Het meest gangbare wat je in de 

winkels ziet hangen zijn kleren van 

katoen. Vaak een leuke prijs, mooie 

kleuren, printjes en makkelijk te 

wassen. Wel belangrijk om te weten is 

dat katoenen kleding niet de warmte 

van jullie baby vasthoudt. Dat betekent 

dus dat ‘t meer moeite moet doen om 

zijn temperatuur stabiel te houden en 

daardoor minder energie over heeft 

om goed te drinken en te groeien. 

Daarom wil ik jullie wat vertellen over 

wollen kleding. 

Wollen kleding is ideaal voor baby’s 

die: moeite hebben om hun 

temperatuur stabiel te houden, 
afvallen of weinig aankomen. Maar 

ook voor baby’s die een laag gewicht 

hebben, waaronder premature baby’s. 

Bovendien zit wollen kleding ook erg 

comfortabel, omdat het soepel en 

rekbaar is. 

Wol kan heel veel vocht opnemen, 

zonder dat je baby daar last van heeft. 

Het vocht, wat door het spugen in de 

kleding komt, verdampt heel 

langzaam. Hierdoor zal jullie baby niet 

afkoelen en blijft zijn huid droog. Als 

jullie baby zijn kleren nat heeft 

gespuugd, hoef je hem geen andere 

kleren aan te trekken. Wat een hoop 

ongemak voor jullie baby kan schelen. 

Bij katoenen kleding zal de kleding de 

warmte van jullie baby gebruiken om 

droog te worden. Dat kan leiden tot 

een lage temperatuur. Om dit te

voorkomen zal je de baby andere 

droge kleren aan moeten trekken, wat 

jullie baby onrustig kan maken. 

Wol bevat veel lucht, wat er voor zorgt 

dat er een soort isoleer laagje ontstaat. 

Hierdoor behoudt de baby zijn 

temperatuur en verliest het geen 

onnodige warmte. Hierdoor zal jullie 

baby beter gaan groeien. En hoe 

beter de kleine groeit, hoe meer 

energie jullie baby over heeft om 

goed of beter te gaan drinken. 



Nog een groot voordeel van wol is dat 

het vuil afstotend is door de vetten die 

in de wol zitten. Het is dus 

antibacterieel. Gewoon even buiten 

laten luchten zal vaak al voldoende 

zijn.  

Als je wol wilt gaan wassen kost dit wel 

meer tijd dan gewoon een katoenen 

was. Kijk altijd goed op het was etiket 

voordat je wol gaat wassen.  

Als je wol in de wasmachine stopt, 

gebruik dan het wol programma en 

alleen wasmiddel dat geschikt is voor 

wol. Maar als je de kwaliteit van wol 

optimaal wilt houden, was dan liever 

op de hand. Doe op de vieze plekjes 

bijvoorbeeld ossengalzeep. Als je 

wollen kleding op de hand wast, zorg 

er dan voor dat het was- en spoelwater 

handwarm is. Wol houdt er niet van 
om in de week gezet te worden. Als je

wol flink gaat wrijven om het schoon 

te maken, dan ontstaat er vervilting. Na 

het wassen van de wollen kleding, ga 
de was dan niet uitwringen. Dat zorgt 

ervoor dat de kleding uit model gaat. 

Wikkel liever de kleding in een droge 

handdoek en duw erop, totdat het 

meeste vocht eruit is. Daarna 

uitspreiden op een wasrek. Liefst 
liggend laten drogen om het model 

van de kleding te behouden. 

Een ander ding waar je wel erg goed 

rekening mee moet houden is dat 

motten dol zijn op wol. Dan kunnen  
gaatjes ontstaan en dat zou jammer 
zijn. Om dit te voorkomen kunnen 

jullie gebruik maken van lavendel of 

kruidnagel, die leg of hang je in de 
kledingkast. Motten houden niet van 

deze sterke geuren. Als je dus de 

wollen kleding opruimt, zorg dan dat 

ze schoon in de kledingkast liggen 

met lavendel of kruidnagel!

Als jullie meer willen lezen over de 

kwaliteiten van verschillende soorten 

stof, dan is er een interessante 

brochure: Warmte, Kleding en 

Gezondheid van Ina Emous-van der 

Kooij en Katie Willink-Maendel, 

uitgeverij Gezichtspunten, 

www.gezichtspunten.nl  

Ik wens jullie veel geluk toe met jullie 

kleintje. En veel plezier met het 

zoeken van de perfecte baby outfit! 
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