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Happy Naps vs wegwerpluiers
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Beter voor de billetjes

Wist je dat wasbare luiers veel beter voor de gevoelige billetjes van je kindje zijn 
en de kans op luieruitslag een stuk kleiner is?

Helpt bij het zindelijk worden

Je kindje kan wel zes maanden eerder zindelijk zijn.

Beter voor je portemonnee

Bespaar €506 en zelfs meer als de nappies ook gebruikt worden bij een tweede 
kindje. In sommige landen kan je zelfs een subsidie aanvragen en een deel van je 
aankoop terugkrijgen.  

Beter voor de planeet

Wist je dat baby’s gemiddeld zo een 6000 keer verschoond worden en het wel 
500 jaar kan duren voordat wegwerpluier composteert? Er wordt zoveel water 
gebruikt bij de productie van wegwerpluiers dat je met wasbare luiers zelfs water 
bespaart. Ga voor Happy Naps en verminder je voetafdruk met 40%!

Unieke functies

Happy Naps hebben een elastiek aan de achterkant tegen poep explosies, 
dubbele lekgootjes tegen lekkages en een  om jouw kindje genoeg 
ruimte te geven om de wereld te ontdekken :)
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Beter voor de billetjes
Tegenwoordig krijgen 50% van alle baby’s 
luieruitslag, hoewel voor de jaren 50 (toen 
wegwerpluiers nog niet bestonden), luieruitslag 
voorkwam bij maar 7% van alle baby’s.

De reden waarom wasbare luiers minder 
luieruitslag veroorzaken kan dan ook zomaar 
eens te maken hebben met de chemicaliën die 
gelukkig niet in wasbare luiers zitten.

De inleggers zijn gemaakt van natuurlijke materialen, zoals bamboe, hennep en 
biologisch katoen. Deze zijn gemaakt om in de pocket (het zakje) van de nappy 
gedaan te worden en zorgen ervoor dat plasjes goed geabsorbeerd worden.

barrière tussen de billetjes en de (natte) inleggers, zodat de billetjes droog blijven en 
de kans op luieruitslag minimaal is.

De buitenkant is gemaakt van een waterdichte, slijtvaste, soepele stof genaamd PUL. 
Het ziet er niet alleen leuk uit, maar zorgt er ook voor dat de nappies langdurig mee 
gaan en zo goed als droog uit de wasmachine komen.

Wat hiernaast een groot verschil maakt is dat 
ouders minder druk voelen om waar voor hun 
geld te krijgen en een herbruikbare luier eerder 
verschonen dan een wegwerpluier.

•

•

•

Om de kans op luieruitslag zo laag mogelijk te 
houden hebben wij heel bewust gekozen voor de 
materialen in onze nappies.
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Wegwerpluiers houden de billetjes zo droog door 
de chemicaliën die erin zitten dat kindjes zelden 
voelen dat ze überhaupt geplast hebben. Het 
chemische middel dat in veel wegwerpluiers zit 
heet Sodium Polyacrylate en mag niet meer in 
tampons gebruikt worden sinds 1985; dat zegt 
voor ons genoeg. Happy Naps hebben een 

kindje voelt wanneer het geplast heeft, zonder 
te lang met natte billen rond te “lopen”.

In de jaren 50 was 95% zindelijk na achttien 
maanden, hoewel vandaag de dag maar 10% 

Sneller zindelijk met wasbare luiers
zindelijk is op die leeftijd. Toentertijd bestonden 
er nog geen wegwerpluiers en aangezien 
tegenwoordig nog maar 5% wasbare luiers 
gebruikt is de kans groot dat dit een grote impact 
heeft op het zindelijk worden. De afgelopen 50 
jaar is de gemiddelde leeftijd dat kindjes zindelijk 
zijn van 18 maanden naar 36 maanden gegaan.

Het later zindelijk zijn heeft ervoor gezorgd 
dat het aantal luiers dat een kindje gebruikt 
ook verdubbeld is. Een kindje draagt zo een 
2000 luiers per jaar… Je kan wel uitrekenen 
hoeveel extra afval dit betekent. Dankzij de vele 

verstelmogelijkheden passen Happy Naps perfect 
om de billetjes van alle kindjes die tussen de 
3,5kg en 16kg wegen en kunnen ze vrijwel de hele 
luierperiode gedragen worden.

Jouw wereldwonder kan zo maar 6 maanden 
eerder zindelijk zijn dan kindjes die 
wegwerpluiers dragen, wat ook zeker een 
positieve impact zal hebben op de ontwikkeling!
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Beter voor je portemonnee
Kosten zijn natuurlijk een belangrijke factor als 
het gaat om het kiezen van babyproducten. Dus 
hebben wij de rekenmachine erbij gepakt om het 
prijsverschil tussen wegwerpluiers en wasbare 
luiers uit te zoeken. Happy Naps bespaart je 
honderden euro’s over de loop van de jaren! 

