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Wat is het?

Wat moet, kan en mag ik doen?

Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?



Basisprincipes eenvoudige wonden
• Werk rustig en hygiënisch 
• Stelp de bloeding door druk en hoogstand
• Geef pijnmedicatie indien nodig en mogelijk
• Reinig de wonde

• Kraan of douche, NaCl 0,9%, …

• Ontsmet de wonde indien nodig
• Vuile wonden
• Patiënten met verminderde weerstand
• Waterig ontsmettingsmiddel

• Droog al deppend en dek de 
wonde steriel af

• Check tetanusprofylaxe



Basisprincipes: meer complexe wonden
• ABCDE benadering van patiënt

• Andere potentiële levensbedreigende letsels?
• Beoordeel de wonde/ documenteer

• Bevraag omstandigheden en locatie van de wonden
• Tijdstip van ontstaan? Tijdsinterval onstaan-verzorging?
• Inname relevante medicatie?
• Overgevoeligheden, allergieën of aandoeningen?
• Andere onderliggende letsels of fracturen?

• Dien pijnstilling toe volgens pijnprotocol
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Basisprincipes: 
meer complexe wonden

• Stelp een eventuele bloeding
• Druk op wonde zelf, 5 à 10 minuten onafgebroken

• Aanbrengen van drukverband

• Breng lidmaat in hoogstand (veneuze bloeding) 

• Afdrukken arterie bij ernstige arteriële bloeding en ev knelverband

• Verwijder ringen bij traumata van arm, pols, hand

• Dek de wonde af met bevochtigde kompressen en fixeer met windel

• Check tetanusprofylaxe en allergieën

• Laat slachtoffer niet eten of drinken



Splinters

• Verwijderen met een zuivere naald of splinterpincet

• Ontsmet

• Verwijs door naar huisarts of spoed indien:
• Splinter breekt 

• Splinter in het oog, gelaat,…



Insectenbeten

• S/ Pijn, zwelling en jeuk

• Verwijder angel

• Verzacht jeuk en pijn met gel               
(vb. Purigel®)

• Breng bij zwelling hoogstand en ijs aan

• Indien ernstig, contacteer huisarts of 
spoed
• Meerdere steken
• Steken in de mond, keel, hals of oog
• Ademhalingsproblemen door allergie 

(Epipen®)
• Infectietekenen



Tekenbeten

• Na wandelingen in hoog gras, bossen

• Niet pijnlijk, klein rood kringetje rond zwart puntje

• Oksels, liezen, knieholtes, bilspleet…

Preventie

• Blijf op paden, vermijd hoog gras

• Draag lange broek en sokken over de broek

• Gebruik insecten werende producten 

(vb. Deet® ,niet bij kinderen <3 jaar, enkele uren werkzaam)



Tekenbeten 
Behandeling Huisarts

• Verwijderen <24u

• NIET verdoven, verwijder 
met tekentang

• Nadien reinigen en 
ontsmetten

• Noteer de datum van beet

• Dag zelf: indien teek niet te verwijderen is

• <3weken: grote rode vlek na de beet

• <3maand:

• Grieperig gevoel (hoofpijn, T, spierpijn, 
moe)

• Pijn, tintelingen of krachtsverlies in 
ledematen

• Dikke of pijnlijke gewrichten

• Dubbel zien

➔ Ziekte van Lyme?



Blaren
• Vocht of bloed gevulde holte, loslating epidermis                    

door inwerking druk of wrijving

• Prik niet open = steriel!

• Indien te veel pijn of risico tot openscheuren
• Prik steriel open 
• Bescherm blaardak = fysiologisch verband

• Open blaar
• Verwijder blaardak met propere schaar
• Ontsmet en dek af met een niet- inklevend verband (Schuimverband, 

Hydrocolloïd, …)

• Werk preventief: gepast schoeisel, sokken en ev. Compeed®



Hematoom
• Ophoping van bloed in weefsels tgv trauma of onvoldoende bloedstelping

• Bevraag steeds ontstaansmechanisme
• Spontaan door stolling mediërende medicatie

• Trauma

• Controleer hemodynamiek en vitale parameters

• Bij toenemend hematoom
• Hoogstand

• Ijsapplicatie

• Compressieve verbanden meestal omwille van pijn niet goed te verdragen

• Verwijs patiënt naar traumatologie voor evaluatie van letsel en opstellen 
verder beleid
• Uitsluiting compartimentsyndroom 



