Logboek paraveterinaire dierenarts assistente in opleiding
Lijst van paraveterinaire beroepsvaardigheden
De studenten moeten alle vaardigheden effectief en veilig uit kunnen voeren
Belangrijke nota betreffende de vaardigheden van de kerntaken
De vaardigheden in de kerntaken worden uitgevoerd op kleine huisdieren inclusief honden, katten en exotische soorten.

VN1
1

2

Begrijpen hoe een dierenartspraktijk functioneert
Materialen veilig laden en verplaatsen

Capaciteit om verschillende soorten
ladingen veilig te verplaatsen. Rekening
houdend met positionering, gewicht en
stabiliteit van de lading en inzet van
personeel .
Rekening houden met toegankelijkheid,
en gebruik van hulp middelen

EC1B

4

Materialen opbergen op een bepaalde manier die veilige verplaatsing
toelaat
Voltooi een risicoberekening voor één gebied van de praktijk en spoor
aangewezen actie aan
Handhaaf voorraad in de spreekkamers

5

Volg praktijk procedures op voor het bestellen van producten

EC4A

6

Identificeer en doe overbodig en verouderde voorraad weg

EC4A

7

Volg praktijk protocollen om schade of defecten aan accomodatie en/of
materialen te melden

EC6A

3

EC1B
EC1A

Houdt voorraad in optimale conditie
voor gebruik in achtnemend “First in
First out beleid”, vervaldata en
opslagtemperaturen

EC4A

1

VN2

Professionele houding en communicatie in de dierenartspraktijk
Maak afspraken voor het spreekuur en voor chirugische ingrepen

2

Nieuwe cliënten en patienten inschrijven

3

Voer uit en registreer betalingen nauwkeurig

4

Hou cliënt gegevens en patiëntenkaart bij

5

Demonstreer klantvriendelijkheid en hou rekening met persoonlijk
presentatie
Effectief communiceren met klanten

6
7

Registreer klinische bevindingen (observaties, opnamerapporten en cliënt
instructies)

8

Adviseer klanten over voeding behoeftes en veterinaire dieten in lijn met
de behoeftes en aandoeningen van de patient, in de volgende situaties:
Nier aandoeningen, plas problemen, suikerziekte, vetzucht,
aandoeningen van het gebit, huid klachten, gastrointestinaal
aandoeningen

Maak gebruik van verschillende
communicatie middelen (“face to face” ,
telefoon) . De gemaakt afspraken
moeten advies, spoedgeval en controle
afspraken omvatten
Maak gebruik van verschillende
communicatie middelen (“face to face” ,
telefoon)
Creditcard, pin, op rekening en contant
transacties plus verzekeringspapieren
In lijn met praktijk protocol, inclusief
omgaan met verzekering
schadeformulieren
Omvat benadering, uiterlijk en houding

EC3A, EC3B

EC3A, EC3B

EC3A
EC3A

EC3A
EC3A
EC3A

VN4
1

2

Dieren welzijn, gezondheid en huisvesting voor paraveterinaire
Toon correcte technieken om dieren op te pakken, vasthouden, fixeren,
benaderen, vangen, en verplaatsen voor onderzoek:
 kat
 hond
 exotisch dieren
Maak schoon en behoud dierenaccommodatie

Inclusief katten, honden en verschillende
exotische dieren

EC4B

Inclusief kitten, honden en verschillende
exotische dieren (cavias, konijnen,
vogels, kanaagdieren en reptielen).

EC6A

Schoonmaken van isolatie ruimtes
(routinematig en eind schoonmaken)

1

2

3

4
5

VN5 Infectiecontrole in dierenartspraktijken
Selecteer en kies geschikte schoonmaken en desinfecteer materialen

Demonstreer methodische en efficiënte schoonmaak technieken om het
gehele partijk schoon te houden
Opruimen en weggooien of gevaarlijke en chirurgische afval
 lichamelijk vloeistoffen
 feces
 weefsel
 kadavers
Toon methodische en efficiënte handhygiëne aan
Toon zorg voor persoonlijk hygiëne en draag wegwerp kleding om
infectie risico te minimaliseren

Hou rekening met veilig en efficiënt
gebruik, gevoeligheid van verschillende
organismen zoals virussen en bacteriën
Inclusief spreekkamer, kennels, isolatie,
laboratorium en operatiekamer