Een baby draagt ongeveer zeven luiers per dag 
en 2555 luiers in alleen het eerste levensjaar. In 
het tweede levensjaar worden het gemiddeld 
vijf luiers per dag en 1825 luiers in een jaar en 
in het derde jaar dragen kindjes gemiddeld vier 
luiers per dag en 1460 luiers in een jaar. Dit zou 
betekenen dat je minimaal €1056 uit zal geven 
aan wegwerpluiers.

Een Happy Naps fulltime pakket kost €550 en 
met een juist onderhoud kan je daar zeker drie 
jaar lang mee vooruit. Het is een eenmalige  
waardoor investering je uiteindelijk minimaal 
€506 bespaart per kindje. Mocht je meer 
kindjes wensen dan kan het voordeel zelfs 
verdrievoudigen! Wist je dat sommige gemeentes 
een subsidie verstrekken voor wasbare luiers 
waardoor je nog meer geld kan besparen!?

Wasbare luiers komen met extra water kosten, 
maar besparen je benzine kosten voor het rijden 
naar de winkel ;) Toch hebben we ook de kosten 
voor de extra wasjes op een rijtje gezet.

Gemiddeld kost een wasje op 40 graden €0,95 
(inclusief elektriciteit, water, wasmiddel en 
afschrijvingskosten van de machine). Door vieze 
babykleertjes en handdoeken toe te voegen aan 
de hoofdwas, zal je niet meer dan 2 extra wasjes 
per week draaien in het eerste jaar en niet meer 
dan 1 extra wasje per week in het tweede jaar. 

Jaar 1: €0,95 x 2 x 52 weken = €98,80 
Jaar 2: €0,95 x 52 weken = €49,40 
Jaar 3: €0,95 x 52 weken = €49,40

Totaal = €197,60 extra was kosten voor 
drie jaar

Extra kosten:

Meestal zijn kindjes die wasbaar luieren allang 
zindelijk voordat ze drie jaar oud zijn, maar in het 
“slechtste” geval zal er €197,60 extra uitgegeven 
worden aan was kosten.

Wist je dat er een hoop mensen zijn die interesse 
hebben in jouw tweedehands nappies? Maak 
iemand anders, jezelf en Mother Nature happy 
en geef je nappies een tweede leven wanneer 
jouw kindje zindelijk is en de nappies niet meer 
gebruikt worden :)

Hoewel de uitgave eenmalig groter is, bespaar 
je een hoop geld door te kiezen voor wasbare 
luiers. Ook bij het gedeeltelijk gebruiken van 
Happy Naps (en gedeeltelijk wegwerpluiers), zal je 
geld en heel veel afval besparen.
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Beter voor de planeet
Een kindje verbruikt zo een 6000 wegwerpluiers die er wel 500 jaar over 
doen om af te breken. De productie van wegwerpluiers en het gebruik hiervan 
is grandioos en zorgt wereldwijd voor enorm veel vervuiling. Wegwerpluiers 
verbruiken wel twintig keer meer land voor de materialen die nodig zijn voor 
de productie en hebben drie keer meer energie nodig om gemaakt te worden 
dan wasbare luiers.

Ons doel is om alleen echte voetafdrukken achter te laten. Als je Happy Naps 
full time gebruikt zal je maar 24 tot 28 nappies nodig hebben in totaal. Je zal 
hiermee 260kg aan wegwerpluier afval per jaar besparen. Door op wasbaar 
over te stappen zal je carbon footprint verminderen met 40% wat gelijk staat 
aan 200kg C02.

Last but not least, jouw wereldwonder in Happy Naps zal het bewustzijn van de 
wereld om zich heen vergroten en de wereld een beetje vrolijker maken.
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Unieke functies
Met wasbare luiers zal je nooit meer zonder luiers 
komen te zitten. Nooit meer hoef je te zeulen met 
grote luierpakketten of naar de supermarkt te rennen 
wanneer de laatste luier erdoorheen is. Nooit meer 
stinkende prullenbakken en een beschamende berg aan 
luierafval buiten zetten, maar er is meer…

Wist je dat kindjes die wegwerpluiers dragen regelmatig 
poep explosies hebben? Als je kindje Happy Naps 
draagt gebeurt dit niet, omdat de nappies aan de 
achterkant een elastiek hebben die dit tegengaat. Ook 
hebben onze nappies dubbele lekgootjes, zodat lekjes 
bij de beentjes voorkomen worden.

