Basisuitrusting medische hulpmiddelen huisartsenpraktijk
In deze lijst zijn die medische hulpmiddelen1 opgenomen, die zowel op de praktijk als tijdens bezoek
aan huis of in de openbare ruimte beschikbaar moeten zijn en waarvan de houdbaarheid voor goede
werkzaamheid in de gaten moet worden gehouden of die onderhoud of ijking vragen.

Algemeen
Medische instrumentarium en -apparatuur
-

Stethoscoop
Rectale thermometer
Oorthermometer
Weegschaal
Lengtemeetlat
Rolcentimeter/meetlint
Drinkbeker (voor toedienen medicatie)
Ampullenetui

Disposables
-

glucoseteststrips, lancets, prikpen (voor bloedglucosemeter)
Hoesjes rectale thermometer
Hoesjes oorthermometer
Papierrol voor onderzoeksbank
Aanvraag- en verwijsformulieren (analoog of digitaal)
verklaring van overlijden formulieren A + B

Veiligheid/hygiëne
Medische instrumentarium en –apparatuur
-

Autoclaaf, sealapparaat/materiaal (Indien sterilisatie instrumentarium in eigen beheer)
Afsluitbare bak/emmer voor gebruikte instrumenten
Handdoekautomaat
Jasschort korte mouw
Jasschort lange mouw
Beschermende bril (NEN-EN166)
Beschermende overall (EN14126)
Ademhalingsbeschermingsmasker (NEN-EN 149, bij voorkeur FFP2)
Zeepdispenser
Desinfectansdispenser

Disposables
-

Naaldcontainers
Veiligheidsnaalden (meerdere lengtes en diameters)
Infuusnaalden (meerdere diameterst)
Afwasborstel (kunststof)

1

Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke stof of elk ander artikel dat door de
fabrikant bestemd is om bij de mens te worden gebruikt om ziektes of handicaps op te sporen, te behandelen, of
te verlichten of om ziektes te voorkomen. Ook hulpstukken en software die voor een goede werking van het
medisch hulpmiddel nodig zijn vallen onder de categorie ‘medische hulpmiddelen’. (= definitie conform Besluit
Medische Hulpmiddelen (= Europese richtlijn 93/42/EEG)). Geneesmiddelen zijn dus ook medische
hulpmiddelen, maar voor zover u deze bij de hand moet hebben beschreven in aparte documenten.
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-

Vloeibare handzeep voor dispenser
Handdesinfectans voor dispenser (alcoholbasis)
Desinfectans voor reiniging wondgebied
Instrumentreinigingsmiddel voor gebruikte instrumenten
Papier voor handdoekautomaat
Oppervlakte-reinigingsspray
Gedemineraliseerd water (voor autoclaaf)
Niet-steriele handschoenen (latexvrij en poedervrij, hypoallergeen (bv. nitriel), conform
NEN-EN 420 + A1 én NEN-EN 374-1, 2 én NEN-EN 455-1, 2, 3, 4)2
Steriele handschoenen
Chirurgisch mondmasker (NEN-EN 14683)
Niet-vocht doorlatende halterschort

KNO
Medische instrumentarium en -apparatuur
-

Otoscoop
Stemvork
Neusspeculum
Oorspuit (handmatig of automatisch)
Cerumenhaakje en/of -lisje
Waterkan
Neuspincet (gebogen)

Disposables:
-

Oordopjes
Tongspatels
Neustampon
Oortampon of lintgaas

Neurologie
Medische instrumentarium en -apparatuur
-

Reflexhamer
Stemvork (128 Hz)
Penlight (voor pupilreflex)
Monofilamenten

Ogen
Medische instrumentarium en –apparatuur
-

2

Oftalmoscoop
Visuskaart (met ringen, ECB, kinderkaart, haken, symbolen)
Blauwe lamp
Stenopeïsche opening
Amslerkaart
Oogguts

https://www.nhg.org/themas/publicaties/persoonlijke-beschermingsmiddelen
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-

