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FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg & Crisisbeheer
EUROSTATION – Blok II
Victor Hortaplein 40 bus 10
B-1060 BRUSSEL
Directie ICM

Ons kenmerk:
Datum:

Mei 2006

Aan de verantwoordelijke van de
brandweerdiensten die
meewerken aan de DGH
Aan de verantwoordelijke van de
Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn die
meewerken aan de DGH
Aan de mug-artsen

Bijlage(n):

Lijst ambulancemateriaal

Telefoon onthaal:
Fax:

02/524 99 14
02/524 97 98

Kopie: Aan de verantwoordelijken van de Centra van het Eenvormig Oproepstelsel

Aan de Voorzitters van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening
AD Civiele Veiligheid - FOD Binnenlandse Zaken

Betreft:

Omzendbrief ICM/DGH/004 betreffende het minimale medische materiaal dat
wordt aanbevolen als uitrusting voor de ambulances die meewerken aan de
Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH).

Mevrouw, Mijnheer,

Het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer stelt alles in het werk om ervoor te
zorgen dat de ambulancediensten die meewerken aan de Dringende Geneeskundige Hulpverlening op
homogene wijze beantwoorden aan de personeelsgebonden en technische vereisten op basis van
wetenschappelijke kwaliteitscriteria die de bevolking de optimale dienstverlening garanderen waarop
ze aanspraak kan maken.
Op grond van de Europese normen (NBN EN 1789 betreffende medische voertuigen en hun uitrusting)
en de opmerkingen die werden geformuleerd binnen de Commissies voor Dringende Geneeskundige
Hulpverlening, raad ik u aan de lijst van minimaal materiaal voor de uitrusting van ambulances die
meewerken aan de DGH, aan te nemen.
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Aangezien de behoeften verschillen naargelang van de regio’s en de zones, bevat de lijst tevens
suggesties rond benodigdheden die noodzakelijk zijn in diverse omstandigheden.
Deze lijst, die regelmatig moet nagezien worden door de FOD Volksgezondheid, is weldra strikt van
toepassing binnen de privé-diensten die op basis van een overeenkomst met de Minister van
Volksgezondheid meewerken aan het eenvormig oproepstelsel.
De openbare diensten die actief zijn in het kader van de DGH, wordt sterk aanbevolen de lijst nu al
aan te nemen.

Deze lijst wordt bezorgd aan de mug-artsen om hen te informeren over het verwachte en beschikbare
materiaal in de ambulances die meewerken aan de dringende geneeskundige hulpverlening.
Ik wens er u via deze weg aan te herinneren dat u verantwoordelijk bent voor het onderhoud en de
controle van het materiaal en de benodigdheden voor een spoedgeval (vervaldatum, werking van de
apparaten….)

Met de meeste hoogachting,

Dirk Cuypers
Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Versie januari 06
Ambulancemateriaal type B en C (Europese normen)

Aantal

Opmerking(en)

Ref. Europ. norm

1. UITRUSTING OM PERSONEN OP TE RICHTEN EN VOOR VERVOER PER BRANCARD
Brancard/Brancardsteun (Trendelenburg-positie mogelijk)
Schepbrancard (scoop)
Vacuümmatras
Toestel om zittende patiënt te vervoeren
Draagzeil of transfermatras (FACULTATIEF)

1
1
1
1
1
1

EN 1865
EN 1865
EN 1865
EN 1865
EN 1865
EN 1865

2. IMMOBILISATIE VAN LEDEMATEN EN CERVICALE WERVELKOLOM
Immobilisatiemateriaal, kit voor breuken
Immobilisatiemateriaal wervelkolom - kit halskragen

1
1

Gestrekte immobilisatie van het bovenste deel van de wervelkolom/extractiemateriaal
of hard vlak /FERNO-KED (FACULTATIEF)

1

4 maten, RX transparant

3. BEADEMING / ADEMHALING
Vast zuurstofstation min.2000L (normale temperatuur- en drukomstandigheden),
reduceerventiel, debietregelaar met regelkraan die een max. debiet van minstens
15L/min. mogelijk maakt

1

EN 737-1 : 1998

Snelle aansluiting / stopcontact 3 bar

1

EN 737-1 : 1998

Draagbare zuurstof min.400L (normale temperatuur- en drukomstandigheden),
reduceerventiel, debietregelaar met regelkraan die een max. debiet van minstens
15L/min. mogelijk maakt

1

EN 737-1 : 1998

Snelle aansluiting / stopcontact 3 bar

1

EN 737-1 : 1998

Manuele beademingsballon met maskers en buisjes voor alle leeftijden

1
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VAST toestel voor het wegzuigen van slijmen met een min. negatieve druk van
500 mm Hg, met een min. capaciteit van 1 L.(FACULTATIEF)