EC6A

EC6A
EC1A

Maak gebruik van de methode van de
Wereldgezondheidsorganisatie
Rekening houden met persoonlijke
hygiëne, persoonlijk beschermend
materiaal, besmettingsrisico's van juwelen,
nagellak, haar, mouwen en schoeisel

EC1B
EC1B

VN7 Paraveterinaire verzorging van opgenomen dieren
1
Bereid accommodatie voor opnamedieren rekening houdend met
diersoort en ziektebeeld
2
Beoordeel en registreer algemene conditie en alertheid van de patiënten
inclusief aanwijzingen voor pijn en angst
3
Beoordeel en registreer temperatuur, pols, ademhaling, slijmvliezen en
bewustzijnsniveau

Inclusief beddengoedmaterialen

EC6A

Inclusief uiterlijk en gedrag

EC6B

Inclusief assisteren met recovery uit
anesthesie

EC6B

4

Controleer, registreer, monitor inname en afscheidingen

Urine, feces, braaksel

EC6B

5

Verzorg en was patiënten volgens diersoort

Inclusief het reinigen van rectum/mond

EC6B

6

EC6B

7

Verstrek voedsel en drinken aan patiënten, rekening houdend met:
 medische diëten
 soorten en grootte van dier
 normale voeding regime
Handmatig bijvoeren van patiënten

8

Dien sondevoeding toe

EC6B

9

Verstrek vloeistoffen voor mondelinge rehydratie

EC6B

10

Bereid infuus materialen en vloeistoffen voor

EC6C

11

Monitor infuus therapie en herken problemen met snelheid of
katheterplaats
Bedek wonden gebruik makend van aseptische technieken

EC6C

Pas eenvoudige verbanden toe die:
 wonden effectief bedekken
 ledematen steunen
Observeer en registreer de conditie van wonden

EC6B

12
13

14
15

Bedenk strategieën en materialen om te zorgen dat interferentie met
wonden verhinderd wordt

EC6B

EC6B

Geschreven en mondelinge mededelingen

EC6B

Verbanden, kragen, en/of bitterspray
Paardendekens, halsdekens, hals
eskadron, luchtzuigen preventie

EC6B

16

EC13B

17

Interpreteer recepten en bereid geneesmiddelen voor voor:
 oraal
 topicaal
 parenteraal gebruik
Geef oraal medicatie en breng topicale medicatie aan

18

Geef rectale medicijn of klysma

EC13B

19

Stel opnieuw diergeneesmiddelen samen volgens fabrikanteninstructies

EC13B

20

Bereidt parenterale diergeneesmiddelen voor rekeninghoudend met
veiligheid, nauwkeurigheid en asepsis

EC13B

21

Geef injectie:  subcutaan
 intramusculair
Gooi weg gebruikte materialen:  ampullen
 spuiten
 naalden
Interpreteer verzorgend instructies “care plans” en verzorg inclusief:
perioperatief zorg en medisch verzorging

EC13B

22

23
24

Communiceer effectief over de conditie van opname patiënten

EC13B

EC13B

EC6B
Rapporteer bevindingen over
opnamepatiënten aan collega's
(mondelinge en schriftelijk)

EC6B

VN8
1

2

3
4

5
6

Ondersteunen afgifte diergeneesmiddelen
Interpreteer recepten en bereid diergeneesmiddelen voor afgifte voor

Handel, verpak en etiketeer diergeneesmiddelen rekening houdend met
persoonlijk gezondheid en veiligheid, wettelijke eisen en praktijk
protocol
Adviseer cliënten over het veilig en correct toepassen, bijwerkingen,
bewaren en weggooien van medicijnen
Geef uitleg aan cliënten over geschikte technieken om
diergeneesmiddelen toe te dienen, inclusief:  mondeling instructies
 demonstratie
 schriftelijk instructies
Handhaaf verslagen van opiaten (die vallen onder de opiatenwetten)
overeenkomstig met de wettelijke eisen en praktijkbeleid
Gooi ongebruikte geneesmiddelen weg

Bereken en bereid de dosering, de
hoeveelheid en de administratie frequentie
van de medicijnen rekening houdend met
veilig hanteren van diergeneesmiddelen.
Inclusief gebruik van persoonlijk
beschermende producten

