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Metallineo
met aluminiumdamp behandelde
speciale verbandstofFen

Metalline verkleeft niet met de
wond, is pijnloos te verwijderen
en bevordert de genezing
Een zachte, soepele, poreuze sluier,
gemaakt van een uit medisch oogpunt
gezien zeer geschikte vliesstof,
waarvan de vezels een behandeling
met aluminiumdamp ondergingen,
dekt aan de wondzijde een vliesstof-
kompres met zeer groot absorberend
vermogen af.
Door deze poreuze sluier, indifferent
ten opzichte van bloed en secreta
en niet met de wond verklevend, dif-
funderen wond-afscheidingen snel
in de absorberende laag en wordt de
wondreiniging geintensiveerd. De
wondrust is gegarandeerd, de groei
van granulatie-weefsel en epithelisatie
worden gestimuleerd.
Indikaties:
Eerste hulp bij door ongevallen ver-
oorzaakte wonden, bij verse snij-,
scheur- en kneuswonden, schaafwon-
den, geinfekteerde wonden, asep-
tische operatiewonden, brandwonden
enz.
Toepassing bij wonden, die voor
transplantatie worden gereed ge-
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Metalline
Kampressen

maakt, nagelextrakties, tracheo-
tomieën, paronychieën, decubitus,
colostomieën, ulcus cruris, pyader-
mieën, r6ntgenulcus enz.
Verse operatiewonden, ulcus cruris
en verbrandingen zijn typische en
overtuigende voorbeelden van
wonden, die voor behandeling met
Metalline-verbandstoffen of inet van
de rol geknipte Metalline-kompressen
in aanmerking komen. Zij beschermen
en reinigen de wond tussen de ver-
bandwisseling door.
Met de gebruiksklare en steriel ver-
pakte Metalline drain- en tracheo-
kompressen kunnen drainage-
plaatsen en tracheotomieën snel en
doeltreffend verzorgd worden. De toe-
passing van stervormig aangebrachte
inkepingen rondom de kompres-
opening verzekert een goed aan-
sluitende applikatie, Yvaarbij de wond-
partijen zorgvuldig worden afgedekt.
Bovendien een uitstekende polstering
bij een draadextensie.

LAH MANN
LOHMANN Verbandstoffen B.V.
Postbus 30
1940 AA Bevervvijk
Tel.: 02510-20547

elex: 30291 Ioma nl

-
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Assortiment:

Meta I lin eb-ko mpressen
5 x 5 cm., B x 10 cm., 10 x 12 cm., 10 x 20 cm,
10cmx5m.
Metallinea-Drain-kompressen
Metellinea-Tracheo-kompressen
met centrale opening voor Charrière 9-50
MetaI Ii n ee-verband pa kj e
35x40cm.
Metallinea-verbanddoek
55 x 80 cm„ 75 x 120 cm.
Metallinem-beddelaken
73 cm. x 2,50 m.

Verkocht In Belg(ë door:
Lab. STELLA n. v.
Rue des Pantons, 25
B-4600 Luik ( Chbnée)



AUTO 'S WORDEN
NU EENMAAL NIEfGEMAAKT

OM IN TE LOPEN ...

Auto's zijn bij uitstek geschikt voor vervoer
van zittende passagiers of stilstaande
goederen. Over loopruimte wordt door de
doorsnee auto-constructeur dan ook niet
gepiekerd.
Gebr. Visser is geen gewone auto-ontwerper,
maar specialist in het ontwikkelen en
bouwen van ambulances. Doordachte
ambulances, met oog voor de wensen van
de gebruiker. Dat noemen wij: het Visser-
concept.

En in dat Visser-concept speelt loopruimte
juist wel een belangrijke rol. Wij weten dat
een ambulancebegeleider zich vaak over de
hele lengte van een patient moet verplaatsen
om hem tijdens de rit optimale verzorging te
kunnen geven. En daarom bouwen wij al
jaren ambulances met de maximale loop-
ruimte van maar liefst 2, 50 meter. Het is een
van de opvallende details die Visser
ambulances hun voorsprong geven.

Gebr. Vsserb.v.
Ambulances voor mensen

die doordenken
Edisonstraat 16 Leeuwarden - Holland - Tel. 058-134555 - Telex 46698
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Informatie-coupon ~
Wij zijn géinteresseerd in een budget- ~
vriendelijke vervanging van onze defi-
brillatie-apparatuur. Stuurdaarom infor-
matie over de ED-400 serie, met een
prijsindicatie die op onze situatie is
afgestemd.

Naam Contactpersoon-

Functie

Honeywell vindt dat vooruitgang
ook nu betaalbaar moet blijven!
Bij al het gepraat over bezuiniging moeten regeling. De ED-400 serie is ontworpen op
we ook de andere aspecten van medisch snelheid, gebruikszekerheid en multi-
handelen niet uit het oog verliezen. inzetbaarheid, ook onder de moeilijke
Of we willen of niet, de medische weten- omstandigheden van, bijvoorbeeld, de
schap is afhankelijk van technologische ambulance. De apparaten zitten vol met
vooruitgang. Zeker bij ernstige hartritme- moderne elektronica, maarzijn compact,
stoornissen kan die vooruitgang het gemakkelijk te bedienen en robuust.
verschil betekenen tussen leven en dood. Ze kunnen dus tegen een stootje.
Daarom heeft Honeywell al zijn kennis De gebruiker kan zich volledig concen-
en ervaring gelegd in de ontwikkeling treren op de patiënt, en hoeft zich op het
van een serie moderne defibrillatoren die cruciale moment niet om de apparatuur
snel en overal inzetbaar zijn: de ED 400- te bekommeren.
serie. Het enige nadeel is, dat die serie .
wat sneller komt dan de budgetbewuste De ED-400 serie bestaat uit vier defibril-
econoom of technicus zou wensen. latoren, waarvan drie met ingebouwde
Maar Honeywell vindt dat budgetover- monitor en twee met standaard inge-
wegingen nooit en te nimmer het verschil bouwde schrijver. De ED-400 is zéér een-
mogen uitmaken tussen eerste en laatste voudig te bedienen, en speciaal afge-
hulp. Vandaar ons aanbod: stemd voor plaatsen waar reeds een

ECG-monitor aanwezig is. De ED-410 is
Duizend gulden terug~ ideaal voor intramurale en mobiele nood-
voor uw oude defibrillator. .. situaties en kan met schrijver worden

uitgerust. De ED-420 is de perfecte
.. als u besluit tot de aanschaf van één machine voor intensive en coronary care

van de telgen uit de ED-400 familie. en de ED-425 kan zelfs open thorax
Voordieaanschafpleitoverigensheelwat operaties aan, maar is ook mobiel inzet-
méérdanalleendegunstigevervangings- baarindemeestuiteenlopendesituaties.

i
Naam instelling I
Adres I
Postcode Plaats I
Telefoon

Houdt u er bij uw indicatie rekening mee
dat wij ......... oude defibrillatoren willen
vervangen voor in totaal waarschijnlijk

nieuwe apparaten. Onzerzijds is
dit een vrijblijvende opgave.

Datum
Handtekening

De ingevulde coupon in een gesloten
envelop zonder postzegel sturen aan:

Honeywell Medical Electronics
Antwoordnummer 3535
1000 SE Amsterdam
' Het genoemde aanbod is geldig tot eind
december 1986.

(

Honeywell Medical Electronics b.v. ~O~~~~~"
Rijswijkstraat 175
1062 EV Amsterdam
Tel. 020 - 5103 222 MEDICAL ELECTRONICS



Daarom staat De Vries er helemaal achter!
De Volvo reputatie van robuuste de-
gelijkheid en betrouwbaarheid maakt de
superioriteit van de Volvo ambulance ei-
genlijk nauwelijks verbazend. Met dezelf-
de grondigheid en kwaliteitsprincipes die
ten grondslag liggen aan Volvo personen-
en bedrijfswagens zijn de Volvo construc-
teurs te werk gegaan bij het ontwikkelen
van een ambulance die voldoet aan de
allerhoogste eisen van comfort en veilig-
heid. Volvo doet nu eenmaal niet minder:
het beste maken is de norm. En met het
beste léveren sluit De Vries Ambulances
zich bij die norm aan.

EEN VOLVD AMBULANCE HEEFTNIETEEN,
MAAR UELESTREEPJES VDOR ...

vr

Als de namen Volvo en De Vries u nog
niet genoeg zeggen, dan zijn de volgende
standaard specificaties van deze unieke
ambulance zeker voldoende!
. 6 cylinder benzinemotor. automatische
transmissie en sperdifferentieel . 220 volt
motorblok- en binnenruimte verwarming .
volledig voorzien van het standaard pakket
van de Volvo 260 serie. 2 zwaailichten en
elektronische drietoon. Ferno Washington
brancardsysteem . 2e brancard f schep-
brancard . uniek luchtverversingssysteem
met afzuiging . volledige fabrieksgarantie
~~ 1 ~ op de gehéle am-

~~bulance . doel-~ v a„
,

- f-~f ~ ~ ~ ' ~
Industrieweg 46 Postbus 4, 9400 AA Assen Te105920 42942 Telex 53888

Uitvoerige dokumen-

tioneel in-
terieur.

tatie wordt u op aanvraag omgaand toege-
zonden. Een telefoontje is voldoende.

~ treffend funk-



ZI CHTBAAR EN HOORBAAR
ALS 'T ER OP AAN KOMT

POLIT

AM0 NtE
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WHELEN OPTISCHE EN GELUIDSIGNALERING

Holland Nautic is de leverancier van hoogwaardige
signaleringsapparatuur voor het wegverkeer.
De ambulance neemt daarbij een bijzondere positie
in. Whelen apparatuurzorgt voor optimale signale-
ring. De dakset is nog geen 10 cm hoog, is aero-
dynamisch vormgegeven en voorzien van elektro-
nenflitsers. Max. 8 flitslampen plus eventueel
ingebouwde zijlichten zorgen voor een maximaal
effect. Voorzien van dag- en nachtschakeling.

360o FLITSLAMPEN
Leverbaar in verschillende uitvoeringen. Kunnen als

frontflitsers worden gemonteerd op de bumper. Of
géintegreerd in de koplampen. In alle gevallen is de
lichtopbrengst optimaal en het stroomverbruik
bijzonder laag.
Standaard voorzien van dag- en nachtschakeling.

WS 350R VERSTERKER OM VEILIGHEID EXTRA
KRACHT BIJ TE ZETTEN
Met een vermogen van 100 Watt is deze Whelen-
Honac versterker al op grote afstand goed te horen.
Leverbaar in diverse uitvoeringen, met of zonder
luidsprekers of toespreekinstallatie.

holland naoficY
LAAT ZICH VAN Z'N BESTE KANT
ZIEN EN HOREN. MET WHELEN.

Voor verdere informatie over het komplete Holland Nautic programma kunt U kontakt opnemen met:
Kantoor en Showroom HOLLAND NAUTIC APELDOORN B.V. - Kayersdijk 175, 7332 AS APELDOORN, Tel. 055~11 2122 Telex 49417



YA KNIANSCHAP IN- A UTOBO UW

De nieuwe OPEL SENATOR ambulance, in standaarduitvoering leverbaar met:
2.5 L.-motor, 103 KW - 140 PK. met anti-blokkeer remsysteem, anti-slip differentieel en
zeer grote ambulanceruimte.

Tegen meerprijs leverbaar met:3.0 L- motor, 132 KW - 180 PK. en 2.3. L. - Turbo-diesel
motor 63 KW - 86 PK.

CMIESE IV
Importeur: NEDAM ROERMOND

Oranjelaan 802
6043 GL ROERMOND
TeI.: 04750 - 23351

Aanmeldingstormulier

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Naam korps, instelling:

wenst deel te nemen aan de derde Nationale
Brandwondendag op donderdag 20 november
1986 in het Congresgebouw te Den Haag.
Het inschrijfgeld ad. f 35,-- is d.d. .. .. 19..
op gironummer 202122 of
banknummer 70.70.70.643 overgemaakt
onder vermelding van 3e Nationale
Brandwondendag.

