
Baby
Uitzetlijst
Alles voor jouw baby

Baby uitzetlijst
Alles wat je nodig hebt voor je baby



Ik ben Daniëlle Roof, moeder van 4
kinderen. Samen met 2 (jonge)
andere moeders schrijven wij blogs
voor de site babyinspiratie.nl. Wij
delen graag onze ervaringen en
inspireren je graag via onze blogs. 

Over ons

Boeken
Als zwangere kan je niet
genoeg krijgen van alle
zwangerschapsboeken.
Gelukkig zijn er genoeg:
Alle zwangerschapsboeken

Babykamer
inrichten
Een van de leukste dingen
tijdens de zwangerschap. Op
onze blog delen wij
verschillende thema's met je.
Babykamerinspiratie

Wij hebben alles wat je nodig
hebt op 1 lijst verzameld.
Mocht je iets missen of nog
tips hebben dan horen we ze
graag. 

Babychecklist

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1050883&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fs%2Fzwangerschapsboek%2F&name=zwangerschapsboek&subid=PDF%20babyuitzetlijst
https://babyinspiratie.nl/category/baby/babykamer/


Baby uitzetlijst
Het moment waar jij en je partner waarschijnlijk naar uit hebt
gekeken. Een positieve zwangerschapstest. Dit is vaak het eerste
moment dat er allerlei verschillende vragen door je hoofd zullen gaan
spelen. Wat staat er allemaal te gebeuren? Wat gebeurt er allemaal in
en met je lichaam? Maar ook wat heb je allemaal nodig voordat je je
baby in je armen kunt sluiten? Wat heb je bijvoorbeeld nodig voor een
bevalling thuis of een bevalling in het ziekenhuis? Waarschijnlijk vind je
het fijn om al deze spullen ruim op tijd in huis te hebben voordat de
bevalling gaat beginnen. 

Uitzetlijst baby kraamzorg

Er zijn verschillende lijsten te vinden die je kunt gebruiken ter
voorbereiding op de baby uitzetlijst. In deze lijst staat wat je nodig
hebt voor tijdens en na je zwangerschap. Er staan bijvoorbeeld
artikelen op die je nodig hebt voor de verzorging van je baby, maar
staan ook artikelen op die je als moeder nodig hebt als je er
bijvoorbeeld voor hebt gekozen om borstvoeding te gaan geven. Ook
staat erop wat je nodig hebt als je flesvoeding gaat geven aan je baby. 
Het is belangrijk om zeker een maand voor de uitgerekende datum
alle spullen in huis te hebben. Het kost namelijk echt wat tijd om alle
spullen bij elkaar te zoeken. Daarnaast weet je nooit wanneer de
bevalling precies gaat beginnen en shoppen als hoogzwangere is niet
ideaal. Hieronder is voorbeeld te vinden van een uitzetlijst baby. 



❏   Een Wiegje of ledikant
❏   Een Matras (passende bij een wiegje of
ledikant)
❏   Drie hoeslakentjes
❏   Twee moltons
❏   Drie bovenlakens (voor wiegje of ledikant)
❏   Twee dekentjes (voor wiegje of ledikant)
❏   Twee kruiken en kruikzakken
❏   Twee slaapzakken

Slapen

https://babyinspiratie.nl/wieg/


❏   Aankleedkussen (hier kun je de baby makkelijk op
verschonen of schone kleertjes aandoen)
❏   Twee hoezen voor het aankleedkussen
❏   Twee pakken newborn luiers of wasbare luiers
❏   Een aantal pakken Billendoekjes
❏   Luierzalf (er zijn verschillende soorten en merken. Kijk
goed welke zal je fijn vindt)
❏   Babyolie of baby bodylotion. Voor de eerste tijd is het
goed voor het huidje om een zal of olie te kiezen zonder
parfum erin. 
❏   Twaalf hydrofiele doeken
❏   Een goede Commode
❏   Luieremmer met speciale luierzakken.
❏   Digitale thermometer
❏   Nagelvijltje
❏   Haarborstel en kammetje
❏   Tien spuugdoekjes/monddoekjes
❏   Flesje Vitamine D
❏   Flesje Vitamine K (bij het geven van borstvoeding)

Verzorging



❏   Een babybad met standaard of een tummy
tub
❏   Zeepvrije wasgel of baby badolie
❏   Een badthermometer
❏   Zes hydrofiele washandjes
❏   Twee badcapes of omslagdoeken

Bad



❏   Zes rompertjes
❏   Zes setjes newborn kleding (maat 50/56)
❏   Twee katoenen mutsjes
❏   Zes paar sokjes
❏   Een Jasje of een vestjes
❏   Een stevige kledingkast

Babykleding



❏   Twee voedingsbh’s
❏   Zoogcompressen
❏   Voedingskussen
❏   Eén of twee hoezen voor het
voedingskussen
❏   Tepelzalf
❏   Eventueel een borstkolf

Borstvoeding



❏   Twee flessen en vier spenen
❏   Flesvoeding
❏   Een flessenreiniger
❏   Een flessenwarmer
❏   Een magnetronsterilisator 
❏   Doseerbakjes (handig voor onderweg)

Flesvoeding



❏ Het kraampakket. Zorg ervoor dat je deze
op tijd aanvraagt via je zorgverzekeraar. 
❏   Een vluchtkoffer of vluchttas voor het
ziekenhuis

Bevalling



❏   Een wipstoeltje
❏   Een box met boxkleed
❏   Een muziekmobiel
❏   Verschillende speeltjes
❏   Een babyfoon. Er zijn verschillende
babyfoons te verkrijgen. Laat je van tevoren
goed informeren om uit te zoeken welke
babyfoon het beste bij je past. 

Voor in huis



❏   Een kinderwagen
❏   Een hoeslaken, laken en deken voor in de
kinderwagen
❏   Een luiertas
❏   Een verschoonmatje (vaak zit dit
verschoonmatje ook al in de luiertas. Dit verschilt
per tas. Kijk hier van tevoren dus even goed naar). 
❏   Een draagzak of draagdoek. Deze zak of doek
is ideaal. Je draagt je baby en ondertussen kun je
allerlei andere klusjes uitvoeren. 
❏   Een goedgekeurde autostoel groep 0
❏   Eventueel een reiswieg of campingbedje voor
als je een dagje weg gaat. 

Onderweg



Baby uitzetlijst
Kosten baby uitzetlijst

De kosten voor het aanschaffen van alle producten die op de baby
uitzetlijst staan lopen nogal uiteen. Bedenk goed of je alle spullen
nieuw koopt en waar je ze koopt. Je kunt het namelijk net zo
goedkoop of duur maken zoals je zelf wilt. Een aantal spullen koop je
waarschijnlijk ruim voordat de baby geboren is. Het is slim de
aankoop van de producten te spreiden, zodat je niet in één keer een
hoop geld kwijt bent. Het zal per gezin enorm verschillen wat je
uitgeeft aan de spullen voor je baby. Je kunt alle spullen helemaal
nieuw kopen, maar ook is het mogelijk om te kijken of er spullen zijn
die je van anderen over zou kunnen nemen. Hierdoor kun je een
hoop geld besparen. 
Er zijn een hoop spullen die je maar voor korte tijd gebruikt. Kijk hier
van tevoren dus goed naar. 


