
 
Doordat nog niet iedereen bekend is met het fenomeen BabySpa, komen 
er veel vragen over. Een vraag die veel gesteld wordt is of een baby zo'n 
band om zijn nekje nu wel zo fijn vindt. Dit komt doordat mensen hierbij 
van zichzelf uitgaan.  
Laten we vooropstellen dat een baby geen kleine volwassenen is. Een 
baby ervaart veel dingen nu eenmaal anders dan een volwassenen.  
 
Daarnaast is het lichaam van een baby anders qua bouw. 👶🏼 
 
❀Waarom een nekfloat niet oncomfortabel is voor je baby: 
 
1. Baby's hebben in verhouding een groter hoofd 
 
De lichaamsverhoudingen van baby’s zijn heel anders dan die van oudere 
kinderen en volwassenen. 
Het hoofd van de baby is goed voor ongeveer 25% van de totale 
lichaamsmassa van de baby. Hierdoor wordt dus ongeveer 25% van het 
gewicht van de baby rechtstreeks ondersteund door de nekfloat. De 
overige 75% bevindt zich in het water. 
 
2. Baby’s hebben veel lichaamsvet 
 
Op de leeftijd van ongeveer 4 maanden is de lichaamssamenstelling van 
het kind ongeveer 25% vetmassa. Vet is minder dicht dan water en drijft 
daarom. 
Van de resterende 75% vetvrije massa is ongeveer 80% water 
Daardoor drijven baby's beter dan volwassenen! Wanneer je de vetmassa 
en de watermassa van het kind combineert, is het lichaam van het kind 
erg drijvend (zelfs de resterende vetvrije massa wordt ondersteund door 
het water dat het verdringt). 
 
Om schade aan de halswervels en nek te veroorzaken is zo’n 75kg 
trekkracht nodig. Dit is onderzocht bij studies naar auto ongelukken/ 
testen van autostoeltjes.  
 
De nek is flexibel en enorm sterk. De krachten van een vaginale bevalling 
op de cervicale wervelkolom van je baby zijn veel groter dan wat hij met 
een nekfloat zou ervaren.  
 
Last but not least...... wanneer je ziet hoe ontspannen een baby is in de 
BabySpa dan kun je eigenlijk zelf wel al concluderen dat ze het zeker niet 
oncomfortabel vinden!  



 