Datum:

Handtekening:

De Nederlandse Brandwonden Stichting
organiseert voor Brandweer, Politie en
Ambulancediensten een Nationale
Brandwondendag in het Congresgebouw te Den
Haag op donderdag 20 november 1986.
Prominenten uit de brandwondenwereld en uit de
wereld van de Brandweer, Politie en
Ambulancediensten zullen voordrachten houden
die specifiek zijn afgestemd op de practische
problemen die ontstaan, wanneer men te maken
krijgt met brandwondsla~htoffers.
Onderwerpen zijn onder andere:

eerste hulp
hoe beschermt een brandweerman vrouw zijn
longen
de behandeling van het brandwondslachtoffer

Aanmelding is mogelijk door invulling van het
aanmeldingsformulier en overmaking van f 35,-
aan de Nederlandse Brandwonden Stichting te
Beverwijk, gironummer 20.21.22 of
bankrekeningnummer 70.70.70.643 onder
vermelding van "Deelname Nationale
Brandwondendag".



C~RRO SSE RI E ~L ~` .a I~ K E Rd1 .aNS
OPGERICHT 1811

'~vwaMev~cE'~
VOOR IEDER
MERK
MAKEN WIJ ONS
STERK!

Ons bedrijf dat kan bogen op 175
jaar ervaring, vakmanschap en
service, is in staat op al uw wensen
en eisen in te spelen. leder
probleem op vervoersgebied, kwa
opbouw en inrichting, lossen wij
samen met u op.

of het nu een Mercedes, Dodge,
Peugeot, Chevrolet, Citroën, V.W.
of een Toyota is.

Voor informatie: Carrosserie
Akkermans - Veerkensweg 1,
4751 CR Oud Gastel,
tel. 01651 - 1293

CARROSSERIE AKKERMANS
VOOR VAKWERK OP MAAT
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memo
Tijdens het Symposium Ambulancehulpverlening, voor de vijfde maal
georganiseerd door de Vereniging van Chef-JHoofdverpleegkundigen
werd voor het eerst officieel het toekomstig regeringsbeleid met betrek-
king tot de ambulancehulpverlening gepresenteerd. Het spreekt vanzelf
dat daaraan in dit nummer aandacht wordt besteed. Aandacht ook voor
het internationale ambulancekongres Transani dat, voorafgaand aan het
nationaal symposium, eveneens in Hattein gehouden werd.
Wat u in dit nummer voorts zal opvallen is het aantal advertenties, waar-
voor het blad met enkele bladzijden werd uitgebreid. Dit is een goede
zaak; advertenties informeren de lezer omtrent produkten en bedrijven.
Het betekent ook dat de ambulancehulpverlening door deze bedrijven
als belangrijk wordt gezien, een serieuze markt en geen randgebeuren
waarbinnen ~nen zaken koopt omdat ze glimmen of er leuk uitzien.
En uiteraard liouden adverteerders een blad als "De Ambulance" met
zijn beperkte doelgroep financieel bereikbaar voor iedere ambulance-
hulpverlener. Hetgeen niet gezegd kan worden van de vele "meelezers".
Is het overigens niet zo dat iedereen die serieus bij de ambulancehulp-
verlening betrokken is, zijn of haar eigen abonnement zou moeten heb-
ben? Het verbaast ons tenminste nog steeds hoevelen er zijn die nauwe-
lijks enige notie lijken te hebben van wat er gaande is; zowel wat betreft
wetgeving, organisatie en opleiding als wat betreft apparatuur, behan-
deltechnieken en onderzoeken daarnaar.
Maakt u uw nog niet geabonneerde kollega's eens attent op het blad.
Niet dat wij u daarvoor handdoeken en lepeltjes sturen, maar om een
bijdrage te leveren aan het verbeteren van de informatievoorziening en
-uitwisseling en daarmee ook aan de ambulancehulpverlening zelf.

inhoud
10 Redaktioneel
1 1 Het regeringsbeleid in de toekomst
15 Hattem trefpunt van de ambulancewereld
19 Ernstig ongeval op Eindhovense rondweg
21 Spoedgeval
23 Uw ambulancepraktijk
26 Groningen paraat
27 Rechtsvragen in en om de ambulance
30 Korte Berichten

De inhoud van onder naarn gesehreven artikelen, is voor verantwoording van.de
auteuren vertolkt niet noodzakelijkerwijs de mening van (leden van~ de redaktie.

9



~ DE AMBIJLANCE

Redaktioneel
De toenemende aandacht die er wordt besteed aan hetgeen omschreven wordt als
de kwaliteit van de ambulancehulpverlening heeft goede en kwade kanten. Aan de
basis ligt nog steeds het feit dat we het er op landelijk niveau, en vaak ook regionaal
- bijvoorbeeld op CPA-niveau - niet over eens kunnen worden wat de inhoud van
het produkt ambulancehulpverlening moet zijn. Niettemin wordt er op diverse
fronten, zowel op beleids- als op diensten- en CPA-niveau, serieus aan gewerkt. Ook
al ás er daarbij vaak ook nog geert sprake van een vast gegarandeerd pakket aan han-
delirtgen, dat er met de nodige ioewijding en ijver over gedacht en aart gewerkt
wordt, is al heel belangrijk.
Er zijn er echter ook die eigenlijk niets ondernemen. Zij wachten blijkbaar één of
andere bui af, bijvoorbeeld in de vorm van een kornbinatie van wettelijke regeliragen
met instanties die op de rtaleving daarvan toezien. Eri in de tussentijd hopen zij mis-
schien toch stiekem dat men in een nieuw spreidingsplan toch de voorkeur aan hen
zal geven omdat de standplaats beter gesitueerd is dart die van de buurman, die
weliswaar kontinue aan het peil van zijn dienst sleutelt, ntaar dan dus wel mooi voor
niks.....
Men zou verwachten dat dergelijke afwachtende diensten en CPA's wel op zullen val-
len. Dat lijkt maar ten dele zo te zijn. Van sorrmtige zal het irtderdaad wel bekend
zijn. Andere maken gebruik van een rvokgordijn, dat we 'papieren kwaliteit" zou-
den kurinen noemen. Men voelt de toenemende druk van andere diensten, ander'e
CPA's, artdere provincies en wat dies meer zij, om met betrekking tot de ambulance-
hulpverlening het nodige te ondernemen. Maar zich er écht mee bezighouden doet
men rtiet. Misschiert zijn daar zelfs goede redenen voor aart te voeren rnaar dat doet
in dit verband niet ter zake. Wat men wel doet is bijvoorbeeld het volgertde: rnen
neemt de eerste de beste persoon met een verpleegkundig diploma aan ert zet 12em of
haar op de ambulance onder het motto ` 5~erpleegkundige kwaliteit". Of inen zet
ertigszins vage kreten op papier, zo in de trant van ' Ambulartcedienst X is in staat
tot het verrichten van hoogwaardig medisch-technische handelingen ". Leuk is ook:
"Ons personeel voldoet aan alle eisen" En wat dacht u van: 'De bemanning is volle-
dig geautoriseerd "' U ziet toch laopelijk in dat dit soort opmerkirtgen, die niet al-
leen in kranten maar ook irt vanuit de ambulanceltulpverlening afkomstige geschrif-
ten staan, niet ècht iets zeggen over hoe de vork in de steel zit.
Erger wordt het als men zich geroepen voelt pertirterzte orajuistlteden op papier te
zetten, bijvoorbeeld als aan een arnbulancedienst of CPA om informatie wordt ge-
vraagd. Inforrnatie die vaak gebruiki wordt voor het vaststellert van het beleid. Der-
gelijke mooipraterijen kunnen zo verstrekkende gevolgen hebben. Gedegert onder-
zoek aan de basis lijkt de beste oplossing om de werkelijke situatie in kaart te kun-
nen brengen.
1Vog erger is ltet als diensten elkaar onderling afkattert. Maar ja, het wil nog wel eerts
lichtelijk frustrerend werken als men birtnert een dienst of regio vol ijver allerlei akti-
viteiten ontplooit, terwijl een ander er met de pet naargooit........

10



~ DE AMBULANCE

Het regeringsbeleid in de toekomst

Tijdens het symposium ambulancehulpverlening op 17 oktober j.l.
presenteerde het Ministerie van WVC haar beleidsplannen met betrek-
king tot de toekomst van de ambulancehulpverlening. De lezing werd
uitgesproken door de heer Th. C.J. Straathof, plaatsvervangend direc-
teur afdeling Planning en Bouw van het Ministerie van WVC. Gezien de
belangrijkheid van dit onderwerp nemen wij deze lezing in zijn geheel
op, gevolgd door enige kanttekeningen.

Mijnheer de voorzitter, geachte aan-
wezigen.
Op bijeenkomsten als deze is het een
goede gewoonte dat het departement
van WVC aanwezig is. De ambulance-
wereld is hier breed vertegenwoordigd,
een goede gelegenheid dus om bestaan-
de contacten op te frissen en om
nieuwe contacten te leggen. Maar er is
een andere reden waarom het departe-
ment hier vandaag aanwezig is.
Er is in het ambulancevervoer op het
ogenblik veel in ontwikkeling en het is
van belang dat van tijd tot tijd gerap-
porteerd wordt over de stand van za-
ken zodat alle betrokkenen zicht blij-
ven houden op deze nieuwe ontwikke-
lingen. Vandaar ook Voorzitter, dat ik
u dank wil zeggen voor uw uitnodiging
aan het departement om op uw sym-
posium een bijdrage te leveren.
Eind zeventiger jaren is de Wet ambu-
lancevervoer volledig ingevoerd. De
rijksoverheid, de provincies, financiers,
het COTG en, beslist niet in de laatste
plaats de vervoerders zijn hierna aan
het werk gegaan om deze wet tot een
goede uitvoering te brengen. Tijdens
dit proces van operationalisering van
de wetgeving is door betrokkenen een
aantal knelpunten in die uitvoering ge-
signaleerd.
Succesievelijk is hierop door de over-
heid actie ondernomen met als gevolg
dat enkele jaren geleden een nieuwe fa-
se van beleidsontwikkeling in gang is
gezet. Ik noem U hiervan 4 kembegrip-
pen:
- een evenwichtige participatie van

partij en ;

- een efficiënte, gestroomlijnde orga-
nisatie;

- het in overeenstemming brengen
van planning en financiering;

- en een doelmatige besteding van fi-
nanciële middelen ofwel het streven
om met eerr beperkte hoeveelheid
geld, een zo hoog mogelijk niveau
van zorgverlening te bewerkstelli-
gen.