Happy Naps staan erom bekend dat ze ontzettend 
makkelijk te gebruiken zijn. Ze zijn ontworpen met 
meerdere drukknoopjes en passen de meeste kindjes 
vanaf de geboorte en tot ze klaar zijn voor het potje 
(3,5kg tot 16kg). Happy Naps hebben een  en 
vormen in tegenstelling tot veel andere wasbare luiers 
geen enorm pakket om de billetjes. Jouw kindje zal 
genoeg ruimte hebben om de wereld te ontdekken!

Happy bum, happy baby, happy world!
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Hoe begin ik eraan?
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Hoe overtuig ik mijn partner?
Happy Naps zijn super gemakkelijk te gebruiken 
en geloof het of niet… niets viezer dan 
wegwerpluiers!

Borstvoeding ontlasting is 100% water 
oplosbaar en laat de wasmachine daar nou 
perfect voor gemaakt zijn. Zodra je kindje vaste 
ontlasting krijgt kan je een inlegvel gebruiken die 
de ontlasting opvangt en gemakkelijk weggegooid 
kan worden. Vervolgens doe je de nappy in een 
luieremmer met wetbag en om de twee dagen 
gooi je alles samen de was in. Je draait eerst 
een korte was zodat eventuele poep restjes 
wegspoelen en je aan de hoofdwas extra was toe 
kan voegen. Haal de inlegger pas na de korte was 
uit de nappy, zodat je handen schoon kunnen 
blijven. Wasbare luiers wassen is niets viezer 
dan het wassen van je eigen ondergoed!

Vertel je partner dat jullie wel 6000 luiers per 
baby kunnen besparen aan afval. Een mooier 
cadeau dan een mooie wereld bestaat er 
niet voor je kindje! Waarom kiezen voor een 
chemische wegwerpluier als het zoveel beter 
kan? Ook kan er heel wat geld bespaard worden 
door te gaan voor wasbare luiers. 

Door te vertellen aan vrienden en familie dat 
jullie wasbaar willen luieren kunnen zij jullie vast 
op weg helpen. Tip: Vraag Happy Naps als 
babyshower cadeau!

Er zijn veel verschillende soorten wasbare 
luiers op de markt, maar Happy Naps staat 
bekend als de gemakkelijkste van allemaal, wat 
een groot voordeel is voor o.a. de oppas, het 
kinderdagverblijf en opa’s en oma’s.

Nog niet overtuigd? Gooi alle voordelen van 
wasbare luiers op tafel! Nooit meer sjouwen 
met enorme luier pakketten, nooit meer luiers 
te kort, nooit meer stinkende prullenbakken 
vol luiers buiten hoeven zetten, nooit meer 
poepexplosies… We have got your back baby!

Vergeet niet dat iedere ouder het goed bedoelt. 
Boven alles gaat liefde en dat is nog altijd het 
belangrijkst voor je kindje en voor jullie. Jullie 
kunnen ook afspreken dat jij wasbare luiers 
gebruikt en je partner wegwerpluiers. Zodra je 
partner ziet hoe gemakkelijk jij het doet, zal 
hij of zij er uiteindelijk misschien alsnog aan 
beginnen ;)
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Hoe vaak moet ik 
een wasbare luier 
verschonen?
Check iedere 2 à 3 uur of de nappy verschoond moet worden. Voor de 
nachtelijke uurtjes kan je kindje met een extra inlegger wel 12 uur lang dezelfde 
nappy aan houden (tenzij er gepoept wordt).

Als je kindje geplast heeft en de nappy nog droog aanvoelt, dan kan je ervoor 
kiezen alleen de inlegger te verwisselen. Als de nappy doorweekt aanvoelt 
of je kindje een poepie gedaan heeft, dan is het nodig om de hele nappy te 
verwisselen. Het is zeker niet nodig om de inlegger uit de nappy te halen voor 
het wassen. Wel raden we het aan om de inlegger uit de nappy te halen voor je 
de hoofdwas begint. Op deze manier blijven je handen mooi schoon :)

Het inlegvelletje dat op de nappy ligt kan je weggooien bij het restafval wanneer 
je kindje een poepie gedaan heeft en kan hergebruikt worden wanneer er alleen 
een plasje gedaan is.
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Hoeveel nappies en inleggers 
heb ik nodig?
In het eerste half jaar zal je kindje zo een zeven 
tot tien keer per dag verschoond moeten worden. 
Dit vermindert al snel naar ongeveer vijf keer per 
dag. Natuurlijk zijn alle baby’s verschillend en zal 
het ene kindje wat vaker verschoond moeten 
worden dan de ander, zeker wanneer een kindje 
bijvoorbeeld ziek is. Aangezien het maar een 
korte periode is dat je kindje zo vaak per dag 
verschoond hoeft te worden, raden wij aan in het 
begin wat vaker te wassen en kosten voor extra 
nappies te besparen.

