
 
 

DE MEEST COMPLETE
BABY CHECKLIST

Het zoeken beu?
Alles wat je in huis moet halen voor je

baby er is in één document!

PLUS TIPS & TRICKS VAN PROFESSIONALS (EN MAMA'S)



De Online Babykamer

Alsjeblieft! Dit is jouw gratis e-book vol met l�stjes die je helemaal kan
personaliseren. Super handig!

Hoi! 

De Online Babykamer streeft ernaar meer te z�n dan enkel een webshop
in baby- en kindermeubels. Moederschap stopt namel�k niet na 17u
s'avonds, dus w� ook niet! Ok, we houden je handje niet heel de t�d vast,
maar je snapt vast wat we bedoelen. 

Toen ik zo'n drie jaar geleden zelf moeder werd, wilde ik perfect
voorbereid z�n. Ik zocht naar informatie online, sprak met vriendinnen en
probeerde me een beeld te vormen van wat ik wel en niet zou nodig
hebben als m�n baby er was. Resultaat? Driehonderd-en-één
verschillende meningen. Heel frustrerend...
Achteraf besefte ik dat veel spullen die ik was tegengekomen online leuk
waren, maar niet direct noodzakel�k om een baby groot te brengen. Veel
spulletjes kun je inmiddels tweedehands kr�gen, en wisselen van
kledingmaat gebeurt zowat elke maand (in het begin). 
Met dit e-book wil ik je een hoop zoekwerk besparen, en tegel�k
meegeven dat sommige spullen onmisbaar z�n, terw�l andere gewoon
leuk en misschien wel handig z�n om te hebben. Ik bekeek tientallen
l�sten, tips en maakte er een geheel van. 

Vul aan, kriebel en ontdek. 

Maar vooral, proficiat! Geniet ervan, je wordt mama!

Mama worden



Hoe werkt het?
Heel simpel! Op elke pagina kun je een thema vinden waarvoor w� een
checklist hebben opgesteld. Dit maakt het gemakkel�k om losse pagina's te
printen, indien je niet alle checklists wil gebruiken. 
Sommige checklists z�n wat langer, en bestr�ken daardoor twee pagina's.
Op elke pagina is er ruimte om zelf spulletjes toe te voegen en er is ruimte
voorzien voor extra notities.
Niet alle spullen in een checklist z�n even belangr�k. Daarom hebben we
een onderscheid gemaakt tussen optionele zaken en musthaves. Die
laatsten staat aangeduid met dit symbool:
Sommige mama's kiezen voor borstvoeding. De producten die je daarvoor
nodig hebt staan aangegeven met een:
Daarnaast staan er b� elk thema een aantal tips, zodat je weet wat je juist
wel of niet moet doen. 

Inderdaad! Dit gratis e-book staat vol met checklists die j� als aanstaande
mama goed kunt gebruiken. Zwanger z�n is al een dingetje (girl, tell me
about it!), maar straks begint het 'echte' werk! 
Elke checklist is ontworpen om jouw in dat gebied zo veel mogel�k
denkwerk te besparen. We weten namel�k heel goed dat j� al veel te veel
aan je hoofd hebt. Hier beneden kun je lezen hoe je de checklists hanteert
en welke l�sten je allemaal in dit document kunt terugvinden. Succes! 

Welke checklists hebben wij voor jouw opgesteld? 
Kleding
Slapen  
Eten 
Wassen/verzorging 
Onderweg 
Spelen 
Deco   
De 'Hospital Bag' (jezelf,
partner + je baby)

Een checklist e-book? 

p.4
p.6
p.8
p.10
p.13
p.15
p.17
p.18



5 Rompers/Body's
maat 50 

5 Broekjes 

5 shirts/truien

Jasje

Vest

Sokjes

Muts

Boxpakjes/pyjama's

Kleding

Notities

5 Rompers/Body's
maat 56



Tips
investeer in gemakkelijke kledingstukjes voor je baby. Zo

werken de body's/rompers met enveloppen-schoudertjes en

handige drukknoopjes super gemakkelijk als er eens een

pamper-explosie plaatsvindt!

Je baby groeit in het begin heel snel, dus koop je kleding met

mate.