Hematoom

• In geval van huidletsels
• Irrigeer met NaCl 0,9%

• Ontsmet met Isobetadine® of andere waterige 
ontsmettingstof

• Check antibioticaprofylaxe bij arts

• Breng ev. Isobetadinetulle® aan

• Breng beschermend verband aan rond hematoom

• Fixeer met windel
• Cave bijkomende letsels 



Hematoom
• Eventueel nood kortdurende opname

• Evolutieve hematomen bij patiënten die anticoagulans of 
anti-agregans nemen

• Indicaties voor heelkundige behandeling van 
hematoom
• Infectie: abcedatie
• Huidnecrose met duidelijke demarcatie

• Kan dagen of weken duren
• Tijdelijke stop of aanpassing stolling mediërende 

medicatie
• Strikte opvolging 

• Controleraadpleging en dringende opname bij tekens 
van infectie



Skin tear
• Traumatische wonde veroorzaakt door mechanische krachten, 

inclusief het verwijderen van kleefpleisters. Ernst hangt af van de 
diepte van het letsel (niet dieper dan de subcutis) (ISTAP 2018)

• S/ kan erg bloeden, pijn is wisselend



Skin tear
• Beoordeel, controleer de bloeding

• Reinig de wonde (kraantjeswater, NaCl 0,9%), ontsmet indien nodig 

• Evalueer wondranden, diepte en ernst van de skin tear en 
classificeer

Type 2Type 1 Type 3



Skin tear
• Herpositioneer de huidflap

• Type 1 en 2: gebruik siliconenverband voor fixatie 
huidflap 

• Type 3: gebruik een schuimverband of ander actief  
verband in combinatie met vetverband

• Dek siliconenverband af met absorberende 
kompressen

• Fixeer met windel

• Duidt op verband aan in welke richting 
siliconenverband  moet verwijderd worden



Skin tear
• Diepere letsels = laceratie of deglovement

• Oppervlakkige skin tear wordt niet gehecht!

• Nazorg
• Verbandwissel afhankelijk van verband 
• Bij alarmtekens huisarts contacteren





Snijwonde
• Onstaan door inwerking van scherp voorwerp met 

mogelijke beschadiging van pezen, zenuwen en bloedvaten

• S/ meestal gladde wondranden, bloedt fel, minder pijnlijk

• Breng compressief verband aan indien nodig

• Snoer niet af!

• Verwijder ringen en andere afsnoerende juwelen en 
kleding

• Reinig de wonde (kraantjeswater, NaCl 0,9%)

• Ontsmet de wonde met waterig ontsmettingsmiddel

• Evalueer nood aan mogelijke primaire sluiting



Snijwonde
• Extra aandacht bij 

• (slag)aderlijke bloeding/ groot bloedverlies
• Urgentie
• Rechtstreekse druk (5 à 10 minuten), drukverband, 

hoogstand (veneuze bloedingen)
• Geassocieerde letsels
• Pees en zenuwletsels igv snijwonden aan de hand

• Primaire sluiting indien mogelijk
• Anders uitgestelde primaire sluiting of secundaire wondheling 

met vb. enzyme alginogel, honingzalf of gelijkaardig produkt

• Afdekkend verband (Post-op verband, steristrips, 
cosmopore, Opsite spray®



Snijwonde

• Nazorg
• Opvolging nodig?

• Verbandwissel afhankelijk van verband 
• 48u gesloten laten

• Vervangen bij loslaten, verzadiging, …

• Bij alarmtekens huisarts contacteren
• Koorts

• Abnormale pijnklachten thv de wonde

• Verwijderen van hechtingen
• Op voorschrift arts: B2 handeling

• Aandacht voor littekentherapie



Postoperatieve wonde/ complicatie
• S/ koorts, pijn, zwelling, roodheid, lokale warmte, toename 

exsudaat, lekkende wonde, ettervorming, abcesvorming, 
wonddehiscentie, …

• Check en bevraag steeds patiënt
• Aard van ingreep? Discipline?

