
Inhoud visitekoffer  
 

Instrumentarium 
 

Bloeddrukmeter 

plus brede manchet (voorvak) 

Glucometer 

 lancetjes 

gebruiksaanwijzing  

gluco-stripjes(vernieuwen stripjes plus ijken door nachtassistente) 

Otoscoop/ophtalmoscoop in doos (in voorvak) 

oortrechters in 2 maten (ieder 5 stuks) 

Penlight  

Reflexhamer 

Scheermesjes (wegwerp)  

2 stuks 

Spatels  

10 stuks 

Stemvork 

Stethoscoop 

Stuwband 

Thermometer (elektrisch)  

hoesjes  

Thermometer (oor) 

lenskapjes  

Verbandschaar 



Medicatie 
 

 

Ampullen 
ampullen sterkte in tas 

Adrenaline (Epinefrine) 1 mg/1 ml 2 stuks 

Atropinesulf 1 mg/1 ml 2 stuks 

Biperideen (Akineton) 5 mg/1 ml 2 stuks 

Clemastine (Tavegil) 2 mg/2 ml 2 stuks 

Clorazepinezuur (Tranxene) 50 mg + solvens 

2,5 ml 

2 stuks 

Dexamethason  5 mg/1 ml 2 stuks 

Diazepam 10 mg/2 ml 2 stuks 

Diclofenac 75 mg/3 ml 2 stuks 

Midazolam (Dormicum) 5 mg/1 ml 2 stuks 

Midazolam (Dormicum) 15 mg/3 ml 2 stuks 

Fentanyl  0,1 mg/ 2 ml 2 stuks 

Furosemide 40 mg/ 4 ml 4 stuks 

Glucose 40% (4 gram) 10 ml 4 stuks 

Glucagon  (Glucogen) 

wegwerpspuit 

1 mg/1 ml 2 stuks 

Haloperidol (Haldol) 5 mg/1 ml 2 stuks 

Morfine  20 mg/1 ml  5 stuks  

NaCl 0,9 % (fysiologisch zout, aqua 

injectabilis) 

10 ml (flacon) 

 

2 stuks 

 

Naloxon (Narcan) 0,4 mg/ 1 ml 2 stuks 

Salbutamol (Ventolin) 0,5 mg/1 ml 2 stuks 

   

zaagjes  2 stuks 

 

Medicatie ter inhalatie 

 
dosis-aërosol sterkte in tas 

Salbutamol dosis-aërosol 

(Ventolin)* 

100 mcg/dosis, 200 doses 1 stuks 

Ipratropiumbromide dosis-aërosol 

(Atrovent)* 

20 mcg/dosis, 300 doses 1 stuks 

   

vernevelvloeistof   

Salbutamol Nebules (Ventolin) 2,5 mg/2,5 ml;  2 stuks 

Salbutamol Nebules (Ventolin) 5 mg/2,5 ml 2 stuks 

Ipratropium Unit Dose (Atrovent) 0,5 mg/2 ml 2 stuks 

Budesonide Respulses (Pulmicort) 1000 microgram/2 ml 2 stuks 

*in Rescue Kit koffertje 

 

 



Tabletten  

 
tabletten/dragee’s sterkte in tas 

Acetylsalicylzuur    80 mg 10 stuks 

Clemastine (Tavegil)     1 mg 10 stuks 

Dexamethason   1,5 mg 10 stuks 

Diazepam     5 mg  10 stuks 

Furosemide   40 mg 10 stuks 

Haloperidol (Haldol)     5 mg 10 stuks  

Konakion   10 mg   2 stuks 

Oxazepam   10 mg 

  50 mg 

10 stuks  

10 stuks 

Paracetamol 500 mg 10 stuks 

Prednisolon     5 mg  10 stuks 

Prednisolon   30 mg 10 stuks 

Temazepam   20 mg 10 stuks 

 

Medicatie per anum 

 
suppositoria sterkte in tas 

Diclofenac 50 mg - 

Diclofenac 100 mg 4 stuks 

Paracetamol  500 mg 4 stuks 

Paracetamol  240 mg 4 stuks 

Paracetamol  120 mg 4 stuks 

   

rectiolen   

Diazepam rectiole (Stesolid)   5 mg 4 stuks 

Diazepam rectiole (Stesolid) 10 mg 4 stuks 

 

Medicatie, diversen  
 

diversen sterkte aantal 

Betadinezalf 

NB in verbandkoffer 

30 gram 1 stuks 

Chloramphenicol oogzalf* 10 mg/ gram 2 stuks 

Zilversulfadiazinecrème 

(Flammazinecrème) 

NB in verbandkoffer* 

50 gram 1 tube 

Nitrolinguaal spray 0,4 mg/dosis, 250 doses 1 stuks 

Vaseline  1 stuks 

Xylometazoline 

NB in verbandkoffer * 

0,1 %; 15 ml 1 stuks 

* deze tubes na gebruik bij de patiënt achterlaten. Geen geopende tubes in de tas bewaren! 

 

 



Overige middelen  
 
 

Oog 
 

middel sterkte aantal 

oxybuprocaïne minims 0,4 % 3 stuks 

fluorescine minims  

(NB zonder oxybuprocaïne) 

 3 stuks 

 

Na openen weggooien. Geen geopende tubetjes in de tas bewaren! 

