
Welkom bij draagmaar!

•  Wil je al tijdens je zwangerschap oefenen met een 
draagdoek?

•  Wil je leren dragen met een rekbare of met een 
geweven doek?

•  Wil je je knooptechniek verbeteren?
•  Zoek je een origineel kraamcadeau?
•  Wil je je zwangere vriendin verrassen met een 

draagconsult?
•  Wil je informatie over de verschillende doeken, 

ergonomisch voorgevormde dragers en draag-
technieken ?

Kijk voor meer informatie over consulten, boekingen 
en draagtechnieken op www.draagmaar.nl. 
Of stel je vraag per telefoon of mail aan Maaike via 
06 41 46 39 37 of info@draagmaar.nl.

draagmaar

Dragen is van alle tijden, plaatsen en 
culturen. En al kan de manier van 
dragen verschillen, de reden is overal 
gelijk: je kind dichtbij en je handen vrij.
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Waarom dragen?
Dragen heeft veel voordelen. Zo is het goed 
voor de lichamelijke en emotionele ontwikke-
ling van kinderen. 
Je kindje voelt zich geborgen, veilig en kan 
ontspannen, wat een goede hechting 
bevordert. Moeilijke slapers komen vaak 
gemakkelijker tot rust in een draagdoek. 
Reflux, darmkrampjes en huilen kunnen 
verminderen wanneer een kindje gedragen 
wordt. Voor ouders betekent dragen meer 
ruimte en flexibiliteit, terwijl je tegelijkertijd 
contact houdt met - en zicht hebt op - je kind.

Bij draagmaar kun je terecht voor 
verschillende draagconsulten
•  Oriënterend consult
    Heb je nog nooit eerder gedragen, dan is dit 

consult heel geschikt. Je krijgt persoonlijk 
advies en kunt zelf de verschillende doeken 
en draagtechnieken uitproberen.

 
•  Draagmaar-consult
    Onder begeleiding leer je een bepaalde 

knooptechniek. Na dit consult kun je al direct 
je kind dragen. Ook te boeken als duo-consult.

•  Opfris-consult
    Je hebt al eerder gedragen maar bent de fijne 

kneepjes een beetje kwijt. Of je wilt je kennis 
bijspijkeren en nieuwe technieken leren.

Belangrijk
•  Een draagconsult vindt plaats bij jou thuis.
•  Het is belangrijk dat er dan iemand aanwezig 

is die kan oppassen, zodat jij je handen vrij 
hebt en de rust hebt om je te concentreren. 

•  Het aanleren van een knooptechniek gebeurt 
met behulp van een draagpop. Pas wanneer jij 
je zeker genoeg voelt, ga je oefenen met je 
kindje. 

Voor: 

Consult:

Van:

Cadeaubon
Wil je iemand een draagconsult cadeau doen? 
Vouw de voorkant van deze folder naar 
binnen en gebruik de cadeaubon als voor-
kant. Strik er eventueel een mooi lint omheen 
en je originele cadeau is klaar! 

Let op: de cadeaubon is pas geldig nadat het consult is betaald. 
Neem hiervoor contact op met Maaike via info@draagmaar.nl.
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