• Hoeveel dagen post-operatief

• Contacteer zo spoedig mogelijk oorspronkelijk behandelende 
discipline

• Evalueer nood aan afname wondcultuur

• Hou afdekkend verband steeds bij                                                            
voor inspectie door arts



Postoperatieve wonde/ complicatie

• R/ in afwachting van voorschrift/ advies arts
• Reinig de wonde met NaCl 0,9%

• Ontsmet ev wonde met waterige ontsmettingsstof

• Dek wonde af met bevochtigde kompressen met NaCl0,9%

• Cave maceratie

• Verder beleid afhankelijk van betrokken discipline



Schaafwonde
• Schaven van huid langs (ruw) oppervlak met 

beschadiging van meestal alleen epidermis

• S/ zeer pijnlijk, bloederig, vaak vuile wonden, …

• Dien zo nodig pijnstilling toe

• TIME principes

• Reinig de wonde uitgebreid en grondig
• Douche, NaCl 0,9%, wondreiniger            
• Gebruik ev. Debrisoft® of Debripad®

• Verwijder vreemd materiaal (straatvuil, asfaltresten)
• Risico blijvende tatoeages!
• Ev. gebruik zuurstofwater voor uitbruisen zeer vuile 

straatwonde



Schaafwonde
• Ontsmet de wonde met waterig ontsmettingsmiddel

• Vochtige wondheling!
• Vb. enzym alginogel, honingzalf of gelijkaardig produkt

• Bij beperkte oppervlakkige wonden of wonden op aangezicht ev. 
schuimverband 

• Afdekkend verband en fixeren met windel

• Extra aandacht bij diepere wonden:
• huidbarrière volledig doorbroken

• Open fractuur

• Andere urgentiegraad en aard van R/



Schaafwonde

• Nazorg
• Opvolging nodig?

• Verbandwissel afhankelijk van verband om de twee tot 
max 5 dagen

• Bij alarmtekens huisarts contacteren

• Aandacht voor littekentherapie en zonneprotectie



Brandwonde
• Wonde door beschadiging van een of meer huidlagen als 

gevolg van 
• hete vloeistoffen/voorwerpen

• vuur, steekvlam

• UV of infraroodstraling

• chemische middelen

• elektriciteit



Brandwonde

• Doof het vuur, loop niet met brandend voorwerp!

• Koel de brandwonde, verwarm de verbrande!

• lauw stromend water (min 20 min)

• Geef indien mogelijk hoogstand van verbrande lichaamsdeel

• Goede pijnstilling



Brandwonde
• Verzorging van kleine brandwonden

• Reinig de wonde met NaCl 0,9% of douche

• Ontsmet de wonde indien nodig met waterige ontsmettingsstof

• Verzorg de wonde met enzyme alginogel, ev in combinatie met Jelonet
vetverband

• Bedek de wonde met gaaskompressen of absorberende compressen

• Fixeer met een windel

• Verbandzorg
• Dagelijks of om de twee dagen verbandwissel

• Belang van hoogstand van verbrande lidmaat

• Stimuleer systematische inname pijnmedicatie

• In geval van problemen contacteer brandwondencentrum



Brandwonde: toch wat ernstiger???
• Bevraag omstandigheden: waar, wanneer, hoe, welk middel, 

inhalatie, …

• Verwijder ringen en andere circumferentiële juwelen en 
kleding
• Inklevende kledij niet verwijderen

• Smeer niets op de brandwonde en bedek wonde met verband 
of propere doek

• Laat blaren initieel toe

• Geef slachtoffer geen eten of drinken



Brandwonde

• S/ afhankelijk van de ernst van de brandwonde
• Uitgebreidheid

• Dieptegraad

• lokalisatie

• Uitgebreidheid of TVLO

Regel van 1%  
(1% = hand slachtoffer 

gestrekte vingers tegen elkaar)

Regel van 9% 
(Dr. A.B.Wallace, Lancet 1951) 



Brandwonde

• Contacteer huisarts of 112 

• Contacteer indien nodig brandwondencentrum

• Respecteer opnamecriteria
• Uitgebreidheid pasgeborene TVLO>5%, kind TVLO>10%, 

volwassene TVLO>15%

• BW aangezicht, handen, voeten, gewrichten, perianale 
streek

• Circulaire verbranding thv lidmaat

• Inhalatieletsels

• Electrocuties

• Chemische brandwonden 



Brandwonde
• Nazorg

• Verdere opvolging nodig ifv littekennazorg?

