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Materialen examen Eerste Hulp en Eerste Hulp aan kinderen tijdens corona 
 

Het opleidingsinstituut zorgt voor voldoende handschoenen en mondneusmaskers voor alle 

aanwezigen. Ook zorgt het opleidingsinstituut ervoor dat de volgende (verband)materialen 

aanwezig zijn tijdens het examen Diploma Eerste Hulp tijdens de periode van beperkende 

maatregelen als gevolg van corona: 

Aantal (verband)materiaal 

1 AED trainer met goed plakkende elektroden 

1 Coldpack 

1 Deken (voor rust en steun) 

1 Eerstehulpschaar 

1 Huidontsmettingsmiddel 

1 Puntig pincet 

1 Reanimatiepop volwassene (kinderpop voor Eerste Hulp aan kinderen) 

1 Reanimatiepop baby 

1  Tourniquet (blauw) 

1 Waterkan 

1 Wondfantoom (voor opstoppen wond) 

Per kandidaat 1 masker en 1 long voor reanimatiepop volwassene/kinderpop 

Per kandidaat 1 masker en 1 long voor reanimatiepop baby 

 

Van de volgende (verband)materialen wordt per kandidaat een pakket samengesteld tijdens de 

periode van beperkende maatregelen als gevolg van corona: 

Compressed gauze t.b.v. opstoppen wonden 

Elastische hydrofiel windsels 4m x 6cm 

Hechtstrips set 

Ideaalzwachtel 5m x 8cm 

Kleefpleister 2,5cm rol 

Plastic huishoudfolie 

Reddingsdeken 210 x 160 cm 

Snelverbanden 10 x 12cm gerold model 

Snelverbanden 6 x 8cm gerold model 

Steriele kompressen 10 x 10cm 

Steriele kompressen 5 x 9cm (1/16) 

Steriele kompressen niet-verklevend 10 x 10cm en/of 10 x 12cm 

Vingerverband (vingerbob)  

Wondpleister 6cm in strips van 10cm en/of wondpleisterstrips diverse maten 

Zelfklevende zwachtels 4m x 8cm 

 

De materialen die gebruikt zijn, worden weggegooid. De materialen die niet gebruikt zijn en nog in 

de verpakking zitten kunnen gereinigd worden. 

De deken wordt gewassen. 
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De volgende (verband)materialen mogen gebruikt worden op het examen. Het is aan de organisatie 

om deze toe te voegen aan het pakket van de examenkandidaat (dit is dus niet verplicht):  

Beademingsmasker 

Gelaatsdoekje 

Eilandpleister 

Hydrocolloïdpleister 

Hydrogel brandwondenkompres 

Oogspoelfles 

Tekenverwijderaar 

Traumazwachtel 

 

 

Verbandmaterialen dienen in de oorspronkelijke verpakking te zijn. De houdbaarheidsdatum mag 

verstreken zijn. 

 

Voor het examen Eerste Hulp aan kinderen dient er bij de reanimatie gebruik gemaakt te worden 

van een kinderpop in plaats van een volwassen reanimatiepop. 

 

Overzicht fabrikanten reanimatiepoppen: 

Ambu:  www.ambu.nl 

Laerdal: www.laerdal.com 

Prestan: www.prestanproducts.com 

Life Form: www.enasco.com 


