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Uitzetlijst 
Hieronder treft u een lijst aan met benodigdheden voor de (thuis) bevalling aan het kraambed/ziekenhuis, bij het geven 

van borstvoeding en flesvoeding, voor het badderen en de babyuitzet. 

De medewerkers van Pro Care Kraamzorg  kunnen u alle informatie geven over de aanschaf van de uitzet voor uw baby 

en/of uzelf. Afhankelijk van uw verzekeraar en verzekeringspakket ontvangt u van uw verzekeraar een kraamzorgpakket. 

Wij raden u aan om het pakket te controleren op volledigheid en indien nodig aan te vullen.  

Voorbereiding rond de 37
e
 week van uw zwangerschap: 

 Bedzeil/matrasbeschermer op uw matras plaatsen. 

 Ziekenhuistas klaarzetten voor het geval u (onverhoopt) in het ziekenhuis gaat bevallen. 

 Het bed moet op een werkhoogte van minimaal 70cm staan. U kunt hiervoor klossen lenen bij de 

thuiszorgwinkel. U kunt ook een extra matras bovenop uw eigen matras leggen of lege kratten gebruiken. 

Klossen zijn te huren bij de thuiszorgwinkel : Vegro Thuiszorgwinkel  0800-288 77 66 

 Ondersteek lenen bij de thuiszorgwinkel (In geval van een thuisbevalling en geen wc op dezelfde verdieping van 

het kraambed). 

 Kruik(en) aanschaffen / controleren. Indien u thuis gaat bevallen adviseren wij u 2 kruiken in huis te hebben. ** 

 

Benodigdheden bij een thuisbevalling: 

 

 Extra verlichting / noodverlichting (zaklamp) 

 Plastic emmer(s) 

 2 vuilniszakken 

 1 kraammatras 

 1 pak steriele gaasjes (8,5 x 5 cm) 

 1 navelklem 

 2 pakken maandverband 

 2 pakken kraamverband, bij een thuisbevalling 3 pakken 

 10 celstofmatjes,  indien u in het ziekenhuis gaat bevallen is 5 voldoende. 

 1 pakje afvalzakjes (om verband in weg te gooien) 

 2 digitale thermometers (geen oorthermometer) 

 1 pompje vloeibare desinfecterende zeep 

 1 pak zigzagwatten 

 1 pak steriele gaasjes 16/16 

 50 cc alcohol 70% 

 Kleding die vuil mag worden 

 Eventueel een spiegeltje om mee te kunnen kijken tijdens de bevalling 

 1 kan of fles om te spoelen na het toilet 

 

** Een metalen kruik moet meerdere windingen in de schroefdop hebben en in de dop een rubber afsluitplaatje. Het is 

belangrijk dat het rubber niet uitgedroogd of gescheurd is. De kruik mag geen naden hebben. De kruik voor gebruik altijd 

controleren op lekken! 

De kruik dient het keurmerk ‘Goedgekeurd Keurmerkinstituut’ te hebben. 
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Benodigdheden bij een ziekenhuisbevalling: 

 Soepel vallende kleding voor uzelf, o.a. ruimzittend T-shirt 

 2 pyjama’s/nachthemden, 1 paar Sokken, 1 badjas, pantoffels/slippers en schone kleding voor als u weer naar 

huis gaat 

 Toiletartikelen 

 Verzekeringspapieren, eventueel ponspasje 

 Mobiele telefoon/telefoonkaart en telefoonnummers (sla het telefoonnummer van Pro Care op in uw mobiele 

telefoon (020 760 72 80), zodat u ons kunt bellen bij vertrek uit het ziekenhuis) 

 Set babykleertjes (rompertje, pakje of hemdje met truitje, sokjes, jas en mutsje) 

 Eventueel foto- en filmapparatuur 

 Baby autostoeltje. ( zie www.veiligheid.nl voor meer info over veilige autostoeltjes  ) 

 

Babyuitzet: 

 

 6 rompertjes (in twee maten) 

 4 setjes babykleding, 1 jasje en sokjes 

 2 badcapes / omslagdoeken  

 2 katoenen mutsjes 

 aankleedkussen + hoes 

 2 molton onderleggers 

 3 hoeslakens en 3 bovenlakentjes. 

 2 dekentjes van katoen of wol 

 12 hydrofiel luiers 

 3 flanellen luiers 

 6 spuugdoekjes 

 2 dikke kruikzakken 

 babybadje met bijpassende standaard of een tummy tub 

 Digitale thermometer, geen oorthermometer 

 bij gebruik van katoenen luiers: strikslips en papieren pleister 

 wegwerpluiers 

 (luier)emmer met deksel 

 1 stevig matrasje van 8 tot 10 cm dik 

 

Pro Care  adviseert u om alle babyartikelen voor gebruik te wassen (zonder gebruik van een wasverzachter). 

 

Bij het geven van borstvoeding: 

 

 2 voedingsbeha’s 

 Zoogkompressen 

 

Bij het geven van flesvoeding: 

 

 2 voedingsflesjes met spenen 

 1 maatbeker met deksel 

 1 flessenrager. 

 standaard kunstvoeding voor pasgeborenen 

 hypo- allergene voeding alleen als vader of moeder allergieën, astma of eczeem hebben (gehad) 

 

 

http://www.veiligheid.nl/