Oogboor

Disposables:
-

Oxybuprocaine-oplossing voor oog
Fluoresceine strips
Oogcompressen/-pleisters

Longen
Medische instrumentarium en -apparatuur
-

Voorzetkamer voor aerosol
Zuurstofsaturatiemeter
Beademingsmasker
Spirometer + disposable mondstukken

Hartvaat
Medische instrumentarium en –apparatuur
-

Bloeddrukmeter (met groot-, middel-, klein manchet)
Stuwband
Bloedglucosemeter
Waaknaaldset:
o Injectiespuiten- en veiligheidsnaalden (disposable, steriel, 2/5/10 ml)
o Infuusnaalden (verschillende maten, waaronder een grote diameter)
o NaCL 0,9% flacon 10 ml
o Fixeerpleister

Chirurgie
Medische instrumentarium en -apparatuur
-

Naaldvoerder
Scalpelhouder met bijpassende mesjes (diverse vormen)
Anatomische pincets
Chirurgische pincets
Splinterpincets
Rechte schaar (scherp/stomp)
Klein/fijn schaartje (irisschaar)
Verbandschaar
Prepareerschaar
Onthechtingsschaar
Agravetang
Scherpe lepel
Kocher (diverse maten)
Ringzaagtang

Disposable:
-

Hechtdraad (traumatisch met losse naalden en/of atraumatische hechtdraad, diverse
maten)
Injectiespuiten (diverse maten)
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-

Alcohol 70%
Vaccinostyles/veiligheidslancetten
Scheermesjes
Onderleggers (celstof)
Nierbekken (karton)
Mitella
Steriele gazen
Fixatiezwachtels
Watten
Zalfgaas
Compressiezwachtels
Hechtpleisters (ook hypoallergeen)

Urogyn
Medische instrumentarium en -apparatuur
-

Vaginaalspecula (verschillende maten)

Disposables:
-

Glijmiddel
Maandverband/inlegkruisjes
Catheterset:
o Eenmalige catheter (diverse maten)
o Verblijfscatheter
o Urine(been-)zak en toebehoren
o Pincet (disposable)
o 2x injectiespuit 10ml (disposable)
o Desinfectans en wattenbakje
o Gatdoek (disposable)
o Steriele handschoenen
o Steriele glij-/verdovingsgel

Laboratorium
Disposables:
-

Urine - teststrips voor nitriet, leuco, bloed, ketonen en eiwit
Urinepotjes (disposable)
Kweekmateriaal urine, waaronder dipslides
Kweekmateriaal vaginaal- en wondvocht
Kweekmateriaal faeces
Transportmedia voor pathologie (cervix, weefsels, urine) en toebehoren
Soatesten
Zwangerschapstesten
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Facultatief (wel kwaliteitsverhogend)

Algemeen:
-

Desinfecterende wasmachine
Kleding-/verbandschaar
Isolatiedeken/-folie
Hemoglobinemeter

Ogen:
-

Loep
Oogdouche

-

Audiometer
Voorhoofdsspiegel/lamp

KNO:

Hartvaat:
-

24 uurs bloeddrukmeter
Seriële bloeddrukmeter
Holter-/event recorder
Doppler + toebehoren
Quetelet Index-tabel

Longen:
-

Slijmzuiger

Urogyn:
-

Pessarium aanmeetset (open en occlusief)
IUD inbrengset

Chirurgie:
Medische instrumentarium en -apparatuur
-

Instrumenteertafel
Huidmarkeerstift/-potlood
Nagelverwijdertang
Nageltang
Nagelboor
Malletspalken
Doekklem
Cauterisator + toebehoren

Disposables:
-

Steriele afdek- of gatdoek
Steristrips
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-

Infuusset + toebehoren (incl. 500ml NaCXl 0.9%)
Fenoloplossing
Triamcinolonoplossing

Dermatologie:
Disposables:
-

Vloeibare stikstof
Wattendrager
Stansen voor bioptie (diverse maten)
Tapemateriaal

Lab/kweekmaterialen
-

CRP-meter
Broedstoof (voor dipslides)
Microscoop
Object-/dekglaasjes en toebehoren voor verzending

Disposables:
-

KOH 10%
NaCl 0.9%
pH strips (wegwerpöses of houten stokjes/spateltjes)
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