
Je hebt heel wat spullen nodig als je een baby krijgt. Maar wat 
allemaal? En waarop moet je letten bij het uitzoeken? Met deze 
complete baby uitzetlijst checklist heb je alle handige en onmisbare 
babyspullen op een rij. Bekijk hier nog meer info over de uitzetlijst.  
 
Babyuitzet voor de verzorging 
•  badje en/of tummytub 
•  badcape  
•  badthermometer 
•  babyshampoo 
•  babywasgel 
•  zacht haarborsteltje of kammetje 
•  6 spuugdoekjes of slabbetjes 
•  6-12 hydrofielluiers/doeken 
•  3-6 flanellen luiers om je baby op te leggen of in te wikkelen 
•  pak wegwerpluiers of wasbare luiers 
•  pak billendoekjes 
•  potje zinkzalf of Sudocrem tegen rode billen 
•  flesje babyolie 
•  digitale koortsthermometer 
•  nagelschaartje met afgeronde punten (eventueel) 
 
Babyuitzet voor de borstvoeding 
•  pak zoogcompressen 
•  2 tot 3 voedingsbh’s 
•  kolf + flesjes voor afgekolfde melk (kun je het beste na de bevalling pas aanschaffen) 
•  tepelzalf (om kloven en borstontsteking tegen te gaan) 
•  voedingskussen (ook handig om mee te slapen) 
•  2 hoezen voedingskussen 
 
Babyuitzet voor de flesvoeding 
•  pak zuigelingenvoeding 
•  3 flessen met spenen voor pasgeboren baby’s 
•  flessenborstel of sterilisator 
•  flessenwarmer 
•  melkpoedertoren of doseerbakje 
 
Baby uitzetlijst voor de babykamer 
•  ledikant of wieg 
•  commode 
•  aankleedkussen 
•  2 hoezen aankleedkussen 
•  babyfoon 
•  kledingkast 
•  nachtlampje 
•  luieremmer 
 
Babyuitzet voor in bed 
•  goed passende matras 
•  2 moltonhoezen 
•  2 dekentjes 
•  3 hoeslakens 
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•  3 lakentjes 
•  2 slaapzakjes 
•  2 naadloze metalen kruiken of 1 oplaadbare kruik 
•  2 badstof kruikenzakken (niet nodig als je geen kruiken koopt) 
 
Babyuitzet voor in de klerenkast 
De meeste baby’s hebben maat 56 als ze worden geboren, maar het is handig om wat kleertjes in 
verschillende maten te hebben liggen voor het geval jouw exemplaar wat groter of kleiner uitvalt. 
•  6 rompertjes maat 50 en/of 56 
•  2 boxpakjes 
•  2 broekjes 
•  3 shirtjes 
•  vestje 
•  jasje 
•  4 paar sokjes 
•  2 mutsjes 
 
Babyuitzet voor als je op pad gat 
•  luiertas 
•  autostoeltje voor pasgeboren baby’s 
•  draagdoek/draagzak 
•  kinderwagen 
•  babynestje (te gebruiken als je baby kan rollen) 
•  reiswieg of campingbedje 
 
Benodigdheden voor in huis (en gewoon leuk!) 
Pasgeboren baby’s spelen nog niet, maar na een paar weken kunnen ze vaak wel reageren op 
(primaire) kleuren en op geluid. Een mobiel boven de wieg en een muziekdoosje zijn daarom vaak 
het eerste ‘speelgoed’. Na een maand of drie gaat je baby grijpen. Dan is het leuk om bijvoorbeeld 
aan de wandelwagen een boog met klein speelgoed te bevestigen. 
• box met boxkleed 
• muziekmobiel 
• wipstoeltje 


