
Hoe werkt genezing. en wat moet je hierover weten. 

(buitenspel info OC dit is extra kennis voor u dit document bestaat in het spel niet) 

 

Wie kan genezen? – enkel genezers 

Wat kan je allemaal genezen?  

• Infecties,  

• ziektes & ZR,  

• giffen & GR,  

• levenspunten (LP). 

Heb je voorkennis nodig om te genezen? Ja, afhankelijk van wat je wilt genezen. 

Heb ik materiaal nodig? Ja, voor alles wat met genezing te maken heeft moet je een medische kit hebben 

Hoe geraak je daaraan? Je kan deze kopen bij begin van het spel, lenen van iemand, of in de ruiltent ruilen 

tegen iets.  

Opm: materiaal kan gestolen worden en kapot gaan, je moet altijd het materiaal effectief binnen spel hebben, en 

je moet altijd een kaartje hebben dat aantoont dat je het hebt  

Kan ik alles genezen? Nee, alles gaat nooit, veel wel maar je gaat dit stap voor stap moeten opbouwen. Dus je 

gaat keuzes moeten maken. 

Voorwaarden? ja goed en veel rollenspel deze wordt beloond 

 

Stabiliseren van een gewonden? Voorkomen dat hij doodbloed of sterft 

veld hulp  

omschrijving: je kent de basisprincipes van eerste hulp en kan een slachtoffer stabiliseren 

speltechnisch: Zolang de heler bij het slachtoffer blijft (aanraakt) tellen bloedingen niet verder 

maar worden ze ook niet genezen. Indien het slachtoffer op torso 0 staat, zakt het niet verder 

naar -1 zolang het personage het aanraakt 

voorkennis: diagnose 

klasse: genezer 

 

Infecties? Ja, dat kan op 2 manieren.  

 

1.Wegbranden infectie? (zie vaardigheid) 

Heb ik hiervoor focus nodig? Ja 1 focus 

Heb je voorkennis nodig? nee 

 

2.Verwijder infectie? (zie vaardigheid) 

Heb ik hiervoor focus nodig? Ja 1 focus 

Heb je voorkennis nodig? ja diagnose, symptoom lezen, veld hulp 

 

Genezing van bloeding? 

Bloedstelping 

omschrijving: je kan hevige bloedingen stelpen 

speltechnisch: stop 1 bloeding 

kost: 1 focus  

prop: medische kit (zelf voorzien) 

voorkennis: diagnose, veld hulp 

klasse: genezer 

 

Kan ik ook breuken herstellen? Ja, met de juiste vaardigheid herstellen breuk  

Herstellen breuk? (zie vaardigheid)  

Heb ik hiervoor focus nodig? Ja 1 focus 

Heb je voorkennis nodig? Ja diagnose, veldhulp, heling  

Totale kost? 1 focus 

 

Ziekte & ZR? Je kunt pas ziekte resistentie (ZR) herstellen als de ziekte genezen is. 

Kun je alle ziektes genezen? De meeste, afhankelijk van ziektes ga je hulp nodig hebben van anderen.bv om 

ingrediënten te verkrijgen, of om deze te maken. Of om drankjes te maken of bv elixer. 



Hoe weet ik hoe ik een ziekte moet genezen? Als je de juiste vaardigheden hebt kan je een recept te weten 

komen hoe de ziekt te genezen en dan moet je binnen spel zien dat je dit kunt doen. 

Is de genezing van een ziekte altijd het zelfde? Nee, ziektes zijn verschillend dus ook de manier van genezing. 

hoe zwaarder de ziekte hoe hoger de kost en hoe meer je moet doen om het te genezen. 

 

Hoe moet ik een ziekte genezen?  

1. Genezing ziekte? (zie vaardigheid) 

  Heb ik hiervoor focus nodig? Ja kijk, hiervoor naar de genezingsproces  

Heb je voorkennis nodig? Ja, diagnose en symptoom lezen en onderzoek ziekte 

Totale kost? Afhankelijk genezingsproces 

De genezing voer uit wat er bij genezing staat je mag uiteraard hulp gebruiken 

 

2. Je kan de verloren ZR terug winnen door uw patiënt te laten aansterken 

  Aansterken? (zie vaardigheid) 

   Heb ik hiervoor focus nodig? Nee jij niet maar de patiënt wel  

Heb je voorkennis nodig? Ja, diagnose en symptoom lezen en onderzoek ziekte, 

genezing ziekte 

Totale kost?  

Aansterken 1 & 2 = 1 focus voor de patiënt 

Aansterken 3 & 4 = 2 focus voor de patiënt 

Aansterken 5 = 3 focus voor de patiënt 

Opmerking: dit kan maar 1 keer per evenement per patiënt 

 

 

Gif & GR? Je kunt pas gif resistentie (GR) herstellen als de gif verwijderd is. 

Kun je alle giffen genezen? De meeste, afhankelijk van het gif ga je hulp nodig hebben van anderen.bv om 

ingrediënten te verkrijgen, of om deze te maken. Of om drankjes te maken of bv elixer. sommige giffen stoppen 

van zelf 

Hoe weet ik hoe ik een gif moet verwijderen? Als je de juiste vaardigheden hebt kan je een recept te weten 

komen hoe de gif te genezen en dan moet je binnen spel zien dat je dit kunt doen. 