 

 

Handenreiniger 
 

Herôme handenreiniger 1 kleine flacon 1 stuks 

 

 

Overige materialen  
 

 

naalden/spuiten 

 
injectienaalden aantal 

intramusculair 10 stuks 

subcutaan 10 stuks 

  

injectiespuiten  

1 ml 3 stuks 

2 ml 5 stuks 

5 ml 5 stuks 

10 ml 2 stuks 

voorraad in tas Meditaxi  

 

infuusnaalden 

 

groen 2 stuks 

roze 2 stuks 

wit in rode tas Meditaxi  

  

naaldencontainer 1 stuks 

naaldencontainer regelmatig vervangen! 

 

 

 

 

 



urineonderzoek 

 
urinesticks nitriet 1 flacon 

 

 

infuuspleisters/fixatie 
 

Elastomul Haft 4 cm 1 stuks 

infuuspleisters 

(voorraad rode tas) 

 10 stuks 

Leucopor 1 cm 1 rol 

NW-gazen, niet-steriel 5x5 cm 1 verpakking 

pleisters  een paar geknipt van rol 

 

 

handschoenen  

 
handschoenen, steriel 

(voorste vak) 

small 

medium 

large 

2 paar 

2 paar 

2 paar 

 

Geen losse niet-steriel handschoenen in het voorvak!  

In de verbandkoffer zitten ook handschoenen. 

 

 

Formulieren/documenten/schrijfmateriaal (voorvak) 
 

Overlijdenspapieren A en B 

NHG 'Overzicht spoedeisende indicaties, geneesmiddelen en doseringsadvies' 

Schrijfpapier en enveloppen HAP 

Pen 

Receptenblok  

Inventarislijst visitekoffer en andere tassen 

Lijsten om verbruikte materialen af te strepen tijdens visite rijden 



Inhoud verbandkoffer  
 
Instrumentarium 

 
Hechtset , 2 stuks 

mesheft, schaar, chirurgisch pincet, atraumatisch pincet, kocher, naaldvoerder 

Mesjes nr10, 11 en 12 

Neusspeculum 

Pincet, atraumatisch  

Pincet, gebogen  

Reflexhamer 

Scalpel 

Scheermesjes (wegwerp), 2 stuks 

Verbandschaar 

 

 

Spuiten/naalden 

 
Injectiespuiten; 5ml, 10ml (van ieder een paar) 

Naalden; im en sc (van ieder een paar) 

Infuusnaalden, groen (5 stuks) 

 

 

medicatie/reinigingsmiddelen 
 

 

Betadinezalf* 30 gram 1 stuks 

Betadineoplossing 10 ml 1 flacon 

Zilversulfadiazinecrème 

(Flammazinecrème*) 

50 gram 1 tube 

Hibicetlotion ‘verdunning’  

(wondreiniging) 

15 ml, 50 ml 1 stuks 

NaCl 10 ml 1 stuks 

Xylometazoline* 

(bloedneus) 

0,1 %; 15 ml 1 stuks 

* na gebruik achterlaten/weggooien! 

 

 

verdoving huid 
 

verdoving inhoud aantal 

xylocaïne 2%; 10 ml 

(wegwerpverpakking 

10 ml 5 stuks 

xylocaïne 2% met 

adrenaline; 10 ml 

(wegwerpverpakking) 

 

10 ml 5 stuks 



hechtmateriaal 

 
zijde aantal 

5/0 3 stuks 

4/0 3 stuks 

3/0 3 stuks 

  

vicryl  

3/0 3 stuks 

  

lijm  

Dermabond 2 stuks 

plus gebruiksaanwijzing  

 

 

Verbandmateriaal: fixatie/gazen/tampons 
 

materiaal formaat aantal 

absorberend verband 

(Exsupad, Cutisorb) 

10x10 cm 5 stuks 

bandafix vingers  3 stuks 

Betadinegaas* 10x10 cm 1 stuks 

eye pad large 2 stuks 

Hansapor  (eilandpleisters) 

 

7x5 cm 

10x8 cm 

3 stuks 

3 stuks 

Leucoplast 2,5 cm 1 rol 

Leucopor 2,5 cm 1 rol 

mitella  1 stuks 

neustampons 8 cm 2 stuks 

NW-gazen, steriel 5x5 cm 

10x10 cm 

10 stuks 

10 stuks 

Opsite 15x20 1 stuks 

pleisters 4 cm breed 

6 cm breed 

20 cm 

20 cm 

steristrips 

 

klein 

groot 

3 verpakkingen 

3 verpakkingen 

unitulle* 10x10 cm 1 stuks 

bandafix vingers  3 stuks 

zwachtels, niet elastisch 4 cm 

6 cm 

8 cm 

5 stuks 

5 stuks 

5 stuks 

zwachtels, elastisch  8 cm 

10 cm 

1 stuks 

1 stuks 

* restant weggooien en nieuwe pakken, wordt vieze troep in tas 

handschoenen 
handschoenen, steriel 

 

small 

medium 

large 

5 paar 

5 paar 

5 paar 
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