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Boelie Originals: een NIEUW uitermate veilig en gebruiksvriendelijk product om jouw baby 

tijdens het slapen een extra geborgen gevoel te geven.  

Nederland is een innovatie rijker. Geïnspireerd 

vanuit eigen ervaring, het gebrek aan en 

gevaren van bestaande inbakerproducten en 

de veilig slapen & preventie wiegendood 

richtlijnen vanuit NCJ in samenwerking met 

TNO, heeft Boelie Originals een nieuwe 

techniek ontwikkeld speciaal voor de gevoelige 

en kwetsbare baby’s die ook nog eens 

hoogwaardig, gemakkelijk in gebruik is, 

efficiënt én betaalbaar is met als eerste 

vertrekpunt: het overtreffen op gebied van 

veiligheid.  

 

Het concept 

De unieke gepatenteerde techniek zorgt voor extra veiligheid en bespaart u 

onnodige kosten van het kopen van extra maten. 

De verstelbaarheid van het gebruikte broekje zorgt 

ervoor dat de inbakerdoek met uw baby meegroeit 

en zorgt dat uw baby op zijn plek blijft in de doek. 

En waar u bij andere bestaande producten 

meerdere maten zou moeten aanschaffen, koopt u 

er bij Boelie Originals één met hoogwaardige kwaliteit, luxe en extreem 

zachte materialen en afwerking. Het broekje is een unieke toevoeging en 

maakt de inbakerdoek van Boelie Originals naast extra veilig, 

ondersteunend en verstelbaar ook nog eens een Hip-Healthy product!  

 

Deze innovatie is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld baby’s die overdag 

gedragen worden in een draagdoek, onrustig slapen door ongecontroleerde 

schrikbewegingen zoals, maaiende armpjes, of baby’s die spugen met als 

oorzaak onrust, jeuk van droog eczeem 

en last but not least de baby’s die als 

huilbaby ervaren worden. Creëer met 

voorspelbaarheid en de inbakerdoek 

rust en regelmaat, zodat jij en je baby 

samen kunnen richten op belangrijkere 

zaken zoals knuffelen en genieten.  

Slaap is heel belangrijk voor een gezonde ontwikkeling voor alle baby’s. 

 

De Adviescommissie heeft de Boelie Originals 

XXS beoordeeld in het kader van preventie 

wiegendood en daarbij is hun conclusie als 

volgt:  

“Wij zien geen bezwaar in het gebruik van de 

Boelie Originals XXS”  

 De adviescommissie preventie wiegendood 

 

 

Deze inbakerdoek 

is internationaal 

beoordeeld in het 

kader van 

heupdysplasie en 

heeft de 

inbakerdoek van 

Boelie Originals  

een Hip-Healthy 

product erkenning 

ontvangen van het 

Internationale 

Dysplasia Institute 

uit Florida.  
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De missie 

Met het op de markt brengen van deze veilige 

inbakerdoek, heeft Boelie Originals een missie. Er is 

namelijk veel winst te behalen bij de gezinnen waarbij de 

roze wolk niet zo roze voelt. De oorzaken lopen daarin 

natuurlijk uiteen. Als je als kersverse ouder door gebrek 

aan slaap en regelmaat oververmoeid raakt en neem dat in 

combinatie met hormonen en een gevoel van onzekerheid 

en overgevoeligheid, blijven de mogelijke gevolgen vaak 

onderschat. De frustraties worden dan afgereageerd op de baby. De cijfers waarbij ouders zichzelf 

verliezen zijn dan ook niet gering. Dit 

zijn niet alleen de kwetsbare gezinnen. 

Het schijnt dat het jou en mij dus ook 

zou kunnen overkomen! Laten we die 

cijfers samen naar beneden helpen 

door elkaar vroegtijdig te helpen en 

steunen. Meer preventieve voorlichting 

al voor de zwangerschap, tijdens de 

zwangerschap en desnoods in de kraamtijd. Dit gebeurd al steeds meer én 

met resultaat! Hoera voor onze zorgprofessionals! Blijf zo doorgaan! En nu de 

moeders onder elkaar nog!  Laten we kersverse ouders zien, steunen en 

ontlasten waar we kunnen. Als de inbakerdoek van Boelie een steentje bij kan 

dragen aan een goede energie in die gezinnen dan is die missie geslaagd.  

Merknaam “Boelie” verklaring 

Je hoort bully, wat een Engels woord is voor pestkop, terwijl de inbakerdoek 

een probleem oplost… de baby is niet de pestkop maar je gevoel van 

onmacht.  

Naast het ontwikkelen van een uitermate veilig en gemakkelijk te gebruiken inbakerdoek met een 

mooie missie, wil Boelie Originals ook een sociale bijdrage leveren aan gezinnen met een prematuur 

geboren kindje. Dat is niet alleen een bijzondere, maar ook een heftige tijd! De stichting Earlybirds 

Fotografie komt naar het ziekenhuis om een lichtpuntje te brengen in deze moeilijke periode door 

kosteloos een fotoreportage aan te bieden. In samenwerking met de Stichting Earlybirds wordt er 

regelmatig een inbakerdoek ter veiling aangeboden. De volledige opbrengst gaat naar deze stichting. 

 

 

 

Kim Kötter heeft de 
blauwe inbakerdoek 

Boelie heeft een nieuwe 
volger op Instagram! 
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Productlijn  

De exclusieve inbakerdoek van Boelie Originals is 

gemaakt van een comfortabele luchtdoorlatende 

zomerjogging met een TOG- waarde van 0.4 en is 

verkrijgbaar in de maat 0-5 kg (XXS) en in 3 trendy 

pasteltinten. Er is de meest luxe klittenband gebruikt 

waarbij de harde klittenband zelfs zacht aanvoelt. Al 

het klittenband is zorgvuldig afgewerkt.    

 

Verkrijgbaarheid  

Boelie Originals is verkrijgbaar op meerdere locaties in Nederland. U kunt het ook gemakkelijk online 

bestellen via https://www.boelieoriginals.com/ Voor 15 uur besteld is de volgende werkdag in huis! 

Bezoek onze website voor meer informatie omtrent Boelie Originals, volg Boelie Originals op 

Facebook, Instagram Pinterest, YouTube en lees onze blogs met tips m.b.t. veilig slapen, inbakeren bij 

zomerse temperaturen, wanneer wel en wanneer niet inbakeren, de titelverklaring etc.  

Voor meer informatie over Boelie Originals, productinformatie en /of high resolution beeldmateriaal 

kunt u contact opnemen met: Wendy van den Bos (wendy@boelieoriginals.com)  

 

 

 

 

http://www.boelieoriginals.com/