Inleggers heb je net iets meer nodig dan 
nappies, omdat er voor zwaardere plassers en de 
nachtelijke uurtjes twee inleggers nodig zijn voor 
voldoende absorptie vermogen.

Hoeveel nappies en inleggers je nodig hebt hangt 
ook af van het aantal wasjes dat je bereid bent 
te doen. Het meest gebruikelijk is om iedere 
twee dagen een wasje te draaien. Als we daarbij 
uitgaan van zes verschoonbeurten per dag dan 
komen we uit op het volgende:

Als je Happy Naps alleen part time 
gebruikt zal je zo een 10 nappies en 
15 inleggers nodig hebben

Als je Happy Naps full time gebruikt 
voor overdag dan zal je 18 nappies en 
22 inleggers nodig hebben

Als je Happy Naps zowel voor 
overdag als ’s nachts gebruikt, zoals 
het voorbeeld hierboven, dan zal je 
24 tot 28 nappies nodig hebben en 
zo een 35 inleggers

•

•

•

Dag 1: 6 gebruikte nappies

Dag 2: 12 gebruikte nappies

Dag 3: 18 gebruikte nappies (draai een wasje in  
de avond)

Dag 4: laatste 6 schone nappies om te gebruiken 
terwijl de was aan het drogen is



14Happy Naps

Welke andere 
accessoires 
heb ik nodig?

ideaal is voor onderweg, de kinderopvang, bij opa 
en oma en thuis om je nappies in te bewaren. De 
wetbags komen in twee verschillende maten:

In de grote passen 20 tot 24 nappies, 
ideaal voor thuis om de nappies in te 
bewaren

In de kleine passen 7 tot 10 nappies, 
perfect voor onderweg en om mee te 
nemen naar de kinderopvang.

•

•

Wetbags

Onze verschoonmatjes zijn aan de ene zijde 
voorzien van een prachtig printje en aan de 
andere kant van een superzachte bamboe 
velours stof. De matjes zijn gemakkelijk op te 
rollen/vouwen en daarom ideaal voor onderweg.

Verschoonmatje voor onderweg

Als je deze geprobeerd hebt ga je nooit meer 
terug naar wegwerp doekjes. Dankzij deze 
doekjes kan je de billetjes schoon maken zonder 
chemische middelen, veel gezonder voor je 
kindje! Ze zijn lekker groot, wat het verschonen 

Herbruikbare bamboe doekjes

50ml water
2el kokos olie
2el witch hazel
6-8 druppeltjes vitamine E olie
3-4 druppeltjes lavendel etherische 
olie en/of 3-4 druppeltjes tea tree 
etherische olie (altijd eerst op een klein 
stukje huid testen en niet gebruiken bij 
kindjes jonger dan 3 maanden)

•
•
•
•
•

Door deze stappen te volgen kan je de 
billendoekjes direct de was in doen en hoef je 
niet eerst de vaste ontlasting eraf te kloppen.

Stap 1: Gebruik een toiletpapiertje of een inlegvel 
om de ontlasting bij de billetjes weg te halen.

Stap 2: Maak een bamboe doekje nat om de 
billetjes goed schoon te krijgen.

Het recept voor mooie billetjes:

een stuk gemakkelijker maakt. Wist je dat de 
doekjes multifunctioneel zijn? Ik gebruik ze om 
mijn gezicht te reinigen. Wat een uitvinding!

Beide formaten hebben twee aparte vakken met 
elk een ritssluiting. Dit maakt het de ideale tas om 
zowel je schone als vieze nappies in te bewaren.

Hoe maak ik de billetjes het beste schoon?
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Hoe werken Happy Naps?
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Week de inleggers in een emmer met warm water voor 
minimaal 12 uur.

Was de inleggers samen met de nappies op koude 
temperatuur met een klein beetje wasmiddel.

Hang de nappies te drogen en droog de inleggers eventueel 
in de droger op een niet al te hoge temperatuur.

Herhaal dit proces nog twee keer (alleen voor de inleggers).

1

2

3

Voordat we beginnen
Het absorptie vermogen van de inleggers is pas optimaal na tien wasjes (net 
zoals bij handdoeken). Daarom is het belangrijk dat je ze laat weken en al een 
aantal keer wast voor gebruik. De nappies hoef je maar één keertje te wassen 
voor gebruik, vaker is niet nodig.

4
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Welk wasmiddel kan ik het 
beste gebruiken?
Wij houden er van alles zo natuurvriendelijk 
mogelijk te doen, maar als het aankomt op 
het wassen van je Happy Naps dan raden we 
een zelfgemaakt wasmiddel toch af. Het zal 
hoogstwaarschijnlijk niet sterk genoeg zijn om de 
nappies goed schoon te krijgen.