EC13A

Inclusief gebruik van persoonlijk
beschermende producten
Op klanten niveau uitleggen, controleer
eigenaar begrip, leg vervolgen uit.
Wachttijden voor productiedieren melden

RVN29

RVN29

RVN4, RVN11,
RVN29

RVN29
RVN30

VN9
1

2

Paraveterinaire ondersteuning bij diagnostiche onderzoek technieken
Handhaaf persoonlijke veiligheid en dat van anderen tijdens het werken Inclusief dosimeters, loodschorten, lood
met straling: handschoenen en schildklier beschermers
 Draag op een geschikte plek een dosimeter
(als beschikbaar)
 Gebruik en neem waarschuwingslichten/tekens waar
 Neem veilig afstand/gebruik schermen
 Draag beschermende kleding en toebehoren

EC9B

EC9A

3

Bereid rontgenruimte voor, inclusief:
 Rontgenapparaat
 cassette +/- scherm
 touwen/bak
 L/R markers
Ontwikkel röntgenfoto's volgens praktijk beleid

4

Evalueer de kwaliteit van röntgenfoto's en identificeer fouten

EC9B

5

Voorbereid en onderhoud echoapparatuur

Echoapparaat en koppen

EC9A

6

Zorg van vezel optica en beschermende
kleding

EC9A

7

Voorbereid, onderhoud, opbergen en schoonmaken van endoscopisch
apparatuur
Bereid en hanteer dieren tijdens endoscopie of ultrasone onderzoeken

8

Demonstreer de positie van anatomische landmarks in patienten

Inclusief kitten, honden, exotische dieren
(bijvoorbeeld cavias, konijnen, vogels,
knaagdieren en reptielen)

EC9B

EC9A
EC9B

9

Positioneer patiënten voor de volgende opnames:  carpus (dorsopalmar en mediolateral)
 elleboog (craniocaudal en mediolateral)
 (craniocaudal) schouder
 cervical wervels (lateral)
 thoraco-lumbar wervels (lateral)
 lumbo-sacral wervels (lateral)
 heupen/bekken (ventrodorsaal)
 knie (anterioposterior en mediolateral)
 hak (dorsoplantar en mediolateral)
 abdomen (ventrodorsal, DS en SD)
 thorax (dorsoventraal of ventrodorsal en DS/SD)

Inclusief correct gebruik van L/R markers,
vastbinden, centreren en diafragmeren.
Voor verschillende kleinehuisdier soorten

EC9B

VN10
1

2

3

4

5
6

7

8

Paraveterinaire ondersteuning van laboratoriumdiagnostiek
Bereid dieren voor voor monster afname: • bloed
• urine
• haar/huid
• weefsel biopsie
Verzamel de volgende monsters: • urine
• feces
• haar/huid
• bloed
Bereid apparatuur en materialen voor voor de volgende monsters
 bloed
 urine
 haar/huid
 weefsel biopsie
Het verpakken en etiketteren van de volgende monsters:  bloed
 urine
 huid/haar
 weefsel biopsie
 voorwerp glaasjes
Monsters correct bewaren voor verzending
Vul de volgende laboratorium documentatie in:  interne praktijk verslagen
externe formulieren voor laboratorium onderzoek
Bereid de volgende monsters voor evaluatie voor:  bloed uitstrijkje
 urine sediment
 swabs
 huid afkraabsel
 Ht buisje
Gebruik het volgende laboratorium apparatuur:  analyser
 refractometer
 commerciële snaptests/reactivestroken
 centrifuge

Inclusief patient controles, veilig
vasthouden, verplaatsen en fixeren.

EC8

EC8

Inclusief hematologie en biochemistry op
bloed monsters

EC8

EC8

EC8
EC8

EC8

Biochemie en hematologie apparatuur
noodzakelijk
De commerciële testen zouden SNAP© of
reactiestroken kunnen zijn

EC8

9

10
11
12

Gebruik een microscoop:  Lage vergroting
 Hoge vergroting
Identificeer schade aan laboratorium apparatuur en materialen en meld
volgens praktijk protocol
Identificeer inconsistentie en/of onnauwkeurigheid in testresultaten

EC8

Resultaten nauwkeurig noteren en communiceren aan de aangewezen
dierenarts

EC8

EC8
EC8

VN11
1

Paraveterinaire ondersteuning in de operatiekamer
Toon geschikte gedraag in de OK:  Persoonlijke hygiëne
 OK kleding
 Beweging en spraak
 Persoonlijke veiligheid en veiligheid van anderen