Wieg/ledikant/bed

Matras

Matrasbeschermer

2/3 Hoeslakens

2 Dekentjes

2/3
Dekbedovertrekken

2/3 Lakens

Dekbed ( + overtrek

vanaf 2 jr)

Slaapzakje(s) zomer

Slaapzakje(s)
winter

Inbakerdoek(en)

Babynestje

Muziekmobiel

Knuffel

Fopspeentj(s)

Lichtprojector 

Babyfoon

Speendoekje(s)

Nachtlampje

Schommelstoel

Rookmelder

Muskietennet

Co-sleeper

Uitvalbeschermer 
co-sleeper

Thermometer

Slapen

Notities

Commode/luiertafel

Kledingkast

Box/Park

Boxkleed

Wipstoel



Tips
een baby inbakeren kan ervoor zorgen dat je kleintje zich

comfortabel voelt. Probeer het eens als je baby niet kan

slapen of onrustig is.

als je baby huilt heeft hij misschien nood aan slaap, eten,

drinken, huid op huid contact of misschien heeft hij of zij wel

gewoon een vieze pamper!

Kinderpsychiater (en kersverse mama) Anneleen:

Wees niet bang met het geven van teveel knuffels, een
gevoel van veiligheid, geborgenheid, troost, aandacht, kusjes

en huid op huid contact. 
Naar m�n mening bestaat er niet zoiets als een baby te zeer

'verwennen'.

En laat je hoofd niet gek maken als je kleintje niet doorslaapt.
Dat is zo met de meeste baby's!



Flessen + flessen-
borstel

Melkpoederverdeel-
doosje

Flesverwarmer

Steralisator

Steamer/blender

Bordje(s)

Bestek

Kommetje(s)

Beker(s)

Slabben

Opbergdoosjes

Anti-lek beker

Lunchdoosje(s)

Eetstoel

Eetstoelkussen

Afkolfapparaat

Tepelcreme

.BorstvoedingsBH

Borstvoedings-
kussen

Borstvoedings-
kompressen

Tepelschildjes

Eten

Notities



Tips

sommige ziekenfondsen hebben babyspulletjes te leen. Zo

kun je er niet alleen handige hulpmiddelen halen voor jezelf,

maar ook voor je baby. Denk dan aan een afkolftoestel,

badhulpjes etc).

de baby krijgt alle aandacht van de wereld als hij of zij er is.

Maar door middel van eten invriezen vooraf, zorg je ervoor

dat jezelf ook nog wat krachten kunt opdoen.

heb je jouw zwangerschapsbox of geboortedoos al

ontvangen? Op onze website (blog) vind je een overzicht van

alle Nederlandse én Belgische boxen die je kunt aanvragen. 

Kinderpsychiater Anneleen:

Als baby's huilen denken we vaak dat h� of z� honger heeft,
moe is of een vieze pamper heeft. Maar ook baby's hebben

emotionele noden.
Aangezien ze vanuit de baarmoeder een emotionele

belevingswereld hebben meegekregen willen ze door te
huilen soms ook gewoon 'hun verhaal doen'.



Badje

Badstaander

Badzitje

Thermometer

Luierkussen

Luierkussenhoes

Luiertafel

2/3 Badcapes

Badjas

Hydrofiele doeken

Hydrofiele
washandjes

Kam/borstel

Manicuresetje

Luieremmer

Douchegel/olie

Shampoo

Bodycreme/olie

Toilettasje

Krabwantjes

Slofjes/sokjes

Badspeelgoed

Tandenborsteltje

Wassen/verzorging (1)

Notities

Tandpasta baby's 

Wattenstaafjes
baby 

Watten

Neuszuiger

Physiologisch water

Kersenpitkussentje

Luiercreme

Luiers maat 1



Vochtige doekjes

Monddoekjes

Babypoeder 

Wassen/verzorging (2)

Notities

Tummy-tub 



Tips
knip de nageltjes van je kleintje pas vanaf 6 weken.

soms worden krabhandschoentjes geadviseerd maar je hebt

die niet altijd nodig. Dit is echt afhankelijk van je kleintje en

hoe hij/zij zich beweegt.

beval jij in het ziekenhuis? Sommige ziekenhuizen geven je

een mand vol handige hulpmiddeltjes mee.

overweeg om herbruikbare luiers te gebruiken. Dat klinkt in

eerste instantie een beetje vies, maar ze pakken goed uit

voor het milieu én je eigen portemonnee.

heb je al navraag gedaan bij jouw ziekenfonds voor een

geboortebijdrage/cadeau?



