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door Kim 

Bruggeman 

Bezetting 
ambulance
diensten niet 
verantwoord 
Nicolas Ogay is ambulanceverpleegkundige bij de 

Samenwerkende Ambulance Diensten te Grave, Uden en 

Veghel. Cor Tas is ambulancechauffeur bij de Regionale 
Ambulancevoorziening Zuid-Holland-Zuid. CDV sprak 

met hen over hun werk. Zijn de zorgen over de toestand 
van de Nederlandse gezondheidszorg terecht? 

7 

-z 
'"' 



8 

"Voorheen hadden we in de regio Grave, 

Uden en Veghel de beschikking over zeven 

ambulances voor aile soorten ritten. 

Momenteel rijden we in hetzelfde gebied 

met nog slechts vier spoedauto's en een 

auto die gereserveerd is voor bestelde rit

ten. Binnen een gelijk gebleven gebied 

hebben we drie spoedauto's moeten inle

veren". Dit zegt Nicolas Ogay op de vraag 

of hij de klachten over de verschraalde 

zorg herkend. Cor Tas signaleert hoege

naamd hetzelfde, zij het op een andere 

schaal: "In 20 jaar is het aantal ambulan

ces in de regio teruggelopen van 20 naar 

13. Door de verschillende fusies die hier

aan ten grondslag liggen zijn zeker effi

ciencywinsten en stukjes kwaliteitsverbe

tering behaald, maar wanneer zich meer

der grote ongevallen tegelijkertijd voor

doen, hebben we een probleem. De 

inkrimping van het aantal auto's heeft 

namelijk gevolgen voor de paraatheid. 

Voorheen was de aanrijtijd zo'n vijf tot 

tien minuten. Tegenwoordig wordt de wet

telijke norm van maximaal vijftien minu

ten we! een aantal keren overschreden. 

Daarbij speelt ook een rol dat het ambu

lancepersoneel beter gekwalificeerd is dan 

vroeger en de behandeling ook vaak a! ter 

plekke start". Tas wijst erop dat de paraat

heid van ambulancediensten is gebaseerd 

op een zo efficient mogelijke combinatie 

van ritten met een minimum aantal 

auto's. Hoewel Ogay noch Tas concrete 

voorbeelden kent waaruit blijkt dat de 

inkrimping van het aantal ambulances 

fatale gevolgen heeft gehad, menen bei

den dat de huidige bezetting feitelijk niet 

verantwoord is. Ogay: "Wanneer bij de CPA 

(Centrale Post Ambulancevervoer) een 

melding van een zwaar ongeval binnen-

komt, waarbij bijvoorbeeld moet worden 

gereanimeerd, rukken normaal gesproken 

twee auto's uit. Je weet namelijk nooit 

precies wat je aan zult treffen. Sinds het 

aantal auto's zo drastisch is verminderd, 

is het niet altijd meer mogelijk met twee 

auto's uit te rijden. Soms moet assistentie 

uit een andere regio worden gevraagd, 

waardoor daar een auto minder paraat is 

of er komt zelfs geen tweede wagen". 

Ogay geeft nog een ander voorbeeld. Het 

komt nog a! eens voor dat zijn auto wordt 

opgeroepen voor een spoedrit, terwijl hij 

nog bezig is met een patient. Dan gebeurt 

het bijvoorbeeld dat een patient die van 

het ene naar het andere ziekenhuis ver

voerd moet worden (het zogenaamde 

interklinische vervoer) opeens met een 

noodgang moet worden overgeplaatst. 

Zo'n rit is voor de patient zeer oncomfor

tabel en soms ook niet zonder risico. 

Hoewel de ernst van de gevolgen van de 

bezuingingen moeilijk is in te schatten, 

vermoedt Tas wei dater een relatie 

bestaat tussen de bezetting en de toestand 

van de patienten. Maar ook zonder schok

kende verhalen over vee! te late hulp is 

volgens Tas de situatie verre van optimaal. 