Wij raden aan een klein beetje waspoeder en 
Blauwe Biotex te gebruiken voor de koude, 
korte was. De lange was draai je op maximaal 40 
graden en 1000 toeren.

Gebruik liever geen vloeibaar wasmiddel, maar 
waspoeder voor de gekleurde was, waar geen 
bleekmiddel, wasverzachter of vlekverwijderaar 
in zit en minder dan 5% zeep bevat. Biotop, Klok 
en Ulrich Naturlich zijn goede merken om te 
overwegen.

Om ammoniak opbouw te voorkomen raden 
we aan het waspoeder direct in de trommel 
te doen en geen waterbesparend programma 
te kiezen. Volg nauwkeurig de verpakking van 
je wasmiddel voor de juiste dosering. Als er 
zeepresten in de trommel achterblijven, was de 

nappies en inleggers dan nog eens na zonder 
wasmiddel en pas de dosering de volgende keer 
iets aan. Als er wasmiddel achter blijft in de 
nappies gaan ze minder goed absorberen, en dat 
kunnen we beter voorkomen.
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Hoe was ik 
mijn Happy 
Naps?

Als er alleen een plasje gedaan is dan kan de 
nappy (met inlegvel en al) direct in de luieremmer 
gedaan worden. Laat je nappies niet in water 
weken en bewaar je nappies het liefst in een 
open emmer met wetbag. Eventueel kan je een 
doek in wat water met een etherische olie dippen, 
uitwringen en over de luieremmer plaatsen, om 
het aangenamer te laten ruiken.

Stap 1

Een vraag waarvan veel ouders bang zijn voor 
het antwoord. Gelukkig kan ik je vertellen dat het 
helemaal niet zo een vervelend werkje is en dat 
het ook zeker niet vies hoeft te zijn.
Als je nog borstvoeding geeft, dan heeft je kindje 
waterige poep, wat betekent dat je de nappies 
direct in de wasmachine kan doen. Mocht je 
kindje al wat groter zijn, dan is het belangrijk dat 
je het drolletje van de nappy af het toilet in tikt. 
In dit geval zijn onze bio-afbreekbare inlegvellen 
ideaal, deze vangen de poep op en kunnen zo bij 
het afval gedaan worden.

Draai een kort was op koude temperatuur met 
een beetje waspoeder en blauwe Biotex. Zorg 
ervoor dat het water volledig wegloopt voordat 
je aan de hoofdwas begint. Mocht je onvoldoende 
was hebben voor een lange was, bewaar je half-
schone nappies dan nog even totdat je genoeg 
was verzameld hebt.

Stap 2

Haal nu de inleggers uit de nappies. De hoofdwas 
draai je op maximaal 40 graden en 1000 
toeren en moet minimaal twee uur duren. Als 
je de nappies op eco-stand wast kunnen ze na 
verloop van tijd gaan stinken. Vul de was aan met 
handdoeken, ondergoed, sokken en babykleding 
tot de trommel ongeveer driekwart vol zit om 
te zorgen voor voldoende wrijving (pas op met 
scherpe items). Mocht je machine niet genoeg 
water gebruiken dan helpt het om een natte 
handdoek toe te voegen. De nappies zijn perfect 
schoon als ze geurloos  uit de was komen.

Stap 3

De nappies mogen niet in de droger, maar 
gelukkig drogen ze in no-time! Hang de nappies 
uit over twee lijntjes, zodat de elastieken 
niet uitrekken. Leg de nappies nooit op de 
verwarming en hang alleen de binnenkant van de 
nappy nat in de zon! Inleggers en billendoekjes 

Stap 4

mogen in de droger op gemiddelde temperatuur 
gedroogd worden. Door een droge handdoek 
in de droger te doen wordt de was nog sneller 
droog. Stretch de inleggers uit zodra ze uit 
de was komen om ervoor te zorgen dat ze hun 
formaat behouden.

Als je Happy Naps ook ’s nachts gebruikt, dan 
zal je merken dat deze wat meer stinken dan 
de nappies van overdag. Was de nappy even 
met de hand voordat je deze toevoegt aan de 
luieremmer of draai vast een korte was samen 
met de nappies van de dag ervoor. 

Bewaar vieze nappies niet langer dan twee 
dagen in de luieremmer.
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Pasgids

Doe de inleggers in de pocket van de nappy. 
Gebruik je een inlegvel, leg die dan op de 
nappy. Zorg ervoor dat de lekgootjes aan de 
binnenkant van de nappy naar binnen wijzen 
voordat je kindje de nappy aan krijgt.