• Mogelijke problemen: 
• Paarsverkleuring

• verminderd gevoel

• verstoorde transpiratie en talgvorming

• jeuk, droge huid

• blaarvorming…

• Hydratatie van de huid

• Volledige zonneprotectie

• Mobilisatie 



Wonden zijn niet altijd zo banaal…

• Bijtwonde

• Erysipelas 

• Diepe schaafwonde of friction burn, laceratie, deglovement

• Amputaties

• Necrotiserende fasciitis

• …



Bijtwonde 

• Weinig zichtbaar, niet onschuldig …

• Meestal kneus- (kiezen), scheur- of steekwonde (scherpe 
tanden)

• Vuile wonde, hoog infectierisico

• S/ pijnlijk, zwelling, verkleuring

• Bevraag omstandigheden: oorzaak? Mens of dier?

• Tetanusprofylaxie!  Rabiës risico?

• Verwijs door naar traumatoloog
• Evaluatie wonde
• Bepaling graad van onderliggende weefselschade

• Pees- of zenuwletsel



Bijtwonde 

• Oppervlakkige wonden
• Reiniging, ontsmetting, heling per secundam

• Ernstige wonden
• Uitgebreide reiniging, ontsmetting en debridement

• Spoedgevallen of OKA?

• Mag niet worden gesloten of gehecht!
• Enkel bijtwonden in aangezicht en thv handen soms wel gesloten

• Steeds in overleg supervisor

• Breedspectrum antibiotica bij elke patiënt vb Amoxiclav®



Bijtwonde

• Ontsmet de wonde met waterig ontsmettingsmiddel

• Verbandmiddel
• Punctiforme wonde

• Tip van compres met Braunol® of Isobetadine®

• Openstaande wonde

• Isobetadine tulle®

• Afdekkend verband en fixeren met windel of 
cosmopore

• Nazorg
• Opvolging nodig?
• Informeer over risico op infectie en contact huisarts bij 

minste twijfel



Erysipelas 

• Ontsteking van huid en subcutis, ook via lymfebanen 
voortschrijdend

• S/ koorts, koude rillingen, algemene malaise, hoofdpijn, braken
• Aanwezigheid van pijnlijke, warm aanvoelende scherp begrensde 

erythemateuze of oedemateuze huid, vaak op onderbeen?

• Aanwezigheid van sepsis? Systemische weerslag?

• Contacteer urgentiearts en ev internist

• Teken roodheid af en dateer

• Gebruik geen gekleurde produkten
• Evaluatie en zichtbaarheid van roodheid



Erysipelas 
• Ga effect na op systemische weerslag

• Evalueer nood aan opname

• Mogelijke ingangspoort?
• Schimmelinfectie tussen de tenen?

• Aandacht voor vaak voorkomende onderliggende aandoeningen
• Diabetes mellitus, vasculair lijden, …

• AB per os of eventueel IV, afhankelijk van ernst (Dalacin®)

• Adequate pijnstilling

• Koel roodheid en wonde af door compressen met NaCl 0,9%
• Verbandwissel om de 3 à 4u gedurende eerste 48u

• Hoogstand van betreffende lichaamsdeel
• Opgelet bij arteriële insufficiëntie: deterioratie wonde!



Erysipelas 

• Beperkte wonden
• Na afkoeling enzyme alginogel, honingzalf of gelijkaardig 

produkt,  ev. in cominatie met vetverband

• Uitgebreide wonden
• Vaak chirurgie nodig!

• Nazorg
• Goede opvolging vaak aanwezige onderliggende                          

aandoening!
• Als CRP dalende, start lichte vorm van 

compressietherapie vb tubigrip ®
• Bij blijvende oedemen zwachteltherapie

• Goede opvolging door huisarts 



Laceratie / deglovement

• Weefselverscheuring of volledige afscheuring van de 
huid van onderliggende weefsels

• Bevraag omstandigheden ongeval

• Contacteer traumatoloog
• Evaluatie wonde

• Bij hoog energetisch trauma aandacht voor bloedverlies

• Adequate pijnstilling

• Bedekkend en compressief verband



Laceratie / deglovement

• Tetanusprofylaxie

• Bij hoogenergetisch trauma
• Aandacht voor geassocieerde letsels

• Onderliggende fracturen bekken en lange beenderen

• Hemodynamische instabiliteit

• Spalk ev onderliggende fracturen

• ABCDE approach

• Behandel uitgebreide letsels altijd in OKA
• Nood uitgebreide reiniging, debridement en hemostase

