
Kraamlijst   

Let op: voor een ziekenhuisbevalling zijn de spullen met een sterretje (*) niet 

perse nodig. Maar omdat je soms van te voren niet weet hoe een bevalling 

verloopt is het wel aan te raden een basis kraampakket in huis te hebben.  

 
Voor tijdens/ na de bevalling 
 

o 2 kraammatrassen* - zodat je eigen matras ook na de bevalling nog 
gebruikt kan worden zonder de zoete geur van vruchtwater. Denk 
erom dat je de kraammatrassen goed overal neerlegt, een 
bevallende vrouw ligt vanzelfsprekend keurig stil in bed. 

o 5 celstof onderleggers - na de bevalling moet je je ‘onderkantje’ (dit 
heb ik niet zelf bedacht, dit is kraamtaal) regelmatig ‘luchten’ (ook 
kraamtaal), dat doe je op een celstof onderlegger. 

o koortsthermometer (geen oor-thermometer!) - lees m’n aanvullende 
tips: één is genoeg, twee is aan te raden. 

o inlegluiers - adem even in en adem weer uit. Dit voor de eerste uren 
na de bevalling, als je nog veel bloed verliest. 

o 3 pakken kraamverband - een soort maxi-maandverband, iets 
minder erg dan de inlegluier. Tampons mogen niet vanwege 
infectiegevaar, als je dat überhaupt al zou willen. 

o wegwerpzakjes voor maandverband - wel zo fris! 
o een netbroekje voor het kraamverband. 
o een zeiltje - om bloed en vruchtwater op te vangen. Een molton met 

vochtafstotende laag onder het hoeslaken is de laatste weken van de 
zwangerschap sowieso een goed idee, voor het geval de vliezen 
breken. Zo'n molton wordt ook minder broeierig dan een zeiltje. 

o klossen of kratjes - om het bed te verhogen, zodat de 
verloskundige en de kraamhulp niet zo diep hoeven te bukken 
(verplicht in het kader van de Arbowetgeving). Dit kun je huren bij de 
Thuiszorgwinkel. Bij een hoog bed (bijv. een boxspring) is dit niet 
altijd nodig. 

o po of ondersteek - te huren bij de Thuiszorgwinkel. 
o vuilniszakken* 
o 2 plastic emmers* 
o noodverlichting (zaklamp bijv.) * - je wil toch dat er ook bij 

stroomuitval netjes gehecht kan worden. 
o een pak zigzag watten 
o desinfecterende handgel - voor het voeden, na het verschonen, 

etc. 
o flesje alcohol 
o extra beddengoed 

 
 
 



Kleding voor de baby 
 

o setjes kleding voor de baby in maat 50/56 - Dit zijn rompertjes 
(neem overslagrompertjes, veel makkelijker), broekjes met vestje of 
boxpakje uit één stuk en sokjes. Broekjes of boxpakjes met voetjes 
zijn ideaal. Je hebt minimaal 6-10 setjes nodig. 

o 2 babymutsjes - pasgeboren baby's verliezen veel warmte via hun 
hoofd. 

o badcape en/of omslagdoek - om je baby de eerste dagen lekker in 
te wikkelen. In je buik is het 37 graden dus ze vinden het heerlijk om 
lekker warm gehouden te worden.  

o babybadje 
o luiers (maat 1), billendoekjes en billenzalf 
o babyolie  
o minimaal 6 hydrofiele luiers en hydrofiele washandjes 
o wieg en/of ledikant + minimaal 2 setjes lakentje/dekentje 
o 2 metalen kruiken + kruikenzak 
o aankleedkussen 
o 3 flanellen luiers - die zijn extra lekker zacht en warm om je baby in 

te wikkelen voor na een badje bijvoorbeeld. 
 
Kleding voor jezelf 
 

o wijdvallende shirts of voedingsshirts - je borsten moeten te 
pas en te onpas tevoorschijn getoverd kunnen worden. 

o comfortabele (jogging)broek - kies als je ijdel bent voor een 
beetje een toonbaar exemplaar, je krijgt veel visite de eerste 
dagen. 

o sokken - sommige vrouwen krijgen koude voeten tijdens de 
bevalling. 

o heel veel grote, hele grote onderbroeken 
o ochtendjas of overslagvest 
o lekkere sjaal - als je voor het eerst naar buiten gaat wordt 

aangeraden je decolleté/borsten niet op de tocht te zetten. 

 
 
 