De kwaliteit van de dienstverlening komt 

naar zijn mening in gevaar. Tas: "Wachten 

duurt lang als je op straat ligt. 

Slachtoffers en hun omgeving reageren 

soms behoorlijk boos als het een kwartier 

duurt voordat er een ambulance is. 

Begrijpelijk. Dat zou ik ook doen als het 

om mijn vader ging!" Maar ook wanneer 

een patient niet op straat ligt kan wach

ten heel lang duren. Ogay vertelt uit erva

ring dat oudere patienten die voor bijvoor

beeld een cardiologisch onderzoek van 10 

minuten naar een ziekenhuis moeten 
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(poliklinisch vervoer) soms wel drie uur 

onderweg zijn. Of zulk vervoer niet met 

een gewone taxi kan? "Nee, er is altijd een 

medische reden om iemand met een 

ambulance te vervoeren". Weer een ander 

voorbeeld komt van Tas: Hij beschrijft de 

situatie dat een suikerpatient thuis in het 

bijzijn van familie een aanval kreeg. In 

wanhoop werd natuurlijk 112 gebeld, en 

terecht, want zo'n aanval kan gevaarlijk 

zijn. De patient werd ter plekke behan

deld en knapte zienderogen op. Hij moest 

echter toch nog ter controle naar het zie

kenhuis. Dus de patient gaat in de ambu

lance en de familie komt er in een auto 

achteraan. Tijdens de rit naar het zieken

huis komt er een spoedoproep binnen. Tas 

moet dan het gas intrappen om snel daar

na door te kunnen naar een nieuwe klus. 

"De patient wordt ongerust en vertrouwt 

het niet en de familie die achter je rijdt 

schrikt en vreest dat de toestand van hun 

geliefde kritiek is. Dat is een vervelende 

ervaring". 

De tekorten hebben ook zo hun gevolgen 

voor de werkdruk. Tas: "Als je telkens van 

de ene naar de andere spoedklus moet is 

dat zeer heftig. En dat komt nog wel eens 

voor". Ogay die tevens trainer en begelei

der van nieuwe ambulanciers zou moeten 

zijn, komt aan dat werk niet of nauwelijks 

toe. "Dat wordt uitbesteed aan de gemeen

telijke diensten, de RAY's. Jammer want ik 

heb er plezier in. Over de verschillen tus

sen publieke en private diensten zijn Ogay 

en Tas het eens. Het personeelsbestand 

van de publieke diensten is grater. De pri

vate ambulancedienst heeft de ritvergoe

ding als enige bron van inkomsten en 

moet dus zo efficient mogelijk werken. 

Aangezien ritten die niet in het zieken-

huis eindigen niet vergoed worden is dat 

een kostbare aangelegenheid voor een pri

vate vervoerder. "Als ambulancediensten 

geen ethische codes en verantwoordelijk

heids besef had den, zou calculerend 

gedrag tot de mogelijkheden behoren. 

Maar gelukkig komt dit niet voor en 

stuurt de onafhankelijke CPA gewoon de 

eerst beschikbare auto naar een oproep". 

Tot slot gevraagd naar de oplossing, ant

woorden zowel Ogay als Tas dat de ligtaxi 

een eerste stap zou zijn. Niet-urgent ver

voer (interklinisch en poliklinisch) zou 

hierdoor ten dele kunnen worden overge

nomen, met een gunstig effect op de 

paraatheid voor urgente situaties. Een 

tweede alternatief is de gemotoriseerde 

verkenner, die in sommige regia's opera

tioneel is en de aard van een ongeval 

direct gaat vaststellen. Lang niet iedere 

melding is namelijk wat het lijkt. Op basis 

van deze verkenning wordt de urgentie 

van een melding geschat. De wel erg zui

nige bezetting van ambulancediensten 

zou zo enigszins kunnen worden onder

vangen. 
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