• Risico op infectie en secundaire necrose van gelacereerde of 
gedegloveerde huid indien niet verwijderd bij eerste 
debridement



Laceratie / deglovement
• Vaak meerdere debridementen nodig

• Finale therapie vaak aanbrengen van huidenten of huidflap

• Kleine laceraties
• Reinig wonde met NaCl0,9%

• Ontsmet de wonde met waterig ontsmettingsmiddel 

• Verzorg wonde met enzyme alginogel, honingzalf of gelijkaardig produkt,  ev. in 
cominatie met vetverband 

• Bedek wonde en fixeer met windel



Laceratie / deglovement

• Nazorg
• Informeer patiënt

• Risico op secundaire necrose van gelacereerde of gedegloveerde huid

• Verbandwissel om 48u afhankelijk van wondprodukt

• Goede opvolging

• Vaak indicatie om transport naar gespecialiseerde wondzorgafdeling 



Amputatie
• Bevraag omstandigheden van het ongeval

• Contacteer onmiddellijk traumatoloog
• Evaluatie stomp en geamputeerd lichaamsdeel

• Dek wonde af met compressen met NaCl 0,9%

• Stelp de bloeding met compressief verband
• Na opwarming patiënt en verdwijnen initiële vasoconstrictie mogelijkheid 

tot ernstige bloeding stomp

• Bewaar geamputeerd lichaamsdeel correct
• Wikkel geamputeerd lichaamsdeel in vochtige compres

• Leg het in afgesloten plastiek zak in tweede plastiek zak met ijswater

• Geen rechtstreeks contact tussen geamputeerd lichaamsdeel en ijs



Amputatie
• Check mogelijkheid reïmplantatie van betreffende 

lichaamsdeel
• Bepaal urgentiegraad van ingreep

• Komt vaak voor in combinatie met open fracturen
• Dien antibiotica toe

• Viabiliteit van geïmplementeerd lichaamsdeel blijft precaire 
gedurende eerste week na ingreep
• Bestaande kans op falen vascularisatie van geïmplementeerd 

lichaamsdeel

• Kans alsnog secundaire amputatie

• Informeer patiënt reeds hierover voor reïmplantatie



Amputatie
• Bij kleine amputaties

• Irrigeer met NaCl0,9%
• Ontsmet vervuilde wonde met Dakin Cooper
• Wondzorg door arts

• Hechting –reïmplantatie- wondzorg
• Informatie!

• DAV na hechting of reïmplantatie
• Afdekkend verband

• Steristrips of cosmopore

• Nazorg
• Informeer patiënt over precaire situatie
• Aandacht voor psychologische begeleiding

• Impact op professioneel en sociaal leven
• Verdere opvolging?



Necrotiserende fasciitis
• Acute fulminante infectie van het subcutane weefsel 

leidend tot progressieve necrose van fascie, vet, huid…

• Toegang?
• Trauma

• chirurgie
• penetrerend trauma & NIET penetrerend trauma
• brandwonden

• Intraveneus drugsgebruik
• Bestaande weke delen infectie
• Varicella
• NSAID ?



Necrotiserende fasciitis

• Snel evolutief en medische urgentie!
• Contacteer urgentiearts en plastisch chirurg

• Check en bevraag patiënt of hulpverlener
• Wanneer begonnen? Mogelijke oorzaak?

• Evolutie van pijn?

• Aanwezigheid onscherp begrensde roodheid en zwelling tot 
roodpaarse of zwarte verkleuring  met blaarvorming

• Aanwezigheid crepitaties door onderhuidse gasopstapeling

• Aanwezigheid koorts, rillingen, algemene malaise, …

• Aanwezigheid van sepsis? Systemische weerslag?