2

Maak de OK schoon, ook na een infectieuze geval

3
4

Bereid het OK voor op gebruik:  apparatuur
 materialen
Postioneer dieren op de OK in lijn met de uit te voeren procedure

5

Bereidt de huid voor voor de procedure

6

Assisteer de chirurg met aantrekken van steriele OK kleding en
handschoenen
Open en geef steriele materialen aan:  rechtstreeks aan een geschrobde persoon
 op een steriel gebied
Gebuik in overleg, geef aan en handel de volgende chirugische
aparatuur

7

8

9

10

Toon methodische hand-hygiëne aan:  handen wassen voor Ok
 chirurgische schrobben procedure
Schrob om te helpen bij een chirurgische procedure:  Draag steriele OK jas
 handschoenen
 kap en mask
 handhaaf steriliteit van jezelf, andere exploitant en materialen

Algemene schoonheid, juwelen, haar,
nagellak.
Gebruik van OK kleding.
Beweging met betrekking tot het steriele
gebied en het steriele personeel. Spraak
in relatie tot de verontreiniging van het
lucht en gebruik van maskers

EC11A

EC10A
Inclusief het klaarzetten van een
chirugische trolley

EC10A

Inclusief fixatie benodigdheden, tafel
hoogte/positie en verlichting
Volgens praktijkprotocol

EC10B

Handhaaf asepsis

EC11A

Vermijd leunen over steriele gebieden, stof
en het afglijden van pakinhoud over
unsterile randen
Inclusief het aangeven van messen, het
opzetten en afhalen van messen,
handelen van gemotoriseerde apparatuur
en aanvullend materialen

EC11A

EC10B

EC11A

EC11A

Bekwaam in zowel open als gesloten
gloving methodes

EC11A

11

12

13

14

15

16
17

18

Houd spoor van materialen tijdens chirurgie:  tampon telling
 instrumenten telling
 mes en naald telling
Hou instrumenten en material vast:  geef aan,inclusief messen
 opereer electrische apparatuur
 hechtingen plaatsen
 het opzetten van en het demonteren van messen
Weefsel handeling:  retractie techniek
 gebruik van tampons
Doe gebruikt materiaal weg:  messen
 tampons
 weefsel
 lichaams vloeistoffen
Controleer en verschoon chirurgische instrumenten

Identificeer en meld slijtage of beschadigingen aan materiaal en
instrumenten
Bereid en verpak instrumenten en materialen voor sterilisatie:  doeken en OK jassen
 losse instrumenten
 setjes van instrumenten
Steriliseer chirurgische materiaal en instrumenten

EC10A

EC11A

EC11A

EC11A

Rekening houdend met het werkende
oppervlakten, zorg voor scharnieren en
gevoelige punten, inclusief handmatig
schoonmaken en gebruik van ultrasone
trill aparaat

EC10A

EC10A
EC10A

Veilig bedienen en laden van de autoclaaf.
Toezicht op sterilisatie resultaat

EC10A

1

SAVN13 Toezicht op kleinehuisdier anesthesie
Controleer en bereidt anesthesieapparaat voor inclusief
ademhalingssysteem, afzuigingsbuizen volgens praktijk protocol
Verzamel en selecteer van de aangewezen diergeneesmiddelen de
juiste middellen in de juiste sterktes

Inclusief schoonmaken en onderhoud

EC12A

Onderleiding van een dierenarts selecteer
diergeneesmiddelen, narcosemiddelen en
infuusvloeistoffen
Op verzoek van de dierenarts, inclusief
apparatuur, medicijnen en intraveneuze
infuus vloeistoffen
Juiste positionering van het dier

EC12A

Hou rekening met postionering

EC12C

Alle onderdelen moeten uitgeveord
worden om de vaardigheid te voltooien

EC12C

7

Intubeer een dier met een endotracheal tuber  controleer positie van buis
 blaas manchet op
 maak buis vast
 sluit endotracheal tube aan ademhalingssysteem
Breng verdoofde dieren veilig naar het OK

