
Bevallings- 
tas

2 fopspenen  

flesjes als je kiest voor flesvoeding (bespreek met 
je materniteit wat de ideale hoeveelheid flesjes is)

Accessoires die vaak 
zeer nuttig zijn: 

je handdoeken en washandjes

je toilettas met je gebruikelijke verzorgingspro-
ducten, maar ook je crème en olie tegen striemen 
(die komen nog steeds van pas na de bevalling)

iets om jezelf bezig te houden en te ontspannen 
in de uren voor de echte arbeid (een goed boek 
om te lezen, oordopjes of een speaker voor je 
muziek, je favoriete koekjes...)

Je borstvoedingskussen

billendoekjes (als je kiest voor wasbare 
billendoekjes, moet je er een twaalftal 
voorzien)

een pak luiers (als je kiest voor wasbare 
luiers, moet je er ook een twaalftal 
voorzien)

zeep en shampoo voor baby’s

3 tetradoeken 

1 badthermometer

Bespreek vooraf met je materniteit of 
ze zelf bepaalde producten voorzien.

een comfortabel kledingstuk zoals een soepel 
katoenen nachtkleed

warme sokken als je het snel koud hebt 

iets om je haar op te steken (elastiekjes of haarspelden)

1 mutsje

1 body

1 pyjama

Toiletspullen: 

Voor de moeder

Voor de baby

Toiletspullen:  

(minstens) 6 katoenen slipjes waarin je je goed 
voelt en sterk absorberend maandverband kan 
dragen (of kies voor menstruatie-ondergoed als je 
dit al kent); voorzie gemiddeld 6 slipjes

3 of 4 bh’s: ook als je geen borstvoeding wilt 
geven, moet je eraan denken om een bh mee te 
nemen in een maat waarin je je comfortabel voelt; 
als je borstvoeding wilt geven, kies je best voor 
speciale voedingsbh’s (idealiter 3 stuks) die je 
draagt met borstvoedingspads

4 paar sokken en een paar pantoffels

outfits waarin je je goed voelt, zoals joggings-
broeken en andere

1 à 2 broeken volstaan 

5 tops, zodat je ook voldoende tops meehebt als 
je veel vlekken maakt; als je borstvoeding wilt 
geven, kies je best voor T-shirts met openingen 
om de voedingsmomenten te vereenvoudigen

een outfit voor de dag waarop je het ziekenhuis 
zal verlaten

Een geboortesetje: 

Een outfit voor de bevalling: 

telefoonoplader

fototoestel 

installeer het autozitje alvast in je wagen en stop de buggy in 
de auto

jouw identiteitsbewijs en andere belangrijke documenten voor 
de materniteit

zakdoekjes

een waterverstuiver (op warme dagen)

een tas met enkele spulletjes voor je partner

(minstens) 6 body’s

6 pyjama’s 

3 truitjes of vestjes 

2 kleine mutsjes 

2 paar handschoenen om te voor-
komen dat de baby zichzelf gaat 
krabben

3 paar sokken

1 paar slippers

6 slabbetjes

2 of 3 knuffeldoekjes of knuffels

1 dekentje (eventueel om je baby in 
te bakeren)

een setje voor de dag waarop je het 
ziekenhuis mag verlaten (let erop 
dat je baby het warm genoeg heeft)

1 jasje

Voor na de bevalling: 

Algemene spullen:

Voor het verblijf op materniteit: 

.. .-


