
 

Telefoon en oplader 

Portemonnee met je bankkaart, een identiteitsbewijs en
hospitalisatiekaart 

Sleutels 

Wat zit er in je materniteitskoffer? 
Voor mama

Sommige dingen kan je van tevoren niet inpakken? Hang daarom op een

zichtbare plek een briefje met de belangrijke dingen die je op het laatste

moment moet meenemen. De volgende zaken heb je zeker nodig: 

Essentials 

De volgende spullen kan je van tevoren in je materniteitskoffer stoppen. 

Persoonlijke verzorging 
Tandenborstel en tandpasta 

Deodorant 

Shampoo & douchegel 

Onder mama's  



Haarborstel

Haarelastiekjes 

Make-up remover doekjes 

Make-up (als je dat wil gebruiken) 

Lippenbalsem (door het puffen tijdens de bevalling
kunnen je lippen uitdrogen) 

Een washandje 

Handdoeken 

Je bril of lenzen met lenzendoosje en lezenvloeistof 

Medicijnen, als je die nodig hebt 

kraamverband 

Zoogcompressen  

De kleding waarin je wil bevallen 

Twee extra T-shirts 

Kleding 
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Een nachthemd voor na de bevalling. Een hemd met
knopen is ideaal voor huid-op-huidcontact en
borstvoeding na de bevalling. 

Een wijde joggingsbroek en/of pyjamabroek, met ruimte
voor kraamverband.

Makkelijke kleding om in naar huis te gaan. 

Dikke (ski)sokken om koude voeten tijdens of na de
bevalling te voorkomen. 

Gewone sokken 

Een warme trui 

Ondergoed met ruimte voor het kraamverband. 

Voedingsbh's 

Pantoffels en/of slippers 

Een flesje water & Aquarius 

Druivensuiker 

Eten en drinken 
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Een boek of tijdschriften 

Als je wil een muziekboxje of koptelefoon, om muziek af
te spelen. 

Andere dingen waar jij je wel even mee kan vermaken
zoals een puzzelboekje. 

Voor de zekerheid een verlengsnoer voor je oplader.

Je telefoon, laptop of tablet en opladers. Controleer van
tevoren of je deze mag gebruiken in het ziekenhuis. 

Vermaak 

Wat snelle snacks: zoals crackers, nootjes, muesli

repen

Rietje of een fles met drinktuit, zodat je makkelijker

kan drinken als je ligt. 
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Autostoeltje, dat je al een tijdje van tevoren in de auto
kan zetten 

Een dekentje 

Omslagdoek

Twee mutsjes

Twee rompertjes 

Eerste pakje van je baby 

Twee t-shirtjes 

Twee broekjes 

Twee paar sokjes 

Jasje 

Luiers voor newborns

Voor de baby 

Voor alles kleding geldt: pak meerdere maten in. Daarom staat er

ook telkens twee van elk in deze lijst. Dan heb je altijd iets dat past! 
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