Deze uitzetlijst is tot stand gekomen met medewerking van
verloskundigen en kraamverzorgsters. Het merendeel van de
artikelen vind je bij ons in de winkel. Wij helpen je graag met
een persoonlijk advies.
Vergeet niet om je kortingskaart mee te nemen!

Lipperkerkstraat 28
Enschede
www.ooievaar-co.nl

WAT JE ECHT NODIG HEBT!
BABYKAMER

KLEDING

BAD

o Commode
o Ledikant

o Rompertje 50/56 4/6x
o Truitje / t'shirt 50/56 4/6x

o Badje en standaard
o Badcape

o Matras
o Kledingkast

o Broekje 50/56 4/6x
o Sokjes

o Shampoo, zeep enz
o Baby zeep

o Jasje 50/56
o Mutsje 2x

o Babyolie

VERZORGING
o Aankleedkussen
o Aankleedkussenhoes 1/2x

ONDERWEG

o Hydrofiele luiers 60x60 12/18x
o Hydrofiele multidoek

o Kinderwagen
o Autostoel

o Washandjes 6x
o Billendoekjes

o Verzorgingstas
o Voetenzak*

o Luiers (wegwerp)
o Monddoekjes 3/6 x
o Borstel
o Kam

*Deze is ook erg handig in de
kinderwagen en thuis in de box
FLESVOEDING

o Zinkzalf / Sudocreme
o Luieremmer

o Vitamine D
o Flessen 2x

o Thermometer 2x

o Spenen 2x
o Rager

1x baby, 1x moeder

o Voeding
BORSTVOEDING
o Vitamine K-druppels
o Vitamine D-druppels

SLAPEN
o Matras
o Molton 2x
o Hoeslaken 2/4x
o Laken 2x
o Deken 1/2 x
o Heet water kruik of
o Electrische kruik*
*Bij het gebruik van een electrische
kruik ook 1 heetwater kruik, vooral in
de winter.
IN HUIS
o Box
o Boxkleed

KRAAMPAKKET
Deze ontvang je meestal via je zorgverzekeraar. Spullen die over zijn,
kun je bij ons inleveren voor stichting Babyhope

TER OVERWEGING
Deze spullen zijn handig maar niet persé noodzakelijk. Je kunt zelf bepalen of dit voor jou handig is. Ook
staan hier spullen bij die je misschien uiteindelijk wel nodig hebt, maar niet in het begin, deze spullen zijn
overal wel te koop.
BABYKAMER
o Wieg / Aanschuifwieg
o 4-seizoenen slaapzak
VERZORGING
o Nagelverzorgingssetje
o Magnetronknuffel
Hulpmiddel bij krampjes

ONDERWEG
o Reisbedje
o Buggy
IN HUIS
o Wipstoeltje
o Kinderstoel

BAD
o Thermometer
o Douchehandschoen
SLAPEN
o Nachtlampje
o Babyfoon

o Traphekje

INFORMATIE OVER MATRASSEN, BEDDENGOED EN KRUIKEN
* Op onze site www.ooievaar-co.nl/site/veilig-slapen, geven wij een eerlijk en goed advies over alles wat
je nodig hebt om je baby lekker en veilig te laten slapen.

