
 

Inpaklijst handbagage voor vliegen met een baby 

 Voldoende luiers, rekening houdend met een vertraging van een dag. 

 Verschoningsmatje voor hygiëne onderweg. Koop een opblaasbaar verschoningsmatje voor 

meer comfort bij het liggen. Wij gebruikten zelf het verschoningsmatje van Snoozebaby waar 

je luiers en billendoekjes makkelijk in kunt opbergen voor onderweg. Handig! 

 Snoetenpoetsers. 

 Billendoekjes. 

 Wegwerp washandjes. 

 Plastic zakjes voor opbergen kleding bij ongelukjes onderweg én als eventueel spuugzakje. 

 Schone setjes kleding, wij bevelen aan om drie setjes mee te nemen. Neem lange- en korte 

mouwen mee zodat je baby meerdere laagjes kan dragen als het koud is. 

 Een schone broek plus twee schone shirts voor jullie zelf. Als je baby op schoot bij je zit er 

zich niet lekker voelt, kun je zelf ook pech hebben. 

 Hydrofiele luiers. 

 Een babydrager voor gemak, want je buggy of kinderwagen staat niet altijd direct klaar bij de 

gate als je vliegt weten wij uit ervaring en dan is een drager erg handig. Bovendien ben je op 

reis zelf ook meer flexibel met een babydrager als je geen trottoirs hebt. 

 Flesje met extra speen. 

 Als je geen borstvoeding geeft: poedermelk uitgesplitst in melkpoedercontainers. Wij regelden 

gekookt water altijd eenvoudig in het vliegtuig, op het airport of in een restaurant. Kwestie van 

plannen. Ga je van gebaande paden of wil je altijd alle controle? Neem dan een thermosfles 

mee, wij bevelen een thermos bullet aan. 

 Deryan Air Traveller: comfortabel slapen als je baby op schoot zit en je geen baby bassinet 

hebt. Deze zitten enkel bij de plaatsen die bij de bulkhead zitten. Meestal zit je hier als gezin, 

maar een garantie heb je niet. 

 Slabbetjes (wegwerp of plastic), wij hebben zelf goede ervaringen met Nuby slabbers op reis. 

 Eten en eventueel kleine snacks als je baby al vast voedsel eet. 

 Baby paracetamol of zetpillen 

 Eigen lakentje of dekentje als je plaats hebt. In het vliegtuig zijn er ook altijd dekentjes en 

extra dekentjes. 

Kijk voor alle informatie over het voorbereiden van je reis met kinderen op 

www.kleinewereldreiziger.nl/reizen-met-kinderen 