1

EN ISO 10079-1

Draagbaar toestel voor het wegzuigen van slijmen (opvangzakje voor eenmalig gebruik)
Afzuigsondes in verschillende maten
Hulpmiddelen voor zuurstoftoediening :
Zuurstofmaskers (volwassen en kind)
Zuurstofmaskers met verhoogde O2zak (volwassen en kind)
Zuurstofbrillen
Aerosolmaskers (FACULTATIF)

1
1

EN ISO 10079-2

2 van elk
2 van elk
2 van elk
2

4. DIAGNOSETOESTELLEN
Toestel met manuele bloeddrukmeting - maat voor het vast aantrekken 10cm- 66cm
Pulsoxymeter
Stethoscoop
Thermometer - schaal minima 28-42° C
Diagnoselamp
CO-detector

1
1
1
1
1
1

5. GENEESMIDDELEN
Analgetica of ander equivalent product :
co of spray Cedocard 5 mg
amp atropine 0,5 mg
amp adrenaline 1mg
amp diazepam 10mg
amp glucose 5 g
amp lasix
Spuiten en naalden van verschillende formaten

2
2
2
2
2
2
5 van elk

6. BLOEDSOMLOOP
Fysiologisch serum 1000ml
hartmann 1000ml

2
2

EN 865
pr EN 12470-1
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subs.plasma 500ml
glucose 5%
infusiesets
knevelverband
katheters (16,18,20,22)

2
2
10
1
2 van elk

7. REANIMATIEMATERIAAL
Automatische defibrillator met registratie van ECG en gegevens van de patiënt

1

Intubatiemateriaal met laryngoscoop en diverse bladen

1

Magilltangen
Mandrijnen
Intubatiesondes met opzetstukken
Klem en spuit voor ballonnetje
Fixatiemateriaal voor sonde

Dit materiaal kan enkel dienen als
"hulp bij intubatie" voor de
1
hulpverlenersverschillende formaten ambulanciers
verschillende formaten

8. VERBANDEN EN HYGIËNEMATERIAAL
Beddengoed :
Deken
Lakens
Hoofdkussen
Sloop
Isothermische dekens

2
2
2
2
min.2

Materiaal voor wondverzorging :
steriele kompressen 10X10
steriele kompressen 5X5
Elastische verbanden 5cm
Elastische verbanden 10cm
Elastische verbanden 15cm
Driehoeksverband
Steriele operatiedoeken van verschillende afmetingen

min.5
min.5
min.5
min.5
min.5
2
min.2 / sorte

CEI 60601-2-4
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chloorhexidine - unidose
Gealcoholiseerde tampons
Verbandschaar
Ziekendragerschaar
Vuilnisbak
Materiaal voor de verzorging van thermische en chemische brandwonden (FACULTATIEF)
Steriel water - fles van 1L
Niervormige kom
Braakzakje
Bedpan
Plastic urinaal
Volwassen luiers
Container voor gebruikte naalden
Niet-steriele wegwerphandschoenen ( S-M-L )
Set voor dringende bevallingen met :
2 grote steriele operatiedoeken
2 wegwerpklemmen (tang voor afbinden van navelstreng)
1 steriele schaar
4 paar steriele handschoenen (S-M-L)

min.10
min.10
1
2
1
1
2
1
1
1
1
3
1
100 van elk
1
EN 455-1,-2

9. MATERIAAL VOOR PERSOONLIJKE BESCHERMING (waarbij elk lid van het
team als een personeelslid van een ambulance wordt geïdentificeerd)
Per teamlid!
Basisbeschermingskleding met zeer opvallend reflecterend vestje

1

Beschermingsbril
Chirurgische maskers
Wegwerpmaskers van het type FFP2 ("eendebek")
Veiligheidshandschoenen voor puin, paar
Veiligheidsschoenen, paar
Hygienische shorten / beschermingspakken
Veiligheidshelm met oogscherm en lamp

1
4
1
1
1
1
1

standaardkleding klasse 3
Cf. tijdschrift "PREVENT" van 11/09/98

EN 471

EN 420
EN 344
EN 443
groen : verpleegkundige (facultatief)
blauw : hulpverlener-ambulancier
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10. BESCHERMINGS- EN REDDINGSMATERIAAL
Reinigings- en ontsmettingsmateriaal
Ontsmettende handgel
Lampen en reddingsinstrumenten (schop, koord, koevoet…)
Professionele kledingsschaar
Snijmes voor veiligheidsgordel
Gevarendriehoek en -lampen
Schijnwerper
Brandblusser
Airbagbeschermer (wagen en vrachtwagen) FACULTATIEF
Scheermesjes
Plastiekzak besmet materiaal

1
1
2
1
1
1 van elk
2
2

11. COMMUNICATIE
Mobiele zender-ontvaner
Draagbare zender-ontvanger

1
1

12.VARIA
Gedetaillerde wegenkaarten van de regio
Fiche gevarencode / gevarenettiketten
Preliminaire triageschijven
rood
geel

5
5

EN 3-1