Kinderwagen/buggy

Draagdoek

Reisbedje

Verzorgingstas

Luieretui

Parasol
kinderwagen 

Muggennet
kinderwagen

Hoes kinderwagen

Zonnehoedje

Fopspeen + ketting

Wagenspanner/
speeltje

Luiers

Extra kleding

Extra
nachtkleding

Ondergoed en
sokken

Hydrofiele
doeken  

Medicatie

Aromatherapie

Kersenpit-
kussentje
Voedingskussen

Natte doekjes

Speelgoed

Warm weer: zwem-
kleding +
zonnebrandcréme ...

Onderweg

Notities

Autostoel groep 0+

Reisbed/reiswieg



Tips
reizen met een kleintje is niet altijd evident zorg daarom dat

je alles wat je misschien kan nodig hebben, ook

daadwerkelijk bij de hand hebt voordat je vertrekt, zo kan de

reis vlekkeloos verlopen.

algemene tip: heb je jouw geboortepremie/kindergeld al

aangevraagd?



Speeltapijt

Babygym

Rammelaar

Knuffel

Activity gym

Muziekdoosje/bal

Bijtspeeltje

Blokken

(Voor)leesboek

Zwemkleding

Spelen

Notities

Speelgoedkoffer

Wipstoel

Bal



Tips
hoewel speelgoed in eerste instantie niet echt noodzakelijk

lijkt, stimuleert het wel de motorische ontwikkeling van je

kleintje.

soms kan je baby verveelt raken met zijn of haar speelgoed.

Haal het weg en geef hem of haar iets nieuws. Wissel zo

regelmatig af. Je zult verstelt staan met hoe enthousiast je

kleintje steeds is bij het zien van het 'nieuwe' speelgoed!

tegenwoordig bestaat er veel interactief speelgoed dat je

kleintje (en jou) al vanaf het begin kan entertainen. Probeer

het eens.



Foto's + lijstjes 

Wandrek/wandplank

Tapijt(en)

Kussen(s)

Opbergmand(yes)

Muurstickers

Poster(s)

Hemeltje voor
ledikant

Deco (voor de slaapkamer)

Notities



ID-kaart(en)

Verzekeringsinfo

Algemene info
ziekenhuis

Geboorteplan

Badjas

Sokken

Slippers/pantoffels

Lippenbalsem

Massageolie

(Zwangerschaps)
kussens

Relaxerende
entertainment

Oogmasker

Oordopjes

Pyjama

Maandverbanden

Ondergoed

(Voedings)BH's

Borstel/kam

Deodorant

Tandenborstel

Tandpasta

Shampoo/
conditioner

Haarclips/elastiek

Dagcreme/bodycreme

Bril/lenzen 

Telefoon + oplader

(Comfortabele)
kleding

Snacks en drinken

(Video)camera

de 'hospital bag" (1)

Notities

Voor jou (en je partner)



Badjasje

Pyjama

Ondergoed

Borstel/kam

Shampoo/
conditioner

de 'hospital bag" (2)

Notities

Voor je baby('s)
Body's/Rompers

Kleding/boxpakjes

Sokjes/pantoffels

Knuffeltje

Bodycreme/olie



Tips
indien je bevalt in het ziekenhuis, hou er dan rekening mee

niet teveel spulletjes zelf mee te nemen (tenzij je dat wenst

natuurlijk). Veel ziekenhuizen hebben alle

verzorgingsspulletje voor je baby in voorraad.

wil je thuis bevallen? Zorg er dan voor dat je al jouw

favoriete ondersteuningsmiddelen op tijd in huis haalt.

Iedere vrouw heeft haar eigen specifieke wensen als het

aankomt op de bevalling. Vertrouw op je eigen gevoel en

laat je helpen door mensen en spullen die jouw op je gemak

laten voelen. Denk bijvoorbeeld aan muziek, een geurkaars,

essentiele olien of vraag je partner om je te masseren.



Notities



Dit is een uitgave van De Online Babykamer BE0655670015

Hulshout, België

Get in touch!

Nog vragen?
Opmerkingen?

 

@deonlinebabykamer

@deonlinebabykamer

@DeOnlineBabykamer

deonlinebabykamer.nl

info@deonlinebabykamer.nl