Ik hecht er aan om, voordat ik nader
inga op het onderwerp van vandaag
„Samenwerking, maar hoe?", allereerst
de 4 hoofdlijnen van de huidige be-
leidsontwikkeling te bespreken.
Het gaat me er daarbij in het bijzonder
om u aan te geven op welke wijze de
verschillende onderdelen van het be-
leid in elkaar passen.
Zoals gezegd zijn we na de invoering
van de Wet ambulancevervoer een
nieuwe fase ingegaan. Nu een aantal ja-
ren in praktijk met de wet gewerkt is,
blijkt dat een aantal knelpunten een
adequate uitvoering van de wet in de
toekomst in de weg staat.
Ik kom dan allereerst op de kwestie
van de wijze waarop particuliere- en
gemeentelijke vervoerders hun taken in
het kader van de WAV uitvoeren.
In het bijzonder doel ik hierbij op de
vraag of één van beide categorieën van
vervoerders een voorkeurspositie ten
opzichte van de ander zou hebben dan-
wel zou dienen te hebben. Deze discus-
sie speelt met name in de gebieden
waar particuliere- en gemeentelijke ver-
voerders samen het ambulancevervoer
verrichten en bij de werkverdeling ge-
kozen is voor het toedelen van het

spoedeisend vervoer aan de GG en GD.
Tijdens de Kamerbehandeling van de
wetswijziging WAV op 5 april 1984
heeft de vorige Staatssecretaris van
WVC, de heer Van der Reijden, zich
hierover expliciet uitgesproken.
Ik citeer: , ik zal dan ook bevorderen
dat de bij het ambulancevervoer be-
trokken vervoerders op gelijkwaardige
wijze bij de organisatie van het ambu-
lancevervoer en de verdeling van de rit-
ten worden betrokken". Een duide-
lijke uitspraak die vraagt om concrete
uitwerking. Hoe dit nu aan te pakken?
Ten tijde van de Kamerbehandeling
waarover ik sprak was al een onder-
zoek in voorbereiding naar een aantal
zowel binnen als buiten het departe-
ment gesignaleerde knelpunten in de
uitvoering~van de WAV. Vanuit de Ka-
mer werd~aangedrongen op een spoe-
dige voortgang hiervan en werd de
Staatssecretaris verzocht de onder-
zoeksopdracht zelfs nog uit te breiden.
De basis voor het onderzoek vormden
de volgende vier onderwerpen:
- het bestuur en de dagelijkse ]eiding

van de CPA;
- de CPA-omvang en de relatie tot de

bedrijfsvoering;
- de samenwerkingsrelatie tussen

CPA en de andere betrokkenen;
- en de effecten van mogelijke priva-

tisering van het ambulancevervoer.
Het onderzoek is verricht door het bu-
reau Twijnstra Gudde te Deventer. In
mei 1985 is aan de toenmalige Staats-
secretaris gerapporteerd en de adviezen
waren duidelijk. Ik noem enkele van
de belangrijkste:
- de CPA's onderbrengen in, voor de

uitvoering van het vervoer volledig
onafhankelijke stichtingen;

- voor wat betreft de CPAgebieds-
omvang aansluiting zoeken bij de
indeling voor de regio's van de Wet
ziekenhuisvoorzieninge n;

- en tenslotte nog enkele adviezen op
het gebied van de afstemming plan-
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ning financiering, een onderwerp
waarop ik later nog zal ingaan.

Ik hoor u denken: departement, een
rapport met zulke duidelijke adviezen
is een schot voor open doel, je neemt
ze wel over, of je neemt ze niet over,
in ieder geval genoeg voorzetten om
het beleid voor de tóekomst te kunnen
gaan uitwerken. Als u dergelijke ge-
dachten mocht hebben kan ik u voor
wat betreft het „uitwerken" ook een
positief antwoord geven. Het concept-
standpunt van WVC ligt sinds novem-
ber 1985 klaar, maar in de definitieve
besluitvorming zijn nog een paar hob-
bels te nemen - en geen geringe.
Allereerst een paar schoten voor de
boeg. Alhoewel er nog geen formeel
standpunt inzake het rapport van
Twijnstra Gudde is, hebben wij natuur-
lijk wel onze ideeën gevormd. Zonder
vooruit te willen lopen op de formele
besluitvorming, wil ik u toch alvast en-
kele van onze ideeën voorleggen.

Voor wat betreft de organisatievorm
van de CPA onderschrijven wij het ad-
vies van Twijnstra Gudde en kiezen
voor de stichtingsvorm.
De stichtingsvorm sluit als privaatrech-
telijke rechtsvorm en als nonprofit-
organisatie beter aan bij de rest van de
organisatie van de gezondheidszorg
dan de gemeenschappelijke regeling.
Voorts biedt de stichtingsvorm in te-
genstelling tot de gemeenschappelijke
regeling de mogelijkheid de positie van
overheids- en particuliere vervoerders,
evenwichtiger te regelen.
Met Twijnstra Gudde is het departe-
ment voorts van mening dat de ge-
biedsindeling van de organisatie van
het vervoer c.q. de CPA overeen dient
te komen met de gebiedsindeling van
de WZV - de Wet ziekenhuisvoorzie-
ningen, dus grotere regio's. In het bij-
zonder het spoedeisende vervoer heeft
een nauwe relatíe met de opvang van
patiënten in het ziekenhuis, zowel in
organisatorisch als zorginhoudelijk op-
zicht .
Om u te laten zien dat ik hier niet
slechts mooie beleidsvoornemens ver-
kondig, verwijs ik u naar de passage
onder hoofdstuk 2.4.5. van de nieuwe
Richtlijnen WZV waarvan de tekst
luidt: „In dit verband wordt ook gewe-
zen op de nauwe samenhang die er
moet bestaan tussen de planning van
de traumatologie-functie en de even-
eens door de provinciale besturen op
te stellen spreídingsplannen voor de
spoedeisende medische hulpverlening
in het kader van de Wet ambulancever-
voer".

Als laatste voor wat betreft het rap-
port Twijnstra Gudde kom ik dan op
de schaalgrootte van de CPA's. Er zijn
op dit moment om en nabij de 48
CPA's. Stel je je zelf de vraag: zou het
ook met minder kunnen?, dan denk ik
daarbij, waarom niet met één CPA
voor het gehele land te volstaan? Tech-
nisch moet dit mogelijk zijn. Ik kan u
geruststellen: wij streven niet naar 1
CPA voor heel Nederland. We streven-
wél naar een efficiënte omvang en
daarmee adequate bemanning van de
meldcentrale en dan denk ik bijvoor-
beeld aan één, ten hoogste twee CPA's
per provincie of aan één voor een aan-
tal kleine provincies. Het onderzoek
van Twijnstra Gudde naar de organisa-
tie van de CPA's in de provincie
Noord-Holland wijst ook in die rich-
ting.
Zoals ik u zei ligt het concept-stand-
punt gereed om naar de Tweede Ka-
mer te worden verzonden. WVC is ech-
ter niet het enige departement in Den
Haag. Kwesties als de gemeenschappe-
lijke regeling als organisatievorm voor
de CPA en de relatie van het ambulan-
cevervoer met de rampenbestrijdings-
organisatie gaan in het bijzonder ook
Binnenlandse Zaken aan. De gespreks-
punten tussen WVC en Binnenlandse
Zaken zijn in het bijzonder de gebieds-
indeling en de schaalvergroting van de
CPA's. Deze operatie zou in een aantal
gevallen ontkoppeling van de CPA's
met de brandweer betekenen. Een an-
dere complicerende factor is dat de
rampenbestrijdingsorganisatie steunt
op die van de brandweer en deze laat-
ste is overeenkomstig de brandweer-re-
gioindeling kleinschalig van opzet.
Waarom dan het ambulancevervoer
grootschaliger organiseren?
Ik zou hierover nog het volgende wil-
len zeggen. In het verhaal van Peter en
De Wolf komen de vogel en de eend el-
kaar bij de vijver tegen. Ze respecteren
elkaar, zijn van dezelfde familie maar
zetten zich - dit komt in de beste fa-
milies voor - tegen elkaar af.
Wat voor vogel ben jij, zegt de eend, je
kan niet eens zwemmen! Waarop de
vogel antwoordt, wat voor vogel ben jij
eigenlijk, je kan niet eens vliegen!
Door de specifieke mogelijkheden van
iedere organisatie optimaal te benutten
kan een kwalitatief hoogstaand eind-
produkt worden geleverd.
Voor de rampenbestrijdingsorganisatie
betekent dit dat wanneer Volks-
gezondheid de mogelijkheid krijgt om
eerst binnen haar eigen organisatie de
puntjes op de i te zetten, dit het eind-
resultaat - namelijk de bijdrage van de

gezondheidszorg aan de rampenbestrij-
dingsorganisatie - afleen in positieve
zin kan beihvloeden. Ik hoef u er niet
op te wijzen dat ik het nu heb over de
kern van de samenwerking tussen de
spoedeisende medische hulpverlenings-
organisatie en andere hulpverlenings-
diensten als brandweer en politie. Al-
hoewel dit alles misschien wat ontmoe-
digend klinkt heb ik toch goede hoop
dat we er op niet al te lange termijn
met Binnenlandse Zaken uit zullen ko-
men.
Voor beide departementen zijn bij de-
ze kwestie nogal wat belangen in het
geding. En het is ten alle tijde beter
uiteindelijk met een in praktijk werk-
bare oplossing te komen die ook voor
de toekomst perspectief biedt dan om-
wille van de snelle besluitvorming een
korte termijn~ompromis te kiezen.
Tot zover de CPA's. De efficiëncy van
de ambulancevervoerorganisatie wordt
immers door meer dan alleen de ge-
biedsindeling en schaalgrootte van de
CPA's beihvloed.
Op 10 juli j]. heeft de vorige Staatsse-
cretaris ingestemd met de door de
Commissie Sanering Ziekenhuisvoor-
zieningen vastgestelde planschaderege-
ling van het ambulancevervoer.
Deze regeling is van toepassing voor
ambulancevervoerders en CPA's en be-
treft de financiële gevolgen van sane-
ring in het geval de provincie besluit
tot wijziging of opheffing van een
standplaats dan wel intrekking of wij-
ziging van een vergunning of aanhang-
sel. Het van kracht worden van deze
regeling biedt de provinciale besturen
nu daadwerkelijk de mogelijkheid hun
spreidingsplannen niet alleen kritisch
te beschouwen maar als dit nodig is te-
vens te herzien.
Sprekend over de planning van het am-
bulancevervcer, kom ik dan op de der-
de hoofdlijn van de beleidsontwikke-
ling van dit moment en dat is de relatie
tussen de planning en de financiering
van het ambulancevervoer, een - zeg
ik u bij voorbaat - complexe materie.
Mede naar aanleiding van de uitspraak
van het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven van 2 maart 1984 in de
zaak ambulancedienst Emmeloord is
deze problematiek aan de orde gesteld
in het zogenaamde Drie Overheden
Overleg, het bestuurlijk overleg tussen
de Staatssecretaris van WVC en be-
stuurlijke vertegenwoordigers van IPO
en VNG. In dit overleg is besloten dat
de drie overheden gezamenlijk zouden
werken aan een voorstel om te komen
tot een structurele oplossing van deze
problematiek. Bij brief van 14 april

12



1986 is het resultaat van dit overleg
voor bespreking aan de overige betrok-
kenen bij het ambulanceveroer voorge-
legd .
De inhoud van de overeenstemming
tussen WVC, IPO en VNG luidt als
volgt:
1. Het in het FOGM voor het ambu-

lancevervoer beschikbare bedrag
wordt opgesplitst in provinciale ka-
ders voor de planning van het am-
bulancevervoer. De uitkomst van de
planning dient deze beschikbare fi-
nanciering niet te boven te gaan.

2. Met als basis van de 15 minute~-
grens stellen de provinciale besturen
opnieuw de spreidingsplannen en de
CPA-regio's vast. - Dit betekent
dat in de richtlijnen van de planning
de norm van één ambulance op
27.000 inwoners komt te verval-
len.
Paraatheidsregels voor de individue-
le ambulancevervoerder en verde-
lingsregels maken onderdeel uit van
het spreidingsplan.

3. De aldus door de provincies geplan-
de spreiding én paraatheid van de
ambulancewagens alsmede het ge-
plande aantal CPA's worden vóór
de vaststelling van het plan finan-
cieel vertaald. De ziektenkostenver-
zekeraars, de vervoerders en de
CPA's worden door de provincies
bij deze financiële vertaling betrok-
ken. Zo nodig kan ook het COTG
aan dit overleg deelnemen.