8

Sluit aan en controleer veligheidsapparatuur -

Inclusief pulse oxymeter, capnograph,
ECG, oesophageal stethoscope

EC12A

9

Monitor, regsitreer, interpreteer en meld observaties tijdens anesthesie:
 TPR
 diepte van anesthesie
Monitor apparatuur tijdens anesthesieprocedures:  ademhalingssysteem en endotracheal buis
 gassen en vluchtige agenten
 monitoren
Bereken, geven en aanpassen van hoeveelheid gas anesthesie onder
leidingvan een dierenarts
Maak patiënten los van anesthesie apparaat en monitorapparatuur in lijn
met praktijk protocollen
Zorg voor een geschikte omgeving voor het dier tijdens het recovery

Gebruik van anesthesieverslag formulier.
Diepte anesthesie - oogleden reflex,
oogpositie, spiertoon en terugtrek reflex
Inclusief stroomvoorzieningen,
aanwezigheid van gassen en vluchtige
agenten en relevantie van monitoren met
conditie van patiënt

EC12C

2
3

Verzamel en bereid narcose middelen voor inductie van anesthesie

4

Fixeer een dier en zorg dat een geschikte opgeheven ader van een
canule of inductie agent voorzien kan worden
Fixeer het dier en stuw de bloedvat voor bloed afname

5
6

10

11
12
13

EC12A

EC12B

EC12B

EC12C

EC12C
EC12C
EC11B

14
15
16

Positioneer patiënten voor recovery afhankelijk van de dierssort en
ondernomen chirurgische procedure
De patiënten extuberen in juiste stadium van recovery
Monitor het dier tijdnes de recovery, registreer bevindingen. Signaleer
afwijkingen en communiceer tijdig met de controlerende dierenarts

EC11B
Erkenning van wanneer aan extubate

EC12C

Belangrijke observaties en veranderingen

EC11B

1

2

3

4

5

6

7

8

SAVN15 Perioperatief paraveterinair verzorging
De patiënten overhandigen voor anesthesie:  verstrek informatie
 hou patienten kalm
Bereid patient voor chirugie voor:  Onderhoud en gebruik van tondeuse
 identificatie van chirugie plaats
 de eerste huid reiniging
 voet verband aanbrengen
Ontvang patiënten voor recovery vanuit de OK:  overdracht informatie
 observatie
 hanteren van patiënt
Bereid geschikte postoperatieve opname ruimte voor, rekening houdend
met:  diersoort
 conditie
 procedure
Observeer en controleer postoperatieve patiënten:  klinisch conditie
 wond verzorging/drainage
 pijn
 vocht en voedsel inname
Plan, implementer en evalueer vde nursingplan in lijn met de behoeftes
van post-operatieve en herstellende patient: fluid and nutrition
 urination and defaecation
 mobility, exercise
 pain management, alleviation of stress
Perioperatief zorg beiden aan diverse diersoorten:
 routine chirurgie
spoed chirurgie
 eenvoudig procedures
 complex procedures
 orthopedische procedures
Zorg voor chirurgische wonden:  observatie
 beheer van drainage

EC12B

EC10B

EC11B

EC11B

EC11B

EC6B

Directe postoperatief zorg inclusief het
geven van voedsel en vocht, behelpen bij
urineren en defeceren, pijnbeheer en
wond management. Inclusief diverse
diersoorten (katten, honden, exotisch
species)

EC11B

EC11B

9

10

 wondbedekking en verband
 verwijdering van drain
 verhinderen van interferentie met de wond
Plan voor nazorg: conditievan patiënt
 omstandigheden thuis
Geef nazorg informatie en advies aan eigenaars:  mondeling
 schrifetlijk
 praktisch instructies b.v. het geven van medicijn

