Checklist: benodigdheden baby
Eerste babyspullen − kleding
  4 − 6 wikkelbody‘s maat 50 − 62
  3 − 4 kruippakjes maat 50 − 62
  4 − 6 bovenstukken (overslaghemdjes) maat 50 − 62

  1 babyolie
  1 kom water en zachte washandjes
  1 mild reinigingsmiddel om toe te voegen aan het water
  eventueel 1 warmtelamp

Belangrijk: liefst geen knopjes of rits op de rug
  2 − 6 sokjes voor pasgeborenen of wollen babyschoentjes
  1 − 2 dunne jasjes
  3 broeken
  1 − 2 katoenen mutsjes voor binnen
  3 pyjama‘s maat 50 − 62
  zonnehoedje

Eerste babyspullen voor het slapen:

Afhankelijk van het seizoen:
  6 truien, T-shirts of jasjes
  2 paar warme sokken
  3 − 4 babymaillots
  1 warme muts
  1 − 2 baby overalls of 1 − 2 gevoerde jassen met capuchon
  1 paar handschoenen
  1 knuffeldeken

  1 passende matras
  2 matrasopleggers uit katoen
  2 − 3 passende hoeslakens
  1 goed absorberende matrasbeschermer
  2 − 3 babyslaapzakken
  1 moltondoek (geen hoofdkussen of donsdeken!)
  1 babyfoon
  1 muziekmobiel
  eventueel babyhangmat
  eventueel 2 fopspenen maat 1

  1 wieg, babybed, bijstelbed
Belangrijk: let op de kwaliteitslabels voor de veiligheid van
je baby

Eerste babyspullen voor borstvoeding:
  2 − 3 Still − borstvoedingsbeha‘s
  (één tot twee maten groter kopen)
  borstvoedingspyjama‘s, borstvoedingskledij
  1 borstvoedingskussen
  minstens 1 pakje borstvoedingspads
  eventueel 2 theeflessen
  eventueel 1 afkolfapparaat (een elektrisch apparaat wordt
  aanbevolen, dit kan worden gehuurd in de apotheek)
Flessenvoeding voor baby‘s:
  6 melkflessen met spenen
  4 − 6 flessen
  1 flessenborstel
  1 flessenwarmer
  1 thermosfles voor gekookt water
  1 sterilisator voor de flessen
  minstens 1 pakje flesvoeding
  3 − 4 monddoekjes
  2 fopspenen maat 1

Eerste babyspullen voor het verversen:
  1 commode of ververstafel
  1 ververskussen met zachte overtrek
  1 vuilnisbak met deksel/luieremmer
  1 pakje wegwerpluiers maat 1
Alternatief:
  25 stoffen luiers
  pakje inleggers
  6 overtrekbroekjes
  1 luiercrème
  2 − 3 pakjes zachte babydoekjes

Eerste babyspullen voor de verzorging:
  2 zachte wikkelhanddoeken of badcapes met capuchon
  1 paar zachte, dunne washandjes (tetra)
  1 babybadje of 1 babybademmer
  1 badthermometer
  1 koortsthermometer voor baby‘s
  1 babynagelschaartje
  1 mild badproduct
  1 − 2 badcapes
  milde babycrème of − lotion
  eventueel 1 pakje babywattenstaafjes
  eventueel 1 babyborstel

Eerste babyspullen voor onderweg:
  1 wandelwagen
  1 regenhoes voor de wandelwagen
  eventueel 1 draagdoek
  1 autostoeltje voor baby‘s
  1 voetenzak (afhankelijk van het seizoen anders gevoerd)
  1 babydeken
  1 knuffeldoekje
  1 luiertas of rugzak
  1 ververskussen
  1 fopspeen maat 1
  1 reservefopspeen maat 1
  1 fopspeenketting
Afhankelijk van het seizoen:
  1 wandelwagen met zonnebescherming
  1 zonnescherm voor in de auto
  1 schapenvacht

