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Spoed Eisende Hulp (SEH) 
 

Mitella 
 

Aanleggen mitella ter ondersteuning arm 
 
Inleiding 
U bent op de Spoedeisende Hulp door een arts behandeld. Ter ondersteuning van 
de behandeling heeft u in overleg met uw arts een mitella gekregen. Uw arts heeft u 
al het een en ander uitgelegd. In deze folder kunt u alles nog eens rustig nalezen. 
 
Wat is een mitella? 
Een mitella is een driekante doek, die dient ter ondersteuning van uw arm.  
 
Waarom krijgt u een mitella? 
De mitella: 
- geeft rust en steun aan het gewonde lichaamsdeel 
- ondersteunt een gipsverband aan onderarm, pols of hand 
- geeft steun bij letsel aan bovenarm of sleutelbeen 

 
Vermindering zwelling 
Bij een verwonding of breuk ontstaat een bloeding, die vaak zwelling tot gevolg heeft. 
U kunt de zwelling voorkomen of verminderen door de arm zoveel mogelijk “hoog” te 
houden. Overdag kunt u uw arm in een mitella dragen en ’s nachts kunt u uw arm op 
een kussen leggen. 
 
Aanleggen mitella 

 

   

Figuur 1.Schematische weergaven van het aanleggen van een Mitella 
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- houd de gewonde arm omhoog (1) 
- leg de mitella in de lengte van het lichaam met de korte punt naar de gewonde 

arm gericht (1) 
- haal de onderste punt naar de schouder (2) 
- leg een knoop in de mitella op de gezonde schouder (3) 
- Maak de mitella met een veiligheidsspeld vast aan de voorkant van de elleboog 

(3) 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met: 
 

Spoedeisende Hulp (SEH) 
Locatie Venlo 
routenummer 99 
 (077) 320 58 10 
 
U kunt ook altijd contact opnemen met uw eigen huisarts. 
 

Meer informatie 
 
Praktische medische informatie na uw bezoek aan de SEH vindt u op de website 
www. sehzorg.nl of via de gratis app “seh zorg”. De website is ontwikkeld door de 
Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). U vindt hier 
antwoorden op veel gestelde vragen. 
 

 
 

 

  
 

Website sehzorg.nl  APP sehzorg 
 

 

VieCuri Medisch Centrum  
 
Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 
Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 
internet: www.viecuri.nl 
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