Knijp bij het aandoen in het tussenstuk, 
zodat de nappy goed in de liezen komt te 
zitten. Trek de nappy op tot aan de navel en 
maak de nappy indien nodig kleiner d.m.v. de 
knoopjes aan de voorkant. 

De nappy zit goed als het overal netjes 
aansluit en de stof nergens trekt. Maak de 
knoopjes bij het buikje nu ook vast en laat 
hierbij ruimte voor twee vingers.

Stop nu alle overige stof terug in de nappy. 
Duw bij de knoopjes aan de voorkant de 
stof omhoog en vouw de elastieken bij de 
beentjes iets naar binnen toe om lekjes te 
voorkomen.
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Verstelgids

Gebruik de 
kleine bamboe 
inlegger

Gebruik de 
standaardmaat 
bamboe inlegger

Gebruik ‘s nachts de 
hennep inlegger en 
bij zware plassers ook 
overdag
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Wasgids

Gooi het inlegvel weg in de 
prullenbak en bewaar de nappy in 
een open emmer met wetbag.

Draai een koude korte was met het 
aanbevolen waspoeder.

Haal de inleggers uit de nappies. 
Draai een hoofdwas op 40 graden 
en 1000 toeren met de juiste 
hoeveelheid waspoeder en voeg 
eventueel andere vieze was toe.

Hang de nappies te drogen en 
droog de inleggers eventueel in 
de droger op een niet al te hoge 
temperatuur.

* Was nooit op een hogere 
temperatuur dan 60 graden!
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Eerste hulp bij…
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Een smooth begin is het halve werk 
zeggen wij altijd. Wacht dan ook niet te 
lang met het vragen naar hulp. Weet dat 
wij met liefde voor je klaar staan en al je 
vragen welkom zijn. Eerste hulp bij:

Het weggooien van poep

Niet-vaste ontlasting

Lekjes

Uitslag

Stinkende nappies

Het verwijderen van vlekken

Happy Naps bij de opvang

1

2

3

5

4

7

6
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Het 
weggooien 
van poep, 
hoe zit dat?
Mocht je kindje borstvoeding krijgen, dan is de 
ontlasting 100% wateroplosbaar. De nappy 
kan met poep en al in de wasmachine gegooid 
worden. Het klinkt een stuk viezer dan het is, maar 
de wasmachine doet al het nodige werk! Vanaf 
het moment dat je kindje vaste voeding krijgt zal 
de ontlasting ook vaster worden. Je kan ervoor 
kiezen om vanaf dat moment inlegvellen te gaan 
gebruiken.

Een inlegvel maakt het verschonen van een 
poepie extra makkelijk en kan ook dienen als 
bescherming voor de nappy bij gebruik van 
billencrème.

Je legt het bamboe velletje op de nappy, direct 
onder de billetjes. Plas wordt niet opgevangen 
door het velletje, maar gaat er doorheen om 
geabsorbeerd te worden door de inleggers in de 
pocket. Om die reden is het belangrijk dat je niet 
meer dan 1 inlegvel gebruikt. De vaste ontlasting 
blijft achter op het velletje en kan zo gemakkelijk 

Niet-vaste 
ontlasting
Soms is het verschonen een eitje en soms is het 
een hel. De ontlasting van een kindje is tijdens de 
borstvoedingsperiode en het doorkomen van de 
tandjes niet vast en kan daarom niet opgevangen 
worden door een inlegvel. De truc is om de vieze 
nappy met de kracht van het water in de wc 
schoon te krijgen. Houd de nappy goed vast als 
je dit doet!

weggegooid worden. Je kan het velletje wassen 
en hergebruiken als er alleen geplast is. Houd er 
rekening mee dat het velletje 100% biologisch 
afbreekbaar is en met iedere wasbeurt een 
beetje kleiner wordt.

Hoewel wij het gebruik van inlegvellen volkomen 
begrijpen en enorm handig vinden, willen wij met 
jullie delen dat het slecht is voor onze gezondheid 
als menselijke ontlasting bij het restafval komt. 
Poep hoort via het riool weggespoeld te worden. 
In Nederland mogen inlegvellen niet door het 
toilet gespoeld worden, omdat dit voor blokkades 
kan zorgen. Wil je het helemaal goed doen, 
schud dan de ontlasting van het inlegvel het 
toilet in voordat je het velletje weggooit. Met 
wegwerpluiers hoort dit eigenlijk ook zo.
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Wat als mijn 
nappy lekt?

Verschoon je kindje sneller
Verschoon je kindje iedere 2 à 3 uur en zo snel 
mogelijk als er een nummertje twee gedaan 
is. Wasbare luiers bevatten geen chemicaliën 
en moeten iets sneller verwisseld worden dan 
wegwerpluiers.

