
Verbandrichtlijnen 2016 

De verbandrichtlijnen zijn samengesteld op grond van de Nederlandse Richtlijnen Eerste 
Hulp 2016. 
Een belangrijk uitgangspunt is dat in de verbanddoos alleen materialen van goede kwaliteit 
zitten, bijvoorbeeld een schaar waarmee je kunt knippen. 
Er zijn 2 sets waarvoor een goedkeuring kan worden verleend. De verbandset is de basis 
van alle eerstehulpverlening. Naast de verbandset is er de eerste eerste hulp set 
(verkeersset) voor mensen die geen eerstehulpopleiding hebben gevolgd dan wel een set 
die bruikbaar is als set voor in de auto (vaak beperkte ruimte beschikbaar).  

Per set is beschreven welke producten aanwezig dienen te zijn en in welke minimale 
hoeveelheden. De leveranciers bepalen zelf welke aantallen of extra materialen zij aan dat 
minimum willen toevoegen. Hiermee kunnen ze zich onderscheiden van andere leveranciers 
of kunnen ze tegemoet komen aan de wens van de klant, bijvoorbeeld met een 
waterafstotend zwachtel voor watersporters, kleine formaten voor kinderen of met blauwe 
pleisters voor in de keuken van een restaurant. Uiteindelijk heeft de ene groep meer 
behoefte aan speciaal materiaal dan een andere  groep. Ook zal de grootte van een groep 
invloed hebben op het aantal verbanddozen en de hoeveelheid van materialen in de 
verbanddoos. 
Er zijn vele materialen op de markt, waarmee goed eerste hulp verleend kan worden. De 
keus voor de materialen betekent niet dat je alleen met genoemde materialen goed eerste 
hulp kunt verlenen. 

Inhoud Verbandset 2016 

Eerstehulp schaar 1 

Elastische zwachtel 6 x 400 cm 2 

Handschoenen paar bij voorkeur maat L 2 

Hechtstrips 10 

Ideaalzwachtel 6 x 500 cm 2 

Ideaalzwachtel 8 x 500 cm 2 

Inhoudsopgave 1 

Kleefpleister 2, 5 x 500 cm rol 1 

Mondmasker voor beademing 1 

Ontsmettingsmiddel lotion of spray 30 ml 1 

Puntig pincet 1 

Reddingsdeken / isolatiedeken 160 x 210 cm 1 

Snelverband gerold (6 x 8 cm) 2 

Snelverband gerold (10 x 12 cm) 2 

Stappenplan Eerste Hulp 1 

Steriele kompressen 10 x 10 cm 4 

Steriele kompressen 5 x 9 cm (1/16) 4 

Steriele kompressen niet verklevend 10 x 10 cm 5 

Steriele verbanddoek 50x50 cm 1 

Vingerverband (vingerbob) 5 

Wondpleister 1 meter 1 

Wondpleister assortiment: in 3 maten: 1,9 x 7,2cm, 2,5 x 7,2 cm, 3,8 x 7,2 cm 1 

Zelfklevend fixatiezwachtel 8 cm x 4m 2 

 



Niet verplicht in de verbanddoos, maar wel vaak gewenst. 

Mogelijke aanvullingen 

Blarenprikker 

Coldpack (instant of gel) 

Eilandpleisters 

Hydrocolloïd pleister (niet gebruiken als het slachtoffer nog naar en arts moet) 

Hydrogel brandwondenkompres 10 x10 cm 

Oogkompres 5,6 x 7,2 cm 

Tekenverwijderaar (een puntig pincet heeft de voorkeur) 

Tekenlasso, tekentang/pincet, tekenschep. Voorzien van een duidelijke, Nederlandstalige 
gebruiksaanwijzing op of in de verpakking. 

Traumazwachtel (compleet wonddrukverband) 

Wondsnelverband (vooral in de kinderopvang) 

Zalfkompressen (beperkte houdbaarheid) 

Aanvullende suggesties risicogericht (speciale omgevingen, BHV of evenementen) 

Beademingsmasker 

Flexibele spalk 

Handschoenen chemisch bestendig 

Oogspoelfles 235-500 ml 

Oordopjes 

Tourniquet 

Veiligheidsbril 

Zaklamp LED 

Vluchtmasker 

Inhoud Eerste Eerste Hulp set - Verkeersset 

Eerstehulpschaar 1 

Handschoenen paar bij voorkeur maat L 2 

Kleefpleister 2,5 x 500 cm rol 1 

Ontsmettingsmiddel lotion of spray 30 ml 1 

Puntig pincet 1 

Reddingsdeken / isolatiedeken 160 x 210 cm 1 

Steriele kompressen niet verklevend 10 x 10 cm 6 

Wondpleister 1 meter 1 

Wondpleister assortiment in verschillende maten 1 

Zelfklevend fixatiezwachtel 4 m x 6 cm 1 

 
 

 
 


