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Departement Medisch Toezicht 

Checklijst Eerstehulpmateriaal 
 

Eerstehulpmateriaal Omschrijving Basismateriaal 
     

Nuttige 
uitbreiding 

Specifieke 
risico’s 

OK/NOK OPMERKING 

  Groep 

D 

Groep 

A, B en C 

    

Water, zeep, handborsteltje 

en papieren handdoekjes 

Bij voorkeur een pompje met 

vloeibare zeep. 

X X     

Alcoholgel Voor handontsmetting.  X     

Wegwerphandschoenen Handschoenen beschermen tegen 

overdracht van ziektekiemen. Bij 

voorkeur vinylhandschoenen. 

Deze bevatten geen latex want 

sommigen krijgen een allergische 

reactie na contact met latex. 

X X     

Ontsmettingsmiddel Bij voorkeur in flacons voor 

éénmalig gebruik of in de vorm van 

een spray. 

X X     

Ontsmettingsalcohol Voor het ontsmetten van 

instrumenten en de intacte huid. 

X X     

Kompressen Dit zijn doekjes voor het stelpen 

van bloedverlies, het reinigen, 

ontsmetten en afdekken van een 

wonde. 

X X     
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Kleefpleisters Dit is een pleister op rol om 

kompressen en zwachtels vast te 

leggen. Bij voorkeur 

hypoallergische kleefpleisters. 

X X     

Wondpleisters Dit zijn kleefpleisters met een 

wondkussentje om kleine en 

oppervlakkige wonden af te 

dekken. Bij voorkeur individueel 

verpakt. 

X X     

Tweedehuidverband Dit is een klevend wondverband 

om wonden en blaren af te 

dekken. 

  X    

Steriele drukverbanden Dit zijn zwachtels met een 

kompres voor het stelpen van een 

uitwendige bloeding of om een 

wonde af te dekken. Voor het 

stelpen van een uitwendige 

bloeding is het niet langer 

aanbevolen om een 

knevelverband of knelverband aan 

te leggen. De druk van de knevel 

kan het zachte weefsel en vooral 

de zenuwen beschadigen met 

verlammingen tot gevolg. 

X X     

Driehoeksverbanden Dit zijn driehoekige verbanden uit 

katoen of gaas om een wonden af 

te dekken in afwachting van 

verdere verzorging. Ze worden 

gebruikt als draagdoek ter 

ondersteuning van pols, arm of 

schouder).  

X X   
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Zwachtels Licht rekbare zwachtels om 

verbandmateriaal vast te leggen. 

Elastische zwachtels om druk uit te 

oefenen bij het stelpen van een 

bloeding. 

X X     

Elastisch netverband Dit is een elastisch verband met 

grote mazen om een ander 

verband op zijn plaats te houden. 

  X    

Kousverband Dit is een elastisch verband uit 

geweven jersey om een ander 

verband op zijn plaats te houden. 

  X    

Fijn inox schaar  X X     

Verbandschaar  X X     

Fijn inox splinterpincet  X X     

Tekentang    X    

Steriele wegwerpnaalden Voor het openprikken van een 

blaar of het verwijderen van een 

splinter. 

 X     

Naaldcontainer Voor het veilig verwijderen van 

naalden. 

 X     

Verbandhaakjes Voor het vastleggen van een 

zwachtel. 

 X     

Veiligheidsspelden Voor het vastleggen van een 

driehoeksverband. 

X X     

Plastic zakjes Alternatief voor 

wegwerphandschoenen en voor 

gebruik bij amputatie. 

 X     

Koelzakjes (coldpacks) Bij kneuzingen en verstuikingen. 

De koelzakjes in gelvorm zijn 

herbruikbaar en worden in de 

diepvriezer bewaard. 

 X X    



 

.4/ 4 
 

NFOR 04 05 20 V1 (NI) 

Koortsthermometer   X     

Deken en isolatiedeken Een isolatiedeken bestaat uit een 

dunne folie en beschermt het 

slachtoffer tegen extreme 

temperaturen. 

 X     

Beademingsmasker en 

gelaatsdoekjes 

Als beschermingsmiddel bij 

beademing. Zo vermijdt men 

contact met bloed of andere 

lichaamsvochten van het 

slachtoffer. 

 X     

Afvalemmer met deksel   X     

Overzicht nuttige 

telefoonnummers 

 X X     

Overzicht inhoud en 

gebruiksaanwijzingen 

 X X     

Andere items die door de 

interne of externe dienst 

voor preventie en 

bescherming op het werk 

worden aanbevolen 

Op basis van de risicoanalyse 

kunnen nog bijkomend 

eerstehulpmateriaal en -

uitrusting aanbevolen worden 

      

Oogspoelfles Aanbevolen als het risico op 

oogletsels bestaat zoals spatten 

van chemische producten. 

   X   

Specifieke antidota en 

neutraliserende oplossingen 

Te specifiëren en met instructies 

voor de gebruikers. 

   X   

Nooddouche Bij risico chemische agentia, risico 

elektrocutie 

   X   

 

 

 