1.Gif zuigen? Dit moet binnen de minuut van vergiftiging gebeuren (zie vaardigheid) 

Heb ik hiervoor focus nodig? Ja 1 focus 

Heb je voorkennis nodig? Ja diagnose, veldhulp 

Totale kost? 1 focus 

Wat als ik er niet ben binnen de min? dan moet je het gif verwijderen medisch 

Is de verwijdering van een gif altijd het zelfde? Nee, giffen zijn verschillend dus ook de manier van 

verwijdering. hoe zwaarder het gif hoe hoger de kost en hoe meer je moet doen om het te verwijderen. 

Hoe moet ik een gif verwijderen?  

1.Genezing gif? (zie vaardigheid) 

  Heb ik hiervoor focus nodig? Ja kijk, hiervoor naar de genezingsproces  

Heb je voorkennis nodig? Ja, diagnose en symptoom lezen en onderzoek gif 

Totale kost? Afhankelijk genezingsproces 

De genezing voer uit wat er bij genezing staat je mag uiteraard hulp gebruiken 

 

2.Je kan de verloren GR terug winnen door uw patiënt te laten aansterken 

  Aansterken? (zie vaardigheid) 

   Heb ik hiervoor focus nodig? Nee jij niet maar de patiënt wel  

Heb je voorkennis nodig? Ja, diagnose en symptoom lezen en onderzoek gif, 

genezing gif 

Totale kost?  

Aansterken 1 & 2 = 1 focus voor de patiënt 

Aansterken 3 & 4 = 2 focus voor de patiënt 

Aansterken 5 = 3 focus voor de patiënt 

Opmerking: dit kan maar 1 keer per evenement per patiënt 

 

Genezing van levenspunten of LP? 



Kun ja alle wonden helen? ja maar enkel als alle infecties verwijderd zijn. 

Hoe ga ik te werk?  

1.heling? (zie vaardigheid)  

Heb ik hiervoor focus nodig? Ja 1 focus per locatie 

Heb je voorkennis nodig? Ja diagnose, veldhulp, 

Totale kost? 1 focus 

Opmerking: heling kan niet tijdens een gevecht 

Opmerking: heling kan enkel maar locatie per locatie 

2.Chirurgie 1? (zie vaardigheid)  

Heb ik hiervoor focus nodig? Ja  

• niveau 1&2 = 1 focus,  

• niveau 3 & 4 = 2 focus,  

• niveau 5 = 4 focus 

Heb je voorkennis nodig? Ja diagnose, veldhulp, heling 1 & 2, voor hogere niveaus komt er 

altijd eerst een niveau heling bij(zie vaardigheid) 

Totale kost?  

• niveau 1&2 = 1 focus,  

• niveau 3 & 4 = 2 focus,  

• niveau 5 = 4 focus 

Opmerking: chirurgie kan niet buiten moet binnen gedaan worden 

Is er geen enkele manier om te helen of chirurgie te doen tijdens een gevecht of buiten? Jawel met de 

vaardigheid veld chirurgie 

Veld Chirurgie 1? (zie vaardigheid)  

Heb ik hiervoor focus nodig? nee 

Heb je voorkennis nodig? Ja diagnose, veldhulp, heling 1 & 2 & 3, chirurgie 1 

Totale kost? Enkel de kost van de genezing zelf of het onderzoek min 1 focus 

 

 

Als iemand dood is kan ik dan nog iets? dus je bedoelt als iemand op -1 torso staat ja dan kun je nog iets doen 

als je de juiste vaardigheid hebt? 

reanimatie? (zie vaardigheid)  

Heb ik hiervoor focus nodig? Ja 5 focus 

Heb je voorkennis nodig? : diagnose, veld hulp, heling 1, heling 2, heling 3, chirurgie 1, 

heling 4, chirurgie 2, heling 5, chirurgie 3, heling 5, chirurgie 4, chirurgie 5 

Totale kost? 5 focus 

Opmerking: dan is hij nog niet genezen dan moet hij nog geheeld worden. 

Opmerking: je moet dit binnen de 5 min doen na dat hij op -1 kwam 

Opmerking: hier moet altijd een figurant bij zijn spelleiding behoud het recht om te beslissen 

over leven en dood 

 

Kan ik focus genezen of bijgeven? Nee, dat kun je niet 

Wat als ik geen focus meer heb? Dan kan je eenmalig als je de vaardigheid meditatie hebt dit opvullen tot 

maximum, let op min 30 min rollenspel. 

Wat daarna? Dan wordt het moeilijk binnen spel zijn er wel mogelijkheden om focus bij te krijgen. ik durf zelfs 

zeggen meerdere mogelijkheden. Maar dat ga je zelf moet zoeken tijdens het spel. 

Is er nog iets dat ik zou kunnen? Ja, nog 1 ding onderzoek wonde.om te zien aan wonden hoe iemand dood 

gegaan is 

Onderzoek wonde? (zie vaardigheid)  

Heb ik hiervoor focus nodig? Ja 1 focus 

Heb je voorkennis nodig? Ja diagnose, veldhulp, heling 1, monsterkennis (x)  

Totale kost? 1 focus 

 

Wat als ik nog vragen heb? Dan kan je altijd terecht in de ruiltent 

 


