
 

Onze baby uitzetlijst  
 
Wat heb je straks nodig voor je baby? Onze Trotse Moeders hebben gezamenlijk hun 
ultieme baby uitzetlijst gemaakt. Een groot deel heb je echt nodig, maar er zitten ook 
artikelen bij die onze trotse moeders gewoon erg handig vinden (aangegeven met *). Het 
is fijn om alles een maand voordat je uitgerekend bent in huis te hebben. De laatste 
maand ben je zelf fysiek misschien niet meer in staat om te winkelen en je kindje kan 
ook eerder komen dan verwacht!  
 
 
Slapen 
1 wieg of ledikant 
1 stevig matrasje 
3 kleine molton zeiltjes 
2 molton onderleggers of hoeslakens 
2 verchroomde kruiken 
2 kruikenzakken 
2 dekentjes van wol en/of van katoen 
3 hoeslakentjes 
3 lakentjes  
 
tip: tegenwoordig gebruiken steeds meer moeders slaapzakken in plaats van dekens. Het 
grote voordeel hiervan is dat je kindje zich nooit kan bloot woelen. Gaat jouw kind in een 
slaapzak slapen, dan heb je 2 slaapzakken nodig. Let wel op dat de eerste periode jouw 
baby waarschijnlijk nog te klein is voor de meeste slaapzakken. Voor deze periode heb je 
dus vaak nog wel een set lakens/dekens nodig.  
 
tip: let op dat de ruimte tussen de spijlen van de ledikant niet breder dan 6,5 cm is. Ook 
moet je geen kussen, geen hoofd- en zijbeschermers, geen plastic matrashoezen, geen 
tuigjes en koorden en geen dekbed gebruiken. Voor meer informatie en tips over veilig 
slapen kijk ook op: www.veiligheid.nl, www.veiligslapen.info en www.babyopkomst.nl. 
 
 
Voeding 
6 monddoekjes 
4 slabbetjes 
1 voedingskussen* 
1 flessenwarmer* 
1 magnetron sterilisator* 
 
Als je flesvoeding gaat geven, heb je extra nodig: 
4 zuigflesjes met 2 bijbehorende flessenspenen 
1 flessenborstel 
 
Als je borstvoeding wil geven, heb je extra nodig: 
2 voedings-bh’s* 
zoogkompressen* 
1 kolf met bijbehorende bewaardoosjes of –zakjes voor de afgekolfde melk* 
1 zuigflesje met 1 bijbehorende flessenspeen* 
1 pak flesvoeding (voor het geval dat…)* 



 

Verzorging 
1 aankleedkussen 
2 hoezen voor het aankleedkussen 
1 luieremmer 
1 badje / Tummy Tub 
1 badstandaard 
1 badthermometer  
2 badcapes* 
6 hydrofiel washandjes of monddoekjes 
6 hydrofiel luiers (om je kindje na het bad mee af te drogen) 
6 navelbandjes 
1 digitale koorts thermometer 
1 zacht haarborsteltje 
1 nagelschaartje met afgeronde hoeken 
verzorgingsproducten, zoals babyolie, babyzalf en babyzeep 
goede crème voor de billen 
baby billendoekjes 
1 pak New-Born wegwerpluiers 
 
Wil je katoenen luiers gebruiken? Dan heb je nodig: 
24 hydrofiel luiers 
12 piqué luiers 
6 flanellen luiers 
1 doos strikslips 
1 pak inlegluiers 
luierklemmen of schilderstape / leukopor om de luiers te sluiten 
 
 
Kleding 
6 rompertjes maat 56/62 
4 setjes kleding maat 56/62  
sokjes 
2 mutsjes 
1 jasje (maat 62)* 
 
tip: was altijd eerst alle kleding voordat je ze bij je baby aantrekt. Gebruik hierbij geen 
wasverzachter in verband met mogelijke overgevoeligheid. 
 
 
Overig 
1 babyfoon* 
1 verzorgingstas* 
1 wandelwagen (inclusief regenhoes en parasol) 
1 autostoel 
1 draagzak of draagdoek* 
1 reisbedje*  
1 wipstoeltje* 
1 box met boxkleed* 
 
 
* Onze Trotse Moeders vinden dit handig! 