Inleggers zijn doorweekt

Net zoals bij wegwerpluiers kunnen lekjes 
voorkomen bij wasbare luiers als de nappy 
verkeerd afgesteld is, te weinig plas absorbeert of 
niet op tijd verschoond wordt. Happy Naps horen 
zeker niet te lekken en gelukkig ligt de oplossing 
vaak voor de hand.

Het is belangrijk dat je voor gebruik de nappies 
en vooral de inleggers al een paar keer wast. De 
inleggers absorberen namelijk pas optimaal na 
drie tot tien keer wassen, net zoals handdoeken. 
Je kan de inleggers een etmaal in een emmer met 
water laten weken om het proces te versnellen. 
Volg de instructies onder ‘hoe het werkt’ om 
direct goed van start te gaan. Mocht je de 
nappies al een tijdje gebruiken, dan zal het ergens 
anders aan liggen. Ga de volgende stappen na om 
erachter te komen of je iets kan verbeteren.

Vergroot het absorptie vermogen
Gebruik je mini bamboe inleggers? Stap dan over 
op onze standaard bamboe inleggers. Gebruik je 
de standaard inleggers al, gebruik er dan voortaan 
twee of stap over op onze inleggers van 45% 
bio-katoen en 55% hennep. Je kan deze inlegger 
onder een bamboe inlegger plaatsen als booster, 
wat zeker nodig is voor de nacht. De juiste 
volgorde is van belang, want bamboe absorbeert 
sneller dan hennep, maar hennep kan meer 
plas vasthouden dan bamboe.

Jongetjes en buikslapers hebben wat mee kracht 
nodig aan de voorkant. Je kan eventueel de 
bovenste inlegger deels dubbelvouwen, zodat 
het aan de voorkant dubbel zoveel absorbeert. Bij 
jongetjes is het ook belangrijk dat het piemeltje 
naar beneden wijst bij het aandoen van de 
nappy, anders komt alles er aan de bovenkant 
uitgespoten ;)

Te veel druk op de nappy
Zit er kleding te strak om de nappy? Als de 
romper te strak om de onderkant heen zit, 
oefent het druk uit op de luier en wordt de 
urine ‘gedwongen’ naar de zijkanten te bewegen 
waardoor er lekkages ontstaan. Let er ook goed 
op dat de inleggers recht in de nappy gedaan 
worden.

Oefening baart kunst! In no-time heb jij er een 
skill bij en zijn wegwerpluiers verleden tijd!
Als je de nappy op tijd verschoont, de juiste 
inleggers gebruikt, verschillende maten 
geprobeerd hebt, maar nog steeds lekkages hebt; 
neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. 
We kijken graag mee waar het aan kan liggen en 
kunnen vast samen de oplossing vinden!

Inleggers zijn licht vochtig of zelfs 
nog droog

Een verkeerde pasvorm
Check de ‘hoe doe ik een nappy aan’ pagina en 
volg elke stap heel nauwkeurig om de nappy 
perfect aan te passen. Als het daar niet aan 
ligt, dan kan de oorzaak zijn dat je kindje zoveel 
plast in één keer dat de inlegger de plas niet 
snel genoeg kan absorberen. In dat geval maakt 
een katoenen doekje boven op de inlegger 
in de pocket vaak een wereld van verschil. Een 
katoenen doekje absorbeert bijna niets, maar 
geeft de inlegger wat meer tijd om de plas op te 
nemen.
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Wat als mijn 
kindje (luier)
uitslag heeft?
Allereerst wil ik zeggen dat ik geen dokter ben en 
dat je het beste langs de dokter kan gaan voor 
advies als de uitslag niet snel minder wordt.

Uit onderzoek blijkt dat een natte nappy 
geen oorzaak is van luieruitslag, maar het niet 
tijdig verschonen wel gevolgen kan hebben. 
Luieruitslag ontstaat namelijk als oude urine 
in contact komt met poepbacteriën. Om die 
reden is het belangrijk de nappy zo snel mogelijk 
te verschonen als er een poepie gedaan is en om 
de gehele billetjes nauwkeurig schoon te vegen. 
Stinken de nappies onwijs? Dan kan de oorzaak 
van de uitslag te maken hebben met vuil-opbouw 
in de nappy. Volg de was instructies nauw om dit 
te voorkomen en neem contact met ons als je 
hulp nodig hebt bij het opfrissen van de nappies.

