
Prénatal uitzetlijst

Voor mama

2 voedingsbh’s

voedingsshirt

zoogkompressen

verzorgingsproducten:

verzorgende crème + olie

vitamine D

voedingskussen •

voedingskussenhoes •

Verzorging

aankleedkussen

3 aankleedkussenhoezen

nagelschaartje met afgeronde punt

kartonnen vijltje

kam + haarborstel (kapset)

2 pakken newborn wegwerpluiers

billendoekjes

billenzalf

verzorgingsproducten: zeepvrije 

babyzeep, babyshampoo, babyzalf, 

babybodylotion, babyolie + haarlotion

digitale thermometer (voor baby)

10 monddoekjes

2 fopspenen •

luieremmer + deksel •

Badderen

babybad (met standaard)

badslang

badthermometer

2-3 badcapes/omslagdoeken

waskom •

bademmer •

Bevallen

kraampakket* (1 matrasbeschermer - 

2 kraammatrassen - 5 onderleggers - 

2 pakken kraamverband - 1 navelklem - 

kompressen – 1 pak verbandwatten)

digitale thermometer (voor mama)

extra 2-3 pakken kraamverband

3 navelbandjes

veiligheidsspelden
*Noodzakelijk bij zowel thuis- als ziekenhuisbevalling. 
Verschillende zorgverzekeraars vergoeden het kraampakket 
of verstrekken het gratis. Het kraampakket is als compleet 
pakket verkrijgbaar bij Prénatal.

• niet noodzakelijk

Slapen

wieg en/of ledikant

matras (in elke maat verkrijgbaar 

bij Prénatal) 

matrasbeschermer

3 hoeslakens 

2 wieg- en/of ledikantdekens

3 wieg- en/of ledikantlakens

3 molton hoeslakens/onderleggers

babyfoon

2 kruiken +  kruikenzakken

2 pyjama’s 

2 slaapzakken •

hemel of klamboe + piekstok •

luchtbevochtiger •

Aankleden

6 (overslag)rompers maat 50-56 

6 setjes newborn kleding 

2 mutsjes

6 paar sokjes

jasje

download gratis de Prénatal app



Borstvoeding

borstkolf*

zoogkompressen 

vitamine D

vitamine K

2 meegroei/voedingsbeha’s •

*Advies om na de bevalling te kopen, 

maar vooraf te laten informeren.

• niet noodzakelijk

Flesvoeding

vitamine D

magnetronsterilisator •

melkpoedercontainer •

Ga naar prenatal.nl/personal-shopping en plan 
een afspraak in met onze personal shopper voor 
jouw complete babyuitzet.
* Ga voor de actievoorwaarden naar prenatal.nl/personal-shopping

Er op uit

kinderwagen

hoeslaken kinderwagen

laken + deken kinderwagen

regenhoes reiswieg

regenhoes kinderwageninzet

parasol kinderwagen

verzorgingstas + verschoningsmatje 

autostoel groep 0

regenhoes autostoel

voetenzak autostoel •

voetenzak kinderwageninzet •

draagdoek of buikdrager •

Voor later

campingbedje + matras

buggy

traphekjes

   veiligheidsartikelen

   muziekmobiel •

Thuis

commode

kledingkast

box

2 boxkleden

kinderstoel + newborn inzet

wipstoel •

prenatal.nl

personal
shopping

Ontvang tot wel 15% 
van je aankoopbedrag 

terug als giftcard!