EC7C

EC7C

1

2

3
4

5

6

7

SAVN17 Paraveterinaire verzorging van kleine huisdier patienten
Plan, voer uit en evalueer de zorg voor dieren met diverse condities,
specifiek voor minimaal vier van de volgende aandoeningen.: aandoeningen van de bloedsomloop of de ademhaling
 Urinary aandoeningen
 Endocriene aandoeningen
 Neurologische aandoeningen
 Gastrointestinal aandoeningen
 Reproductieve aandoeningen
 Aandoeningen van de sensorische organen
Bereid en handhaaf een geschikt omgeving voor patiënten rekening
houdend met:  diersoorten
 leeftijd
 conditie
 normale routines
 welzijns overwegingen
Communiceer met het veterinaire team met betrekking tot de evaluatie
en het overzicht van verzorgings patienten
Verzorg dieren in isolatie facilitieten, hou rekening met:  het voorbereiden van accomodatie
 beschermende kleding
 hand hygiëne
 apparatuur in contact met de patient
 het schoonmaken en desinfectie
 verzorgen van geïsoleerde patiënten
Verzorg wonden:  nauwkeurig beoordeling
 het nemen van monsters
 spoelen
 selectie en toepassing van wondbedekking
 selectie en toepassing van verbanden
 cliënt inlichting
Beheer complex medicijnen inclusief:  IV medicijnen via een infuus
 intraveneuze bolus medicijnen
Platsen of assisteren bij plaatsen van naso-maag of oesophageal
buizen

Inclusief diverse diersoorten, leeftijden en
aandoeningen om bekwaamheid te tonen.

EC6B

Inclusief diverse diersoorten, leeftijden en
aandoeningen om bekwaamheid te tonen

EC4A

Schrifetlijk en mondeling

EC6B

De verzorging van patiënten met het in
acht nemen van hygiene en mogelijk
overdraagbare ziektes

EC6B

Verzorging voor geïsoleerde patiënten
inclusief stress vermindering en
gezelschap bieden
EC6B

EC13B

EC6B

8

Verzorg naso-maag of oesophageal buizen

9

Verzorg geplaatste urinecatheters

10

Assisteren met ontlasting:  Beleid van laxeermiddelen
 klysma gebruik
Voer manuale therapie/rehabilitatie uit

11

12

13

13

Bedenk verzorgingsplannen voor chronische zieke dieren die thuis
verzorgd worden:  in overleg met de eigenaar en het veterinaire team
 mondelinge en schriftelijk begeleiding
 het verstrekken van informatie in het geval van nood
Verstrek zorg voor terminaal zieke dieren:  het voorbereiden van de eigenaar voor verlies
 zorgvuldig verzorgen van het dier
 het steunen van een eigenaar tijdens euthanasie
 het verlenen van vervolgsteun voor een verdrietig eigenaar
Voer nursing gesprekken met eigenaren:  neem anamnese af
 uitvoeren van klinisch onderzoeken
 het identificeren van gevallen voor verwijzing aan een dierenarts
 uitvoeren van behandelingen
 communicatie met cliënten
 verslag bijhouden

EC6B
Kan ook het plaatsen van urinecatheters
zijn maar moet minimaal het verzorgen
van geplaatste catheters zijn

EC6B

EC6B

Inclusief borst kloppen, passieve
beweging van de ledematen en actieve
oefening

EC6B

EC7A

EC7A

EC7A

1

2

3

4

5

6

7

8

SAVN18 paraveterinaire verzorging in nood situaties bij kleine huisdieren
Voer SPAR onderzoek uit in de volgende situaties:  verminderde bewustzijn
 gecompromimeerde luchtroute
 bloedingen en wonden
 breuken
Behandel spoed patiënten in de volgende situaties:  verminderde bewustzijn
 gecompromimeerde luchtroute
 bloedingen
 breuken
Tref voor de opname van noodsituatiepatiënten voorbereidingen, te
omvatten:  geschikt omgeving
 materiaal en apparatuur
Breng branule IV in:  hond
 kat
Zorg voor dieren met een intraveneuze branule, te omvatten:  injectie plaats van branule observeren en verzorgen
 zorgen dat de branule open blijft
 het handhaven van flow
Verstrek zorg voor een kritisch zieke patiënt, om te omvatten:  ademende en cardiovasculaire functie
 voeding en vocht behoeftes
 mobiliteit en positionering
 hygiëne
 het handhaven van lichaams temperatuur
 pijn en stress
Monitoren van kritische zieke patienten

Administeren van zuurstof therapie

EC5

Gebruik modellen in simulatie als nodig

EC5

Houd rekening met toegang voor
observatie en verzorging, beddegoed,
nabijheid van stroompunten en zuurstof en
hokkaarten

EC5

EC5

EC5

Verzorg verschillende diersoorten,
leeftijds categoerien en aandoeningen.

EC5, EC6B

Inclusief bepalen van lichamelijk conditie,
bloeddruk meting, polsoximeter meting en
neurologisch bevindingen

EC5

EC5