Veel kindjes zijn extra gevoelig voor uitslag bij 
doorkomende tandjes, omdat ze in die tijd te 
maken krijgen met nieuw voedsel waar ze niet 
altijd even goed tegen kunnen. Het kan ook zijn 
dat je kindje niet tegen het wasmiddel kan dat je 
gebruikt, het te warm heeft, of last heeft van een 
schimmelinfectie. Als je geen idee hebt waar de 

Plaats een zakje kamillethee in een 
bakje, doe daar kokendheet water bij en 
laat afkoelen

Eenmaal afgekoeld, haal het thee zakje 
eruit en voeg 1 eetlepel olijfolie toe

Voeg twee druppels lavendel of tea 
tree etherische olie toe (alleen als je 
kindje ouder is dan 3 maanden en test 
altijd even op een klein stukje huid voor 
gebruik)

Meng alles goed, doop de bamboe 
doekjes in het mengsel en wring ze uit 
als ze te nat zijn

1

2

3

4

Naakt zijn doet ons nog altijd het allerbeste, dus 
laat je kindje vooral bloot rondlopen wanneer 
dit mogelijk is. Was de nappies alleen op 60 
graden als dit echt nodig is. Houd in gedachte dat 
de kwaliteit van de nappies erg achteruitgaat als 
dit met regelmaat gedaan wordt.

uitslag vandaan komt, neem dan contact op met 
je dokter om erachter te komen waar het aan kan 
liggen en verschoon je kindje in deze periode wat 
vaker.

Gebruik crèmes (bijvoorbeeld kokosolie) alleen 
bij een pasgeboren kindje of bij het doorkomen 
van de tandjes en gebruik altijd een inlegvel als 
je een crème op de billetjes aanbrengt om de 
nappy te beschermen.

Dankzij de herbruikbare bamboe doekjes kan je 
zelf bepalen wat de huid van je kindje opneemt. 

billetjes goed verzorgt. Het is het zeker waard om 
dit recept een kans te geven als je kindje rode 
billetjes heeft.
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Help, mijn 
nappies 
stinken!
Stinkende nappies zijn vaak het gevolg van het 
te lang uitstellen van de was, onvoldoende frisse 
lucht in de luieremmer/wetbag, of het vergeten te 
wassen van de nacht nappy.

Zorg ervoor dat je de was instructies 
nauwkeurig volgt. Het komt zelden voor dat 
Happy Naps gestript moeten worden. Vaak helpt 
het al om de nappies een paar keer extra goed 
te wassen en wat kleine aanpassingen te maken 
aan je was routine. Wacht niet te lang en ga direct 
opzoek naar een oplossing om je nappies weer 
fris te laten ruiken en erger te voorkomen.

Het gebruik van te veel wasmiddel kan ervoor 
zorgen dat zeepresten achterblijven in de nappy. 
Als de nappies uit de was komen horen ze 
nergens naar te ruiken. Mocht je nog wasmiddel 
ruiken, dan heb je te veel gebruikt en zou je ze 
een keer na kunnen spoelen. Zeep-opbouw in de 
nappy kan ervoor zorgen dat de nappies minder 
goed absorberen en zelfs gaan stinken.
Van urine-opbouw worden we ook niet blij. Is je 
wasmiddel geschikt voor onze luiers en gebruik 
je de juiste hoeveelheid? Dan zal je wasmachine 

Nappies bij 
de opvang
Als je kindje naar de opvang gaat, dan zal het 
verschoond worden door een hoop verschillende 
handen. Het is dan ook belangrijk dat het wasbare 
systeem dat je gebruikt makkelijk is om te 
gebruiken. Happy Naps zijn speciaal ontworpen 
om ook bij de opvang en opa en oma thuis 
gebruikt te kunnen worden. Vol zelfvertrouwen 
kan je dan ook bij de opvang aankomen met je 
wasbare luiers. Maak het extra gemakkelijk door 
onze gidsen uitgeprint mee te geven.

de oorzaak zijn. Draai je een voorwas waarna het 
water volledig wegspoelt en was je de nappies 
vervolgens minimaal twee uur lang en met 
voldoende water? Dan heeft je wasmachine 
waarschijnlijk een onderhoudsbeurt nodig.
Pas je was routine aan en neem contact met ons 
op als je hulp nodig hebt bij het opfrissen van je 
nappies.

Hoe kan 
ik vlekken 
verwijderen?
Vlekken zijn vaak alleen een kleurstof van de 
ontlasting die achterblijft. Gelukkig zijn je nappies 
verder prima schoon. Wil je van de vlekken af, 
hang de binnenkant van de nappies dan nat 
in de zon en haal ze weer binnen zodra ze droog 
zijn. De natuur doet wonderen!

Gaat de vlek er niet uit? Wrijf het dan voorzichtig 
in met citroenzeep en voor je het weet zien de 
nappies er weer uit als nieuw!



Spread the love 