Necrotiserende fasciitis

• Teken roodheid af en dateer

• Vaak noodzaak aan urgent en uitgebreid heelkundig debridement in OKA

• ABC approach
• Shockbehandeling

• Antibioticatherapie

• Verpleegkundig behandelplan
• Afhankelijk van urgentiebeleid

• Bedek wonde initieel ev met bevochtigde compressen

• Patiënt wordt na OKA meestal naar gespecialiseerde wondzorgafdeling 
getransfereerd



Necrotiserende fasciitis

• Mortaliteit
• Vroegtijdige chirurgie (<24 u)

• Verlengd verblijf op spoedopname

• Hypotensie

• Leeftijd

• Diabetes mellitus

• Sepsis



Conclusie

• Blijk kalm

• Beoordeel volledig

• Onderschat niet te snel

• Verwijs door indien nodig

• Het kan vaak wel meevallen, maar…

Kleine wonden kunnen ook ernstige gevolgen hebben!

“De verpleegkundige heeft vroeger nog kunst 
gestudeerd…”



Continuering naar thuiszorg?
• Terugbetalingsmodaliteiten

• Wet verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkering van 14/7/1994, koninklijk besluit van 
23/3/2019 (in werking vanaf 1/10/2019)

• Elke wonde langer dan 6 weken behandeld en 
onvoldoende geheeld= chronische wonde



Continuering naar thuiszorg?

• Indicaties die in aanmerking komen
• Arterieel en veneus ulcus

• DBV

• Drukulcus stadium 2-3-4

• Neuropatisch ulcus (niet dbv)

• Ulcera tgv vasculitis

• Hydradenitis suppurativa

• Oncologische wonden

• Post-chirurgische wonden

• Brandwonden

• Chronisch ulcus waarvoor actieve verbandmiddelen enige alternatief vormen

• Junctionele en dystrofische epidermolysis bullosa



Continuering naar thuiszorg?

• Behandelende arts stuurt kennisgeving op naar adviserend arts van 
ziekenfonds 
• Eerste aanvraag voor max 3 maanden

• Na goedkeuring krijgt patiënt ‘machtiging’

• Aanvraag tot verlenging (max 3x3 maanden)

• Tweede behandelingstermijn na 1 jaar behandeling
• Terug voor periodes van 3 maanden

• Voor EB voor periode van 1 jaar



Continuering naar thuiszorg?

• Enkel voor produkten op positieve lijst van verbandmiddelen

• De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen betaalt u 20 % terug van de publieksprijs van een doos 
met verbandmiddelen. 

• Het gedeelte van de publieksprijs dat u zelf moet betalen (het 
remgeld) komt in aanmerking voor de maximumfactuur. 

• De forfaitaire tegemoetkoming van de ziekteverzekering was soms 
aangevuld met een bijkomende tegemoetkoming van 0,25 EUR. Door 
de uitbreiding van de terugbetaling vanaf 1 oktober verdwijnt die 
bijkomende tegemoetkoming. 



EHBO-kit
Geneesmiddelen

Inwendig gebruik
• Koorts en pijnstilling

• Paracetamol: Perdolan® of 
Dafalgan®

• Ibuprofen: Junifen®

• Diarree (ORS tegen uitdroging)

• Misselijkheid, maagklachten

• Verkoudheid (fysiologisch 
serum)

Uitwendig gebruik

• Insectenbeten 

• preventief DEET, MouSkito® 
junior)

• Anti-jeuk Purigel®

• Brandwonden

• Nivea soft of Eucerine

• Flaminal® (of Flammazine®)

• isobetadinegel



EHBO-kit Ontsmettings- en reinigingsmiddelen

• Ontsmettingsmiddel (spray of unidosis)

• Op basis van water en kleurloos

• Hacdil ® (goede reiniging, geen 
ontsmetting), Hibidil®, Cedium, 
Flamirins®

• Isobetadine®

• Ether (kleefresten verwijderen)

• Ontsmettingsalcohol (ontsmetten van 
materiaal en handen)

Vervaldatum en bewaardatum!



Verbandmateriaal

• Kleefpleisters (op rolletje, 
hypoallergeen, siliconen,…)

• Wondpleisters (steriel en 
waterdicht)

• Tweedehuidpleisters
(Compeed®)

• Steriele kompressen (ontsmetten 
en afdekken)

• Windels (elastisch, Pehahaft®)

• Drukverband

• Vetverband (Jelonet®)

• Netverband (Elastofix®, 
Tubigrip®)



Eerstehulpmateriaal

• Koortsthermometer (rectaal)

• Splinter pincet

• Verband schaar

• Cold/hotpack voor vriezer

• Isolatiedeken 

• Tekentang

• Glucometer

• Epipen®