4. Nadat het spreidingsplan ingevolge
de WAV is vastgesteld en derhalve
toetsing heeft plaatsgevonden aan
het provinciaal financieel kader,
wordt voor de tariefstelling de regu-
liere WTG-procedure doorlopen.
Dit betekent dat gegeven de uit-
komsten voor de planning en op ba-
sis van de richtlijnen van het COTG
het overleg tussen vervoerder of
CPA en de ziektekostenverzeke-
raar(s) over het tarief plaatsvindt.

Op 22 augustus j.l. heeft op het depar-
tement overleg plaatsgevonden tussen
de betrokken organisaties. Hierbij wa-
ren vertegenwoordigd de 3 overheden,
financiers, het COTG, de bercepsorga-
nisaties, de Geneeskundige Hoofdin-
spectie en de Ziekenfondsraad. De
overgrote meerderheid heeft zich in
beginsel bereid getoond mee te werken
aan de uitwerking van de voorgestelde
richting van oplossing.
Alleen de KLOZ en de KPZ hebben
staande de vergadering een aanta] be-
zwaren tegen de voorgestelde aanpak
van de problematiek naar voren ge-

~ DE ANBULANCE

Zo iz vijjhonderd deelnemers uit de geledingen van de ambulancehulpverlening,
maar ook beleidsambtenaren van bijvoorbeeld provincies, volgden aandachtig de
lezingen tijdens het sympasium ambulancehulpverlening, waar naast vakinhoude-
lijke zaken ook het beleid voor de toekomst aan de orde kwam.

bracht. Inmiddels heeft onze nieuwe
Staatssecretaris, de heer Dees, alle or-
ganisaties verzocht zitting te nemen in
een werkgrcep die op korte termijn
aan de slag gaat de bereikte overeen-
stemming verder uit te werken. In het
bijzonder heeft hij op de KLOZ en
KPZ een beroep gedaan om binnen de-
ze werkgroep hun bijdrage te leveren.
De werkgroep zal uiterlijk 1 april 1987
aan de Staatssecretaris rapporteren.

ln een tijd waarin het woord „bezuini-
ging" dagelijks op de voorpagina van
iedere krant te vinden is ligt het voor
de hand dat maatregelen die door de
overheid worden voorgesteld ook al-
leen in het - bezuinigings - perspec-
tief worden gezien. Ik wil daarom be-
nadrukken dat de maatregelen waaraan
op dit moment wordt gewerkt tot doel
hebben een herallocatie van financiële
middelen binnen de sector; door terug-
dringen van de overheadkosten geld
besparen dat vervolgens gebruikt kan
worden om de kwaliteit van de ambu-
lancehulpverlening in het gehele land
op een aanvaardbaar peil te brengen.
Met andere woorden een doelmatiger
besteding van middelen ter verhoging
van de kwaliteit van de zorg. Met de
oprichting van de Stichting SOSA is de
aanzet gegeven om zowel EHBO-er als
verpleegkundige, chauffeur en CPA-be-
manning, meer specifiek voor ambu-
lancehulpverlening op te leiden. Op
het departement wordt op dit moment
gewerkt aan een wijziging van het Ei-

senbesluit. Het ligt in de bedoeling om
hierin niet meer zoals in het huidige
Eisenbesluit het geval is, uit te gaan
van een minimum kwaliteitseis van de.
bemanning. Gedacht wordt aan het
formuleren van een gewenst geacht
kwaliteitsniveau waarbij de Minister de
mogelijkheid wordt geboden om van
dit niveau af te wijken. Voor wat be-
treft het spcedeisende vervoer wordt
dan voor de chauffeur gedacht aan het
niveau van ambulancebegeleider (dit is
EHBO plus opleiding) en voor het be-
geleidende lid van de bemanning wordt
het niveau van verpleegkundige voorge-
steld. Op de CPA zal 24 uur per dag
tenminste één verpleegkundige aanwe-
zig dienen te zijn. Deze plannen moe-
ten nog nader worden uitgewerkt , de
Geneeskundige Hoofdinspectie zal om
advies worden gevraagd en tevens zul-
len betrokken organisaties in de gele-
genheid worden gesteld hierover hun
visie aan het departement voor te leg-
gen.
U ziet er wordt, in tegenstelling tot an-
dere berichten, gewerkt op de departe-
menten en op enkele fronten zijn al re-
sultaten behaald ook. Zonder dat ik
het heb genoemd zult u hebben ge-
merkt dat het onderwerp van dit sym-
posium „Samenwerking.....maaz hoe?"
als een rode draad door de beleidsont-
wikkeling heen loopt.
In dit verband wil ik u graag een uit-
spraak voorleggen die de beroemde Ha-
genaar Aage M. deed voor één van de
vele Amsterdamse zenders in de hoog-
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tijdagen van de televisiepiraterij. In al
zijn wijsheid sprak hij: „Alles staat of
valt met elkaar".
Het moge u duidelijk zijn geworden
dat de maatregelen die op het gebied
van het ambulancevervoer in voorbe-
reiding zijn alleen dán tot een positief
resultaat kunnen leiden als
ten eerste, de maatregelen getoetst zijn
op hun onderlinge consistentie waar-
mee ik bedoel dat ze eenzelfde richting
moeten aanwijzen en niet contra-pro-
ductief dienen te zijn en,
ten tweede, de betrokken organisaties
hun medewerking verlenen aan de
voorbereiding en de uitwerking ervan.
Ik heb u gezegd dat de problematiek
complex is. De kwestie van de afstem-
ming van planning en financiering bij-
voorbeeld is niet een zaak die even op
een achternamiddag wordt opgelost.
Niet alleen bereidheid om mee te wer-
ken aan de uiteindelijke uitvoering
maar vooral het meedenken over de
wijze van oplossen van de problema-
tiek zelf door de betrokken organisa-
ties, is een voorwaarde zonder welke
een structurele verbetering van de or-
ganisatie en financiering van het ambu-
lancevervoer niet van de grond zal ko-
men. De heer Korver, Gedeputeerde
Volksgezondheid van de provincie
Noord-Holland, formuleerde het tij-
dens de vergadering van 22 augustus
j1. als volgt: „Laten we met een posi-
tieve grondhouding aan het karwei be-
ginnen en het karwei afmaken". Deze
uitspraak van de heer Korver is mij uit
het hart gegrepen.
Mijnheer de Voorzitter, u heeft met
uw vereniging voorafgaand aan dit na-
tionaal symposium een driedaagse bij-
eenkomst gehad met een aantal van uw
collegae uit diverse andere Europese
landen. Het is van groot belang dat
ook op het gebied van de spoedeisende
medische hulpverlening internationaal
kennisoverdracht plaatsvindt, niet al-
leen op het government tot govern-
ment niveau maar vooral ook door de
organisaties van degenen die het werk
zelf verrichten. Ik wens u veel succes
met het in de toekomst verder verstevi-
gen van deze contacten.
Ik dank u voor uw aandacht .

COMMENTAAR

Voor diegenen die de laatste jaren de
ontwikkelingen hebben trachten te
volgen, komen de hoofdpunten uit het
voorgestelde beleid niet uit de lucht

vallen. Ook in dit tijdschrift werd di-
verse malen aandacht besteed aan de
knelpunten en de daarover verschenen
rapporten welke ten grondslag liggen
aan het hierboven gepresenteerde be-
leidsplan. De nieuwe financieringsvoor-
stellen van april j 1. kwamen aan de or-
de in "Redaktioneel" van nummer 2
van dit jaar.
Wat aan het gepresenteerde beleid ten
grondslag ligt, lijkt duidelijk: enerzijds
bepaalde ideeën over de organisatie en
het niveau van de ambulancehulpver-
lening, anderzijds de wetenschap dat
een en ander binnen de daarvoor ter
beschikking staande middelen gereali-
seerd moet worden. Overigens moet
hierbij wel aangetekend worden dat
wel - weer - sprake is van een be-
paald opleidingsniveau ("de verpleeg-
kundige"), maar dat hiermee nog geen
uitspraken zijn gedaan over het niveau
van handclen. Aangezien daaraan ech-
ter op diverse plaatsen in het land ge-
werkt wordt, ligt het in de lijn der ver-
wachtingen dat ook daarover binnen
niet al te lange tijd meer duidelijkheid
zal bestaan.
Twee vragen dringen zich d'uekt op. ln
hoeverre zal het nieuwe beleid van bo-
venaf worden opgelegd, en, hoe gede-
tailleerd is de in het beleidsplan opge-
nomen informatie? Om met het eerste
te beginnen luidt de vraag dus simpel-
weg: zijn de provincies, die immers de
Wet ambulancevervoer moeten uitvoe-
ren, straks verplicht om bijvoorbeeld
het aantal CPA's te reduceren en deze
24 uur lang met minimaal één ver-
pleegkundige te bezetten? Met andere
woorden, komen er wettelijke voor-
schriften of blijft het bij richtlijnen
waarvan Gedeputeerde Staten kunnen
besluiten deze naast zich neer te leg-
gen? Uiteraard kan men in deze wijzen
op de overeenstemming die er is be-
reikt om te komen tot een provinciaal
financieel kader, zijnde het totale be-
drag dat via de tarieven op jaarbasis
voor de organisatie en uitvoering van
de ambulancehulpverlening beschik-
baar is. Hoemeer men hiervan aan
CPA's uitgeeft, hoe minder men voor
de uiteindelijke ambulancehulpverle-
ning over zal houden. Of wordt per
provincie een bepaald percentage be-
schikbare
provincie een bepaald percentage van
het beschikbare bedrag als "CPAgeld"
aangeduid?
De tweede vraag luidt hoe gedetail-
leerd d~ informatie in het beleidsplan
is, en dan met name voor wat betreft
het vaststellen van het spreidingsplan.
De argumentaties die men bij het al

dan niet opheffen of inkrimpen c.q.
uitbreiden van standplaatsen tot nu
toe gebruikte, llepen nogal eens uit-
een. Zelfs het berip "15-minuten-
grens" is daarbij soms een omstreden
zaak. In het ene geval gebruikt men de
werkelijke tijden van de bijvoorbeeld
in een jaar gereden ritten naar een be-
paalde plaats toe, in het andere geval
doet men metingen op kaarten waar-
bij interessante schattingen over de ge-
middelde rijsnelheid van ambulances
gebruikt worden. Probeert men in eer-
ste instantie uit te gaan van bestaande
standplaatsen, en zo ja van welke wel
en van welke niet en waarom?
U ziet: twee vragen met vele daaraan
verwante vraagjes. En er zijn er uiter-
aard nog meer te stellen, bijvoorbeeld
hoe het zit met provinciegrenzen. Er
zijn immers al pogingen ondernomen
om, lijnrecht tegen alle uitgangspunten
in, grenzen van op grond van de Wet
ziekenhuisvoorzieningen vastgestelde
regio's te verleggen naar de provincie-
grenzen.
De uitvoering van het nieuwe beleid
zal zeker nog enige bloeddrukverho-
gende momenten met zich mee breng-
en. Te hopen is dat alle betrokkenen
zich bewust zullen zijn van de uit-
gangspunten en daar ook achter zullen
staan. Op een aantal aspecten van de
uitvoering van de in de afgedrukte le-
zing genoemde punten zal in komende
nummers nader worden ingegaan. ~

P.G. Hoving.
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Hattem trefpunt van de ambulancewereld

door P.G. Hoving

In de week van 13 tot en met 18 oktober was het in liet Overijsselse
plaatsje Hattem een komen en gaan van ambulancehulpverleners. Niet
alleen uit Nederland en België, want belialve het Symposium Ambu-
lancehulpverlening op 17 oktober en de vakbeurs van 16 tot en met 18
oktober, was er ook een internationaal kongres. Aan dit kongres werd
deelgenomen door, veelal leidinggevend, ambulancepersoneel uit onder
andere Groot-Britannië, Frankrijk, Marokko, Finland, België, Zweden
en Spanje. Van het nationaal symposium treft u in dit nummer de le-
zing over het toekomstig regeringsbeleid aan. terwijl een enkel ander
onderwerp nog in volgende nummers aan bod zal komen. Voor de in-
houd van alle lezingen verwijzen wij u naar de symposiumsyllabus. Di-
verse zaken die op de vakbeurs getoond werden trof u al in voorgaan-
de nummers aan. Een aantal produkten vindt u in de rubriek Korte Be-
richten c.q. in een volgend nummer. Op deze plaats aandacht voor het
internationaal ambulancekongres "Transani".

A1 in 1984 werd besloten dat het ze-
vende Transani-kongres in 1986 in Ne-
derland zou worden gehouden. De
reeks kongressen ontstond in 1980 op
initiatief van een Franse regionale am-
bulance-organisatie. Hoewel opererend
onder de vlag van Transani, bleek het
de symposiumcommissie van de Vere-
niging van Chef-~Hoofdverpleegkundi-
gen die belast was met de organisatie
van zowel het Transani-kongres, als het
nationaal symposium en de vakbeurs,
dat men er eigenlijk alleen voor stond.
Het verschil in aanpak tussen vorige
Transani-kongressen, waar nogal eens
wat geimproviseerd werd en waar het
sociale deel het vakinhoudelijke deel
dreigde te overheersen, en de "Made
in Holland" aanpak met werkelijk alles
tot in de puntjes voorbereid en met
mailing van informatie naar vele lan-

Van de syllabus van het nationale
symposium zijn nog enkele exempla-
ren verkrijgbaar. Zij kosten fl. 7,50 per
stuk (inkl. portoJ en zijn te bestellen
via "De Ambulance ". In de syllabus
ontbreken 2 lezingen; deze kunnen ge-
fotokopieerd worden meegeleverd
voor fl. 2,50 extra.

den en instanties, kwam duidelijk naar
voren. Zelfs zo, dat trouwe Transani-
gangers verklaarden zwaar onder de in-
druk te zijn en het Nederlandse kon-
gres te beschouwen als de kentering

tussen wat Transani was en wat het nu
geworden is. Doel is immers te komen
tot een uitwisseling van informatie en
waar mogelijk samenwerking op Euro-
pees niveau. Resultaat van het Hattem-
se Transani-kongres is onder andere
een eerste vervalgbespreking in Brussel
in december as. Hier zal van ieder der
deelnemende landen een vertegen-
woordiging aanwezig zijn, terwijl ge-
tracht zal worden ook nog vertegen-
woordigingen uit andere landen hier-
voor te interesseren.

PROGRAMMA

Op dinsdag 14 oktober was de eerste
kongresdag,voorafgegaan door de ont-
vangst en inschrijving van de buiten-
landse deelnemers. De totale inschrij-
ving werd overigens verzorgd door de

~

Alle momenten buiten de lezingen om tijdens inschrijving, aperitief, lunch en
diner, werden gebruikt om met elkaar van gedachten te wisselen over de organisa-
tie en opleiding in elkaars landen.
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.

Enkele der deelnemers tijdens één van de lezingen.

VW Hattem, die zich niet alleen voor-
afgaand aan het kongres met een aan-
tal aspecten van de organisatie had be-
ziggehouden, maar wier medewerkers
ook tijdens-de kongresdagen acte de
présence gaven teneinde voor vertaling-
en te zorgen en de deelnemers waarno-
dig met raad en daad terzijde te staan.
Het kongres werd geopend met
speeches van achtereenvolgens de heer
J.T. Sijbrand, voorzitter van de VCHV,
de heér W.H. Ausma, burgemeester van
Hattem en drs. C.A.E. Volckmann,
welke zijn voorzitterschap van het 7e
Transani-kongres om gezondheidsrede-
nen overgaf aan mr. F.H. de Man van
het Ministerie van WVC die aanslui-
tend het woord voerde. Wel was dok-
ter Volckmann, die ook bij vele bui-
tenlandse kollega's bekendheid geniet
door zijn aktiviteiten op ambulancege-
bied, gedurende diverse onderdelen
van het kongresprogramma aanwezig.

Van de zijde van de Geneeskundige
hoofdinspectie werd het kongres be-
zocht aoor mevrouw dr. R.R-R.
Huijsman - Rubingh, inspecteur in al-
gemene dienst voor de Basisgezond-
heids- en Ambulancediensten. Van de
zijde van de VCHV volgden diverse le-
den van de symposiumcommissie de le-
zingen.
Het eigenlijke lezingenprogramma be-
gon 's middags na de lunch, maar het
onderwerp "ambulancehulpverlening"
was in de wandelgangen en tijdens de
lunch al uitgebreid besproken. Het was
dan ook geen wonder dat een voorstel

van Nederlandse zijde om 's avonds de
ambulancedienst van de DGD Zwolle
te gaan bekijken, er toe leidde dat een
bus moest worden ingezet om alle ge-
interesseerden naar Zwolle te krijgen!
De kongresgangers hoorden aan het be-
gin van het middagprogramma een
drietal lezingen over protocollaire am-
bulancehulpverlening. Het ging om de
lezingen van dr. H.N. Hart, dr. H J. ten
Duis en dr. M.L. Simoons, welke ook
op het nationaal symposium op 17 ok-

tober te horen waren, Hiermee kon
aan de buitenlandse gasten een indruk
gegeven worden waar in ons land naar
toe gewerkt wordt. Vanzelfsprekend
ontstonden hierdoor de nodige discus-
sies.

Na de discussie en pauze volgde een le-
zing van de heer J.C. Bastiaanse van
TNO over letselpreventie en de aan-
sprakelijkheid voor het produkt `'am-
bulancehulpverlening". Aansluitend
werd het gehele gezelschap in het ge-
meentehuis van Hattem verwacht voor
een officiële ontvangst door de ge-
meente Hattem. De burgemeester van
Hattem ontving de vertegenwoordigers
van de diverse ambulanceorganisaties
niet alleen met een hapje en een drank-
je, maar vertelde tevens iets over
Hattem en toonde een klankbeeld over
de restauratie en bouw van het ge-
meentehuis dat in de oude stadskern is
opgenomen en meerdere panden be-
slaat-
Voordat het diner begon werd in 't
Heem nog de nieuwe videofilm "Gro-
ningen paraat" getoond. welke op rea-
listische wijze een beeld geeft van de
ambulancehulpverlening. Na het diner
begaf vrijwel het gehele gezelschap
zich naar Zwolle teneinde daar een
kijkje te nemen bij de ambulancedienst
en de CPA Zwolle. Het was even heel
vol, maar uiteindelijk lukte het toch

De buitenlandse inleiders waren achtereenvolgens de heer C. Joly (IrnksbovenJ, de
heer It.A. Wallman Carlsson ( rechtsbovenJ, de heer J.H. Davis (linksonderJ en de
heer L. van de Wnuwer ( rechtsonderJ.
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naast de uitleg de vele vragen in de ver-
schillende talen te beantwoorden.

IIVTERNATIONAAL

Het programma van de woensdag be-
vatte vier lezingen van verschillende
buitenlandse deelnemers. Als eerste
voerde de heer C. Joly, hoofd ambu-
lancedienst in het Franse Clamart, het
woord. Hij besprak de ontwikkeling
van de ambulancehulpverlening in zijn
land alsmede de samenwerking tussen
ambulancediensten en ziekenhuizen,
onder andere met betrekking tot de
SAMU (zie ook "De Arrb ulance", 7e
jrg. nr. 3). De lezing ging vergezeld van
een diapresentatie welke een en ander
nog eens verduidelijkte. Overigens wa-
ren. behalve de lezing van de heer 1oly,
alle lezingen in het Engels. Na iedere
lezing volgde een korte samenvatting
in het Frans en Spaans, verzorgd door
via de VW ingeschakelde tolken.
Daarna volgde een uitgebreide lezing
over verschillende aspecten van de am-
bulancehulpverlening in Zweden. Deze
lezing, met fraaie dia's van zowel am-
bulancezaken als Zweeds landschap,
werd verzorgd door de heer K.A.
Wallman Carlsson, medisch directeur
ambulancedienst en anaesthesist te
Malmb. In zijn lezing gaf de heer Wall-
man~arlsson een interessant beeld van
de ambulancehulpverlening in Zweden.
In zijn lezing waren een aantal bijzon-
der aktuele zaken verwerkt, waaronder
resultaten van de inzet van mobiele in-
tensive care units (MICU). Ook op het
gebied van de ontwikkeling van mate-
rieel willen de Zweden de competitie

met de rest van Europa wel aangaan.
Getoond werden al enkele dia's met
betrekking tot een uitgebreide studie
van zes jaar welke uiteindelijk nog dit
jaar tot de introduktie van een geheel
nieuw type ambulance zal leiden. Het
gaat daarbij om een ambulance-inte-
rieur dat in diverse bestelbusjes kan
worden ingebouwd. Bij het ontwerp
hiervan zijn diverse instanties, ook van-
uit de ambulancehulpverlening zelf,
betrokken geweest. De verwachting is
dan ook dat dit concept de Zweedse
markt en daarna ook de andere scandi-
navische landen zal veroveren.
Dhr. Svanell, van het bedrijf dat deze
ambulance produceert, Hejde Ambu-
lanser AB, toonde ons later enkele fo
to's van het in aanbouw zijnde voer-
tuig en wij zullen het kant-en-klare
produkt zo spoedig mogelijk na de of-
ficiële introductie voorstellen. Samen
met deze nieuwe ambulance werd een
brancard ontwikkeld, welke al wel te
zien was, en die ook in Hattem tijdens
het Transani-kongres en de vakbeurs-
dagen te zien was. Via de Gebr. Visser
is deze brancard in ons land zelfs al te
koop.

Het middagprogramma werd begonnen
met een lezing van de heer J.H. Davis,
hoofd ambulancedienst van Bradford
in Groot Britannië. Na een korte inlei-

De in kombinatie met een nog te introduceren nieuwe ambulance in Zweden ont-
~vikkelde brancard kan zowel als brancard als (verrijdbareJ draagstoel gebruikt
worden. Bovendien is gekozen voor een konstruktie welke het mogelijk maakt ge-
makkelijker trappen op en af te komen, waarbij gebruik gemaakt wordt van op de
schouder rustercde steunen zodat men zijn handen zonodig vrij heeft.

ding toonde hij een videoband van de
brand in het voetbalstadion van Brad-
ford, waarbij meer dan vijftig mensen
om het leven kwamen en een kleine
250 gewonden naar ziekenhuizen wer-
den vervoerd. De brand bevatte een
live-opname, beginnend korte tijd voor
het uitbreken van de brand. Links on-
der in beeld zag men de tijd. Zonder
kommentaar wordt op indrukwekken-
de wijze zichtbaar hoe snel zich een
dergelijke ramp kan voltrekken. Reden
om de heer Davis te vragen deze video-
band ook op het nationaal symposium
te willen vertonen. In zijn lezing ging
de heer Davis uitgebreid in op alle as-
pecten van de ltulpverlening bij en na
deze brand. Ook gaf luj een opsom-
ming van andere branden met veel
slachtoffers, en hield hij een uitgebreid
betoog over alle maatregelen die geno-
men moeten worden om op dergelijke
grote ongevallen voorbereid te zijn.
De laatste lezing van het internationale
kongres was met recht een internatio-
nale lezing. De heer L. van de Wouwer,
verpleegkundige spoedgevallendienst,
uit België had getracht een inventarisa-
tie te maken van de ambulancehulpver-
leningssystemen in de diverse Europese
landen. Alleen al het inzamelen van de
informatie leek soms een onmogelijke
opgave. Niettemin had de spreker zijn
gevoel voor humor in het strijdgewoel
niet verloren, zodat een vlot betoog
ontstond. De heer van de Wouwer ver-
gat echter niet de vinger op diverse ze-
re plekken te leggen, zoals opleiding,
centraal alarmnummer en uitrusting
van ambulances. Op Europees niveau is
hier beslist nog geen sprake van een-
vormigheid!

HOLLANDS

Aansluitend vond een Transani-verga-
dering plaats met uit ieder der deelne-
mende landen een vertegenwoordiger.
De overige deelnemers waren in de ge-
legenheid een Zweedse videoband te
zien welke bedoeld is als infunnatie

17



~ DE AMBIJLANCE

wisseling van informatie. Zo krijgt men
meer inzicht in elkaars systemen en
meer begrip voor elkaars situatie. Ten-
slotte zei de heer van de Wouwer het al
in zijn betoog: "Wij kunnen van elkaar
nog heel wat leren". ~

De Hollandse avond met een echte klompendans was een groot succes.

naar het publiek toe hoe te handelen
bij een ongeval en hoe de hulpverle-
ning georganiseerd is.
's Avonds werd een Hollands follcloris-
tische avond gehouden met koud buf-
fet. Het programma, met onder andere
Hans Kazan, demonstraties van oude
ambachten en optredens van een boe-
renkapel en een gezelschap dat oude
Hollandse muziek en liederen ten ge-
hore bracht, viel bijzonder in de
smaak. Namens de diverse landen voer-
den gedurende de avond een aantal
sprekers het woord. Een enkele deel-
nemer bracht liederen in zijn eigen taal
ten gehore zodat ook het Hollandse
programma een internationaa] tintje
kreeg.

Op donderdag 16 oktober werd de
Vakbeurs ambulancehulpverlening ge-
opend door de burgemeester van Hat-
tem, de heer W.H. Ausma, èn door
oorverdovend getoeter. ))e buitenland-
se kongresdeelnemers maakten daarna
van de gelegenheid gebruik de beurs te
bezoeken, waarbij zonodig voor verta-
ling werd gezorgd. Hoewel de beurs
nog tot 18.00 uur geopend was, koste
het toch enige moeite de buitenlandse
gasten van de beurs tijdig naar de
lunche, welke tevens de officiële slui-
ting van het Transani-kongres was, te
krijgen .

Tijdens de afsluiting ontvingen alle
deelnemers een certifïcaat en een setje
met miniatuurambulances. Het afsluit-
tingsgebeuren en de lunch werden bij-
gewoond door de Commissaris der Ko-

ningin in Gelderland en de burgemees-
ter van Hattem en echtgenotes. In ge-
zelscliap van onder andere de voorzit-
ter van de VCHV, bezochten de hoge
gasten na afloop van de lunch de vak-
beurs, waar zij zich op de hoogte stel-
den van een aantal ontwikkelingen op
ambulancehulpverleningsgebied .
Transani 1986 is voor de deelnemers
zondermeer een succes geweest. Het
zal dan ook zeker een vervolg hebben.
A1 is het in eerste instantie alleen maar
door de opgedane kontakten en de uit-

Blik op de vakbeurs kort voor de opening.
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Ernstig ongeval op Eindhovense rondweg

door P.F.G.H. Snellen

Op zaterdag 20 september j.l, vond op de vliegbasis Eindhoven~Eindho-
ven Airport een "open dag" plaats van de Koninklijke Luchtmacht
waarvoor, door de verwachte grote aantallen bezoekers, speciale maatre-
gelen in verband met ambulancehulpverlening getroffen waren.
Op diezelfde dag deed zich omstreeks 15.40 uur op de Insulindelaan te
Eindhoven (een gedeelte van de "Rondweg") een ongeval voor waarbij,
naar later bleek, twee doden en tien gewonden vielen.

Volgens de verklaring van de 19-jarige
bestuurder van de bij dit ongeval be-
trokken personenauto, gebeurde het
ongeluk toen hij door een VW-busje,
waarin familieleden van hem zaten,
werd gepasseerd. Er werd naar elkaar
gewuifd. toen de personenauto een
klapband kreeg. Hierdoor verloor de
bestuurder de macht over het stuur en
kwamen beide voertuigen met elkaar
in aanraking.
Het busje kwam hierdoor op de andere
weghelft terecht, de personenauto be-
landde tegen een boom in de midden-
berm van de weg. De bestuurder van
deze personenauto raakte bekneld en
moest door de brandweer bevrijd wor-

den; hij liep slechts lichte verwonding-
en op.
De ernstig gewonde en overleden
slachtoffers waren alle familieleden
van elkaar en waren de inzittenden van
het busje. Een aantal van hen liep ver-
wondingen op, doordat men uit het
voertuig geslingerd werd.

OPEN DAG

Zoals in de aanhef reeds werd vermeld,
werd op de betreffende zaterdag op de

joto B. van Mierlo

vliegbasis Eindhoven een open dag ge-
houden.
Men verwachtte een bezoekersaantal
van tweehonderd- tot driehonderddui-
zend, wat achteraf een reële scliatting
bleek te zijn. Om dit grote aantal men-
sen eerste liulp te kunnen verlenen en
om op alle mogelijke calamiteiten
voorbereid te zijn, waren door de CPA
Eindhoven de volgende maatregelen
getroffen, een en ander overeen-
komstig het draaiboek dat was samen-
gesteld bij het bezoek van de Paus vo-
rig jaar. Op de vliegbasis was de zoge-
naamde COmmandoMAterieelwagen
(CCdvIA wagen) gestationeerd, die de
CPA-taak op dit terrein waarnam. In
het team, dat dit voertuig bemande,
waren onder andere een eerste ver-
pleegkundige, een chauffeur en een
monteur opgenomen. Bovendien ston-
den hier 6 ambulances van de Konin-
klijke Luchtmacht, 2 ambulances van
de GGD Eindhoven en 1 ambulance
van de DGD Valkenswaard paraat. Het
Rode Kruis Korps Eindhoven was aan-
wezig met 1 ambulance en een VG.
Binnen de stad waren drie ambulances
van de GGD Eindhoven beschikbaar.
Dok was een ambulance van de fuma
Van Gompel uit Reusel naar Eindho-
ven gekomen om binnen het Eind-
hovense gebied te kunnen worden in-
gezet. De ziekenhuizen binnen Eindho-
ven waren alle in kennis gesteld van de
mogelijkheid meerdere slachtoffers bij
een calamiteit te moeten kunnen opne-
men.

Het Catharinaziekenhuis was in eerste
instantie aangewezen als ziekenhuis,
waar eventuele patiënten vanaf de
vliegbasis naar zouden worden ver-
voerd. Hier was sprake van een zoge-
naamde "verhoogde paraatheid"; ook
was er een extra team stand-by.
Het Diaconessenziekenhuis was toebe-
deeld als aanvoerplaats te fungeren
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voor eventueel per helicopter te trans-
porteren slachtoffers. Als landings-
plaats was een tegenover dit ziekenhuis
gelegen sportveld gereserveerd.
Ook het St. Josephziekenhuis was op
de hoogte gebracht; hier waren geen
extra maatregelen getroffen.

ONGEVAL

Toen om 15.46 uur via het alarmnum-
mer 0011 op de CPA Eindhoven de
melding binnenkwam, dat er "op de
Rondweg bij het Diaconessenzieken-
huis een aanrijding met gewonden"
had plaatsgevonden, rukte onmiddel-
lijk een ambulance uit. Om 15.51 uur
was dit voertuig ter plaatse (wagen
04). De aan boord aanwezige verpleeg-
kundige meldde aan de CPA, dat hij
grofweg schatte, dat er 12 slachtoffers
waren. Hij verzocht om meer ambulan-
ces. Direct daarop is hij met een zeer
ernstig gewonde patiënte naar het na-
bijgelegen ziekenhuis gereden.
De centralist van de CPA had toen al
nog een telefonische melding ontvang-
en, waaruit bleek dat er meer dan één
ambulance nodig zou zijn, waarop hij
al d'uekt een tweede voertuig alarmeer-
de (02, uitgerukt 15.50 uur). Op het
mobilofonisch verzoek om meer ambu-
lances, reageerde de CPA, door:
- de overige twee ambulances uit te

sturen (wagen 16, uitgerukt om
15.53 uur; op volgend nader bericht
voertuig O5, uitgerukt 15.59 uur);

- De COMAwagen op het vliegveld te
informeren, zodat ook hier maatre-
gelen genomen konden worden;

- een voertuig van de DGD Valkens-
waard tijdelijk in Eindhoven te sta-
tioneren, voor het geval uitgerukt
zou moeten worden voor een ande-
re spoedeisende hulpverlening bin-
nen de stad;

- en de ziekenhuizen te Tilburg te in-
formeren, dat bij een eventuele ca-
lamiteit op de vliegbasis de slachtof-
fers naar hen vervoerd zouden wor-
den.

Nadat het bericht van het ongeva] aan
de COMAwagen was doorgegeven, wer-
den de beide civiele ambulances op de
vliegbasis naar de poorten gedirigeerd,
om voor het geval dit nodig mocht
zijn, onmiddellijk vandaaruit te kun-
nen vertrekken. Door de politie wer-
den in de omgeving van de vliegbasis
onmiddellijk twee routes verkeersvrij
gemaakt en gehouden om vertraging

bij het eventueel uitrukken van deze
beide ambulances te voorkomen.

Nadat het voertuig dat als eerste ambu-
lance (04) op de plaats van het ongeval
was geweest. was teruggekeerd op de
Insulindelaan vanuit het nabij gelegen
Diaconessenziekenhuis, heeft de ver-
pleegkundige de verzorging en de af-
voer van de meeste slachtoffers ter
plaatse gecobrdineerd.
Hierbij dient te worden vermeld, dat
daarvoor onder normale omstandighe-
den in Eindhoven bij een hulpverlening
van enige omvang direct de COMAwa-
gen ter plaatse wordt gezonden.
Gezien de zeer korte afstand van de
plaats van het ongeval tot het Diaco-
nessenziekenhuis (ca. 600 meter) werd
besloten alleen de allernoodzakelijkste
handelingen te verrichten en vervol-
gens zo snel mogelijk de slachtoffers af
te voeren. Ook het Catharinazieken-
huis ligt in nabijheid van de plaats van
het ongeval.
De slachtoffers werden met vier ambu-
lances afgevoerd naar de drie Eindho-
vense ziekenhuizen en het Sint-Anna-
ziekenhuis te Geldrop.

De slachtoffers hadden - voorzover
bekend - de volgende letsels:
- impressiefractuur pariëtaal;
- snijwonden gelaat;
- commotio cerebri;
- onderbeenfracturen;
- onderbeen kwetsuren;
- rugtrauma's;
- trauma aan nekwervels;
-- klachten over pijn in benen en rug;
- aangezichtsfracturen.

Jóto B. van tYlierlo

Om 16.25 uur meldde de laatste bij de
hulpverlening aan dit ongeval betrok-
ken ambulance zich weer vrij, waarmee
na nog geen 40 minuten de inzet als
beëindigd kon worden beschouwd. ~

Met dank aan de Voorlichtingsdienst
Gemeentepolitie Eindhoven en de heer
A. Karssen, hooJd afdeling zieken- en
ongevallenvervoer GGD Eindhoven.
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SPOEDGEVAL door B. Berden en
A.C.L Grubben, artsen

Traumatische miltruptuur

DEFINITIE

Een scheuring in de milt ten gevolge van een trauma.
De milt is een in de linkerbovenbuik gelegen orgaan
dat ondermeer actief is in de bloedfiltrering en in de
aanmaak van afweerstoffen.

BESCHRIJVING

Zoals gesteld ligt de milt in de linkerbovenbuik, net
onder het linkerdiafragma. Het is een boonvormig or-
gaan dat ongeveer 10 cm. lang en ? cm. breed is, en
weegt een kleine ? ons. De anatomie valt in drie be-
langrijke delen uitcen:
1. het uit bindweefsel opgcbouwde kapsel:
~ . het eigenlijke weefsel daaronder:
3. de vaatsteel met een veneus en een arterieel deel,

welke beide voor een zeer fors bloedverlies kunnen
zorgen.

Veela] wordt de milt beschadigd in de situatie die
men als "buiktrauma" aanduidt. Hiermee wordt be-
doeld, wat de term ook feitelijk aangeeft, een trauma
dat aangrijpt op de buik (voor het gemak: het gedeel-
te tussen borst en bekken). De aard van dit trauma
kan in twee delen worden gesplitst: 1. Het stomp
buiktrauma waarbij het aangrijpend geweld weinig of
geen indrukwekkend zichtbaar letsel veroorzaakt. Als
tegenhanger geldt: 2. het scherpe buiktrawna waarbij
er sprake is van penetratie door de gehele buikwand.
Uiteraard valt de scheiding niet altijd te maken, zeker
als onbekend is gebleven wat er precies gebeurd is.
Een milt die ten tijde van het trauma vergroot dan
wel ziek is, heeft over het algemeen een duidelijk gro-
tere kans om te ruptureren. Het kan zelfs zo zijn dat
een relatief onschuldig trauma al teveel is. Men mag
hierbij denken aan patiënten met (diverse) bloedziek-
ten (waaronder leucemie), (diverse) infecties en pa-
tiënten met een slechte hartfimctie.
Bij welke trauma's treedt nu vaak buikletsel op? Het
scherpe buiktrauma treedt ondermeer op bij steek- en
schotverwondingen. Bij een schotverwonding is het

erg moeilijk om de baan in te schatten langs welke de
kogel is gegaan. Veelal maakt de kogel een totaal niet
te voorspellen hoek ten opzichte van de buikwand.
Om deze reden moet bij een schotverwonding ook bij-
na altijd operatief worden ingegrepen. Bij andere
scherpe verwondingen zoals een mesteek, is de baan
tneestal wel redelijk te voorspellen.
Hct stompe buiktrauma treedt vaak op bij verkeerson-
gevallen. Het stuur van een auto, tnotor of fiets slaat
vaak met kracht tegen de buik of vice versa. Ook de
druk van de veiligheidsgordel kan bij een naar boven
slingerend lichaam (dus bij een botsing) stomp letsel
veroorzaken. Uiteraard kan stomp buikletsel ook op-
treden bij velerlei manieren van vallen, m~t name als
mett op een of ander voorwerp valt. Het is belangrijk
te weten dat het stomp buiktrauma het meest voor-
komt.
De milt wordt bij scherp aangrijpend letsel vaak aan-
geprikt. Andere veel geraakte structuren bij het scher-
pe buiktrauma zijn allereerst de darm, de lever en en-
kele grote vaten. Bij stomp aangrijpend letsel worden
de beschadigde organen vaak tussen hardere structu-
ren gemangeld. Voor de milt is dit vaak compressie
tussen de linker voorste buikwand en de wervelko-
lom. Vaak worden gedeeltes van deze structuren ook
beschadigd. Men ziet relatief vaak dat er ook nog rib-
fracturen, linker nierbeschadiging en~of pancreasletsel
is opgetreden. Andersom geldt hetzelfde: bij één van
deze drie moet er ook altijd aan miltletsel worden ge-
dacht. Overigens is denken alleen niet voldoende. Bij
adequate diagnostiek zal er in het ziekenhuis ook naar
worden gezocht aangezien de milt een relatief erg
kwetsbaar buikorgaan is.
Als men bekijkt waaruit het miltletsel kan bestaan
kan de volgende indeling worden gemaakt:
- intact kapsel met verscheuring of kneuzing van het

merg. Dit is erg verraderlijk omdat het kapsel de
bloeding als het ware tamponeert.

- kapsel- en mergverscheurint wat een hypovole-
misch shockbeeld geeft.

- Zogenaamde fragmentatie, dat wil zeggen verplette-
ring in vele kleine stukken met relatief weinig sa-
menhang. Dit kan een wisselend klinisch beeld te
zien geven.

- een scheuring in de miltvaatsteel (hilus). Volgens
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recente literatuur zou dit met name optreden bij
trauma's met een grote snelheidsverandering. De
milt zelf kan hierbij nog intact zijn.

Wat zijn nu de verschijnselen die bij een patiënt me t
miltletsel kunnen worden waargenomen? Globaal mag
er een belangrijke tweedeling wn rden gemaakt:
1. algemene "lichamelijke" reactie
~. localt reactie
Ad. 1. De algemene reactie op lichaamsniveau heeft
als oorzaak de grote hoeveelheden bloedverlies wat
miltletsel snel kàn veroorzaken. Alle verschijnselen
van een hypovolemische shock kunnen aangetroffen
worden.
Ad. 2. De locale reactie hangt vooral af van het soort
beschadiging. In het geval dat het merg beschadigd is
maar het kaps~l nog intact is (subcapsulair hema-
toom) kan het beeld aanvankelijk vaag en weinig in-
drukwekkend zijn. Vervolgens kan zeer snel, maar
soms ook pas na dagen, het beeld verslechteren. Als
het bloed direct bij het trauma (of geleidelijk erna) in
de vrije buikholte komt, reageert de buik IZeftig met
wat peritoneale verschijnselen genoemd worden. Dit
geeft meestal het beeld van spontane pijn, pijn bij be-
wegen, drukpijn en niet-willekeurige spierspanning
(ook wel défense musculair genoemd). Ook zal hierbij
in meer of mindere mate sprake zijn van een shock-
beeld. Het zal duidelijk zijn dat deze hypovolemische
shock hèt grote probleem c.q. gevaar is bij het trau-
matische miltletsel.
Zeer belangrijk bij de patiënt met buikletsel is het be-
sef dat er (ernstig) miltletsel kan bestaan wat op kor-
te, maar soms ook pas op lange termijn fors bloedver-
lies kan veroorzaken. Juist omdat er geen voorafgaan-
de tekenen zijn kan dit beeld zo verraderlijk zijn. Om
deze reden moet de patiënt zorgvuldig (binnen de re-
delijkheidsgrenzen) onderzocht worden. Hiertoe be-
horen:
- goed nakijken van de buik op tekenen van penetra-

tie, kneuzing en~of puntbloedinkjes;
- goed nakijken van de borst;
- voelen in de buik naar eventueel aanwezige spier-

spanning en~of pijn. Dit moet uitermate voorzich-
tig gebeuren in verband met het mogelijk, als ge-
volg van de manipulatie, alsnog ruptureren van de
milt;

- indien men bekend is met de normale darmgeruisen
kan verminderde of afwezige peristaltiek ook een
duidelijk argument voor beschadiging van de buik-
inhoud vormen. Dit behoeft echter niet specifiek
op een miltbeschadiging te duiden;

- reconstructie van het trauma kan voor de vervolg-
behandeling waardevolle informatie oplevzren.

SYMPTOMEN

De volgende symptomen kunnen in meer of minder~
mate aanwezig zijn:
- pijn in de buik na trauma: eventueel spontaan, bij

druk enlof bij bewegen;
- hypovolemische shockverschijnselen: polsversnel-

ling, bloeddrukdaling, transpireren, misselijkheid,
collaps e.d.

EERSTE HULP

zorg dragen voor snelle ambulancehulp:
indien het slachtoffer in shock raakt of is, daarna
handelen:
in kritische situatie kan autotransfusie overwogen
worden door middel van het hoogleggen van de be-
nen;
niet aan de buik komen.

AMBULANCEHULPVERLENING

als onderdeel van de stabilisatie dient een goed lo-
pend infuus (naald met grote diameter) aangelegd
te worden:
zorgen voor adequate oxygenatíe via zuurstofka-
theter of -kapje;
aan het begin van de rit de buikomvang me ten en
aftekenen:
over de nut van de anti-shock broek bij buikletsel
bestaan verschillende opvattingen. Het gebruik
hiervan aanpassen aan de visie binnen uw dienst of
regio;
na snelle inventarisatie en stabilisatie is het zaak
om de patiënt op een verantwoord snelle wijze naar
het ziekenhuis te vervoeren onder bewaking van
pols en tensie; monitorbewaking is zinvof;
indien noodzakelijk cardiopulmonale resuscitatie
toepassen.

THERAPIE

Na aankomst in het ziekenhuis zal in de duidelijke ge-
vallen direkt tot operatie worden overgegaan. Hierbij
heeft c.q. krijgt men een goed beeld van de feitelijke
beschadigingen in de buik. Overigens wordt bij milt-
letsel deze meestal verwijderd. Bij de minder duidelij-
ke gevallen worden diverse hulpmiddelen gebruikt om
de diagnose zeker te krijgen. Hiertoe behoren de di-
verse r~ntgenonderzoeken, echo, CT-scanning en "ab-
dominal tap'~, waarbij men op één plaats in de me-
diaanlijn buikvocht verzamelt en nakijkt op eventueel
aanwezig bloed. Omdat de bloeding zich ook pas eni-
ge tijd later kan manifesteren is het verstandig de pa-
tiënt (waarbij de onderzoeken niets opleveren} enige
tijd te observeren. Hierbij wordt met name gelet op
eventtiele toename van de buikomvang, eventueel op-
tredende shockverschijnselen, en het HB-verloop.



Levensreddende handeling~
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19,5 x 19,5 cm., 68 blz., 56
foto's en afb. fl. 17,25

Handboek Ambulancehulp-
verlening
22 x 22 cm. 160 blz fl 150,-

Zakatlas hartritmestoornis-
sen
Uitleg van 100 monitorbeel-
den 18,5 x 12 cm., fl. 20,25

Notfall-Taschenbuch
Handzaam boekje met alle
mogelijke informatie over
alle mogelijke spoedgevallen
11 x 15 cm., 290 blz.

fl. 35,50

Unfallrettung

Unfallrettung
Uitgebreid boek over de me-
dische en technische aspek-
ten van ongevallen, 25 x
17,5 cm., 599 blz., 1096
kleuren- en zwlw foto's.

fl. 97,50

Klein geneeskundig Woor-
denboek lKlok)
met bijna 17.000 genees-
kundige termen, 19,5 x 12,5
cm., 359 blz. fl. 25,75

~ DE AME~ULANCE

Wenst U zich op "De Ambu-
lance" te abonneren à fl. 32,50
voor 6 nummers, vult U dan
deze antwoordkaart in en doe
hem op de bus. Voor betaling
ontvangt U een acceptgiro-
kaart.
Het vermelden van de gegevens
m.b.t. Uw werkkring en diplo-
ma's is niet noodzakelijk, maar
wordt wel op prijs gesteld.
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Nederlandse Ambulances
1908-1970
Fotoboekje, 22 x 15 cm.,
96 blz., 96 zwlw foto's

fl. 22,50

Kraftfahrzeuge der Feuer-
wehr und des Sanitátsdiens-
tes.
Fotoboek met informatie
over brandweer- en ambu-
lanceauto's, 66 blz. en 178
foto's met ambulances., 24
x 17,5 cm., 332 blz-, 900
zwlw toto's fl. 42,50

Rettungsfahrzeuge - von der
Krankenkutsche zum Not-
arztwagen.
De ontwikkeling van de am-
bulances in Duitsland, 27,5
x 24,5 cm., 160 blz. 300 fo-
to's f I . 105,00

5 Ans aux cotes des Sapeur
Pompiers de Bruxelles
Fotoboek van de Brusselse
brandweer, inkl. foto's van
optreden bij ongevallen, de
ambulancedienst en trauma-
team, 30,5 x 23 cm., 176
blz., 280 zwlw foto's

fl. 40,50

Wir fliegen damit Sie leben
15 jaar ambulancehulp van-
uit de lucht, 21 x 30 cm.,
160 blz., 144 kleuren- en 35
zwlw foto's fl. 69,50

blaulich~-.- -
fahrzeu9-so -., --...

BFM Sonderheft Ziirich
Speciale tijdschriftuitgave
over de luchthavenbrand-
weer van Ziirich jinkl. 14
ambulancefoto's) en de am-
bulancedienst van de stad
Ziirich, 18 blz. 58 kleuren-
en 6 zwlw foto's, 21 x 29,7
cm., 48 blz, fl. 17,50
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Uw ambulancepraktijk
door V. Mattijssen, B. Berden en M. lanssen

Op een warme zomerse zondagmiddag wordt u naar een
crossterrein gestuurd, dat buiten uw eigen regio ligt. Gezien
de onbekendheid met deze regio verzcekt u de CPA om
hulp bij het vinden van het terrein. Na ongeveer een kwaz-
tier arriveert u op een crossterrein waarbij echter niemand
iets weet van een slachtoffer of een bestelde ambulance.
Men wijst u de weg naar een ander naburig gelegen crosster-
rein. In totaal 25 minuten na het vertrek van de standplaats
komt u aan op het bedcelde terrein en loodst men u verder
naar een aanwezige rode kruis ambulance. Gelukkig valt,
ondanlcs de lange rijtijd, alles erg mee: een rode kruis helper
vertelt u dat één van de crossers een onderbeenfractuur
heeft. Hoe het met de pols en tensie staat is hem niet
bekend.
U gaat de rode kruis ambulance binnen en ziet een ongeveer
20jarige jongeman in ondergced liggen. Uit de duideGjk af-
wijkende stand van het rechter-onderbeen leidt u af dat een
breuk inderdaad meer dan waazschijnlijk is.

VRAAG 1
Mag men uit een afwijkende stand altijd concluderen dat
het een fractuur betreft?

ANTWOORD 1 '
[n het algemeen is een afwijkende stand een bewijs voor het
bestaan van een breuk. Overigens moet men deze vanzelf-
sprekendheid goed beseffen omdat, zoals we verderop nog
zullen zien, de afwijkende stand één van de weinige echt
"harde" criteria is.

Het been van de jongen is niet gespalkt en wordt ook niet
ondersteund. Voorts valt u op dat de jongen erg bleek ziet
en bovendien fors transpireert.

VRAAG 2
Wat zijn uw eerste handelingen?

ANTWOORD 2
Alhoewel niet onmogelijk, verbaast het indrukwekkende
beeld u toch enigszins. U bent dan ook primair geinteres-
seerd in de algemene toestand van de jongen. Daartoe con-
troleert u allereerst de pvls en de tensie. Hierna vraagt u wat
er precies gebeurd is en of en zoja waar hij nog meer pijn
voelt. Bij dit uitvragen gaat u zorgvuldig te werk, mede om-
dat de forse fractuur-pijn eventuele andere pijn kan "onder-
drukken'.

VRAAG 3
De verschijnselen van bleek zien en transp'ueren kunnen ui-
teraard zeer gced passen bij een shock ten gevolge van
hypovolemie. Wat zou echter een andere verklaring voor
deze verschijnselen kunnen zijn?
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De jongen vertelt zelf hce het een en ander gebeurd is. Hij is
met zijn rechter been achter een boompje blijven hangen en
daardoor van zijn cross-motor gevallen. De val was op zich
niet zo ernstig geweest. Hij was niet op zijn hoofd terecht
gekomen, kan zich alles voor, tijdens en na de val gced her-
inneren en is ook niet even `~veg geweest". Hij vcelt buiten
zijn been nergens pijn. Deze pijn ontstond tijdens het uit-
trekken van zijn kleding en de motorlaarzen. Zijn pols is 88
slagen regehnatig per minuut en de blceddruk bedraagt
130J85 mm kwik.

VRAAG 4
Is het wenselijk c.q. noodzakelijk om een dergelijk slachtof-
fer de laarzen uit te trekken?

VRAAG 5
Welke (5) belangrijke verschijnselen vormen de basis voor
de klinische diagnose "fractuur"?

VRAAG 6
Wat zijn nu uw handelingen bij dit slachtoffer?

ANTWOORD3
De schrik enJof de pijn zouden bij onze patiënt ook de ge-
noemde verschijnselen kunnen veroorzaken. Deze reactie
staat bekend als een vaso-vagale reactie vanwege de rol die
de nervus (zenuw) vagus hierin speelt. Met name vaatver-
wijding speelt hierin een grote rol.

ANTWOORD 4
Deze vraag is niet makkelijk met een definitief ja of nee te
beantwoorden. In het merendeel van de gevallen zal men er
voor kiezen om de stevige laarzen gewoon aan te laten, om
ze tijdens het vervoer als hulp bij het immobiliseren en on-
dersteunen te gebruiken, Daarnaast zal het uittrekken van
de laarzen de nodige manipulaties met zich meebrengen.
Dat juist hierdoor een gecompliceerde breuk zal ontstaan is
vrij onwaarschijnlijk, maar blijft niettemin mogelijk. Hierbij
mag worden gedacht aan fracturen die al ernstig instabiel
zijn.

ANTWOORDS
De meest op de voorgrond staande klacht is doorgaans de
pijn. Als een patiënt in een bepaald gebied erge pijn aan-
geeft zult u in de eerste hulp situatie al snel van een frac-
tuur moeten uitgaan. Uiteraard is het subjectieve gegeven
pijn geen bewijs voor een fraktuur. Zo kan een forse kneu-
zing (contusie) eveneens forse pijn veroorzaken.
Funktievermindering. Ook dit is geen absoluut bewijs voor
een fraktuur. De functievermindering of -verlies wordt me-
de veroorzaakt door de pijn. Uiteraard zorgt ook de plaats
en de aard van de breuk voor functieverlies. De twee ge-
noemde verschijnselen kunnen ook optreden bij niet-frac-
tuur-traumata.
Zwelling: treedt ook op bij de meeste letsels, bijvoorbeeld
bij eenvoudige verstuikingen of kneuzingen.
Abnormale stand. Een duidelijke abnormale stand is, zoals
eerder werd gesteld een zeker gegeven van een botbreuk.
Hierbij is r6ntgendiagnostiek overbodig voor het vaststellen
van de breuk. Natuurlijk wel om te kijken waar en hoe de
breuklijn precies loopt. Bij de abnormale stand hoort ook
nog de abnormale bewegelijkheid. Uiteraard moet dit nooit
als "test" worden uitgevoerd.
De patiënt geeft soms duidelijk aan dat hijJzij het bot heeft
voelen en horen breken, en is er dan ook absoluut van over-
tuigd dat er een fraktuur aanwezig is. Ook na het ontstaan
van de fractuur kan er soms nog bij enige beweging een
soort kraken worden waargenomen (crepitaties). Een po-
ging om crepitaties op te wekken om zo meer rekerheid
over de diagnose te verkrijgen is uitermate onverstandig.
Buiten het veroorzaken van erg veel pijn kan een dergelijke
manipulatie uitbreiding van het letsel veroorzaken.
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ANTWOORD6
Alvorens u het slachtoffer gaat vervoeren moet het been
geimmobiliseerd zijn. Dit moet altijd vóór ieder vervoer ge-
beuren, dus ook vóór vervoer van het terrein waar het onge-
val gebeurd is naar een op het terrein staande ambulance. U
gaat het been nu dus spalken.

VRAAG 7
Waarom is spalken noodzakelijk?

ANTWUORD7
Eén van de functies van ons beenderenstelsel is het lichaam
steun en stevigheid te geven. Als een botstuk gebroken is
heeft het zijn stabiliteit verloren en zit er op die plaats een
abnormale beweeglijkheid. Deze abnormale beweeglijkheid
moet worden voorkomen omdat hierdoor weefsel om de
breukplaats verder beschadigd kan worden: grote bloedva-
ten en zenuwen kunnen beschadigd worden met daardoor
ontstane bloedingen en eventueel blijvende invaliditeit: Ook
kan de huid kapot gestoten worden, waardoor er een grote-
re kans op infectie ontstaat.
Tevens kunnen door het (verkeerd) bewegen van de frag-
menten arteriën worden afgekneld en de bloedvoorziening
in bepaalde gebieden bedreigd worden. Hoe langer deze si-
tuatie zal bestaan hoe meer vitaal weefsel afsterft.
En last but not least is iedere beweging voor het slachtoffer
natuurlijk erg pijnlijk.

Om gced te kunnen spalken heeft U een goede spalk nodig.
In Nederland worden onder andere kartonnen spalken ge-
bruikt. Echter ook andere voorgevormde spalken zijn in de
handel. Tegenwoordig komen de vacuiirrupalken ook steeds
meer in gebruik. Deze spalken kunnen in iedere gewenste
vorm, om ieder lichaamsdeel gevormd worden. Door het
vacuum zuigen van de spalk wordt deze hazd en geeft zo
stevigheid. Het voordeel van deze spalken is dat ook holtes
zoals bij de enkel en knie er gced mee opgevuld kunnen
worden wat bij diverse andere voorgevormde spalken mcei-
lijker is.
Het principe van spalken is dat de breukstukken onbewege-
lijk ten opzichte van elkaar komen te liggen en het gewricht
onder èn boven de breuk onbewegelijk worden gemaakt (ge-
immobiliseerd).

VRAAG 8
Het spalken is doorgaans erg pijrilijk. Wat kunt u tegen de
pijn doen.

ANTWOORD8
Het is niet wenselijk het slachtoffer voor het spalken of
voor het vervoer een langwerkende pijnstiller te geven (iets
wat in de ambulancehulpverleningsfase in het algemeen wei-
nig voorkoná omdat de pijn een belangrijk diagnostisch cri-
terium is.). U kunt het slachtoffer zichzelf eventueel ento-
nox laten toedienen. Het uit 50 procent zuurstof en 50 pro-
cent lachgas bestaande inhalatie-anaestheticum heeft als
grote voordeel de zeer kortdurende werking ervan.

Nà het spalken helpt u de jongen op de eigen brancard. Hier
legt u nog wat zandzakjes naast de spalk zodat ook in boch-
ten het been niet verschuift en brengt de jongeman naar het
ziekenhuis. ~
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Groningen paraat
Op 10, 11 en 12 oktob~er j.l, werd in de Martinihal te Groningen de ma-
nifestatie "Groningen Paraat" gehouden. Deze werd georganiseerd door
drie gemeentelijke instanties: Politie, Brandweer en GG á GD.
De manifestatie was bedoeld om het
publiek eens een kijkje achter de scher-
men te bieden van deze hulpverleners
die 24 uur van de dag paraat zijn. Veel
mensen zien alleen de politie, brand-
weer en GG 8c GD wanneer er bijvoor-
beeld een brand is of wanneer er er-
gens een ongeval is gebeurd. Doch veel
taken van deze drie instanties worden
onzichtbaar voor het grote publiek ver-
richt. Tijdens de manifestatie bleven
de hulpverleners paraat; er was een
mobiele meldkamer van de politie aan-
wezig, die zodra er ergens hulp nodig
was dit doorgaf aan de desbetreffende
instantie waarna deze dan vanuit de
Martinihal uitrukte.
De politie was -er niet alleen met de
mobiele meldkamer. Daarnaast liet
men andere facetten zien van het poli-
tiewerk. Ze demonstreerde niet alleen
hoe in Groningen de kriminaliteit be-
streden wordt, maar ook hoe de bur-
gers zelf misdrijven kunnen voorko-
men. Er was aandacht voor vals geld,
kansspelen en voor bijzondere wetten,
zoals de jachtwet, de visserijwet en de
wapenwet. Veel aandacht was er ook
voor het prohleem van het vandalisme.
De verkeerspolitie toonde het effekt
van het dragen van autogordels met be-
hulp van een bots-simulator. Ook liet
men zien hoe bekeuringen worden ver-
werkt. Voor de kinderen was er een
verkeerstuin ingericht.
De brandweer toonde verschillende
voertuigen zoals een autospuit. een
hulpverleningswagen, een verbindings-
kommando-auto, een schuimblusvