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Uitzetlijst
Voor de baby:
Ledikantje of wiegie
Matras
Commode en aankleedkussen
2 mottons of mottonhoezen
3 hoeslakens
3 boventakentjes
2 dekentjes
2 kruiken met kruikenzakken (gÍaag vooraí contÍoteren op eventueet tekken)
6 rompertjes oÍ hemdjes in 2 maten
3 setjes kteding
2 mutsjes
Sokies
Badie of tummy tub met standaard
Baby zeepvrije wasgel
Haaóorstet en kammetje
LuieÍemmer met deksel
2 badcapes
12 hydrofietluiers
6 hydrofiet washandjes
6 spuugdoekjes
Pak newborn wegwerptuiers
'l digitale thermometer
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VooÍ de moeder:
Minimaal 2 sets bedverschoningen
1 digitate thermometer

-

Krààmpakket:
Vaak krijg je dit van de veaekering. ls dit niet het gevat dan kan dit aangeschaft
worden bíj de apotheek of een drogisterii. Een kíaampakket bestaat uit de
votgende benodigdheden :
Cefstofmatjes
2 pakken steriete gaasjes (16 x 6)
pak watten
sterieLe navetktem
stukje/ pompje desinf ecterende zeep
- 1 ftesje atcohol a 70%
2 pakken kraamverband
2 pakken maandverband
2 kraammatrasjes
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veídere benodigdheden bij een thuisbevàlling:
- Maatkan (om na te spoeten)
- ïoitetpapier

-

? emmers

'l pakje ptastic boterhamzaken (voor verwijdering kraamverband)

2 vuitniszakken

Noodvertichting(zaktamp)

ALTER
Borstvoeding:
2 voedingsbeha's
Eventueelzoogkompressen

-

Kunstvoeding:
2 ftessen

'
-

2 spenen voor pasgeborene
1

flessenborstet

Eenodlgdheden kosteloos bij jou thui5 bezorgd en opgehààld:
Onde6teek
Bedverhogers(ktossen)

-

Benodigdheden voor huishoudelijke taken:
wasmand
Huishouddoekies wasbaar op 60 Sraden
1 dweit
1 dweilstok

-

Het is raadzaam om de baby uitzet voor gebruik te wàssen uit hygiënisch oogpunt en
eventuete huidirritatie van de baby. Gebruik hierbij geen wasverzachter en het tiefst
atLeen een neutraat wasmiddet. Ats u in het ziekenhuis gaat bevatten is het verstandig een
tas ktaar te zetten met benodígdheden voor de moeder en de baby. Denk hierbii ook aan
een identjteitsbewijs en de veftekeringspapieren. Denk ook aan uw fototoestet.

Íp:

teg vooÍ de bevalung een tekker ruimt t-shirt ktaar. Ook bij een thuisbevatting is het
handig sputlen ktaar te leggen om mee te nemen, ats u onverwachts toch jn het ziekenhuis

moet bevalten.

