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START 
 

Wat gebruik je voor 
een klein eenvoudig 
wondje? 

Een gewone 
wondpleister  
 

Is een pleister steriel?  
 

Nee  
 

Waaruit bestaat een 
dekverband?  
 

Steriel gaas, witte of 
synthetische watten 
en een hydrofiele 
zwachtel  

Hoe noem je een kant 
en klaar dekverband?  
 

Een snelverband of 
een wondsnelverband  
 

Waar gebruik je een 
snelverband het liefst?  
 

Op de rechte delen van 
het lichaam. 
Bijvoorbeeld de 
onderarm.  

Wanneer gebruik je 
een metalline gaasje?  
 

Na het koelen op een 
brandwond  
 

Waarvoor gebruik je 
een driekante doek?  
 

Om steun en rust te 
geven aan een gewond 
lichaamsdeel, om een 
wond af te dekken.  

Wat kan je maken van 
een driekante doek?  
 

Een mitella en een 
brede das  
 

Wanneer gebruik je de 
mitella?  
 

Voor een botbreuk aan 
de hand, pols en 
onderarm.  
 

Wanneer gebruik je de 
brede das?  
 

Bij een botbreuk aan 
de elleboog, 
bovenarm, sleutelbeen 
en schouder  

Wanneer gebruik je 
geen huid- ontsmetter 
zoals betadine of 
sterilon?  

Als de wond door een 
arts gezien moet 
worden.  
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