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Internationaal onderzoek laat zien: 

Met muziekdoosjes vallen kinderen 2x sneller in slaap, thuis èn 
onderweg. 
 
Voor jonge kindjes is het vaak moeilijk om zelf in slaap te vallen. In de baarmoeder zijn baby’s constant blootgesteld 
geweest aan geluiden: hartslag van hun moeder, de bloedsomloop. Dit kun je vergelijken met het geluid en volume van 
een stofzuiger. Eenmaal in hun eigen bedje, zonder het vertrouwde geluid van papa of mama in de buurt, muisstil of 
juist allemaal vreemde geluiden, in een donkere kamer is de wereld voor een baby’tje ineens helemaal anders. Een 
muziekdoosje kan daarbij helpen.  
 
Recent onderzoek, onder families uit het Nederland, Duitsland en België, laat zien dat muziekdoosje Zoë van ZAZU 
kinderen gemiddeld 2 x sneller in slaap laat vallen. 
Waar kinderen eerst na gemiddeld 20 minuten in slaap vielen, gaven ouders aan dat met Zoë hun kindje al na 
gemiddeld 10 minuten in slaap viel. Ook bleek uit het onderzoek dat Zoë niet alleen thuis maar ook onderweg, aan de 
kinderwagen en in de auto, een grote steun was voor kindjes om in slaap te vallen.  
 
Onafhankelijk onderzoek heeft reeds aangetoond dat baby’s met hartslaggeluid of ruis, makkelijker in slaap vallen 
(Spencer, Moran, Lee & Talbert en Kawakami): Deze geluiden bootsen datgene na wat ze 9 maanden in de buik van 
hun moeder gehoord. Het blijkt een kalmerend effect te hebben waardoor kleintjes makkelijker in slaap vallen. Ook in 
ons onderzoek zien we dat kindjes baat hadden bij hartslag- en ruisgeluid. 
 
Pinguïn Zoë heeft 5 voor geprogrammeerde melodieën, om kindjes vertrouwd en veilig gevoel te geven: hartslag 
geluid, ruis, lounge, natuur en slaapliedjes. Daarbij heeft Zoë een nachtlampje, waardoor kindjes niet bang hoeven te 
zijn in het donker.  
 
Andere unieke features, die door ouders zeer gewaardeerd werden zijn de draadloze speaker, wat het mogelijk maakt 
voor ouders om ook andere muziekjes en verhaaltjes af te spelen. Ook de geluids-sensor werd door 4 van de 5 ouders 
als erg positief ervaren. Zoë schakelt automatisch uit na 20 minuten en kan door middel van de geluidssensor ook weer 
automatisch inschakelen als je kindje huilt.  
 

   
 
 
ZAZU is een Nederlands bedrijf dat producten ontwikkelt die kinderen helpen om beter te slapen. Een beetje meer 
slaap is al een boel meer plezier ook voor de ouders. 
 
Voor extra info: 
Email: info@zazu-kids.nl 
Website: http://www.zazu-kids.nl/product/zoe/ 

Spencer, Moran, Lee & Talbert en Kawakami: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2405784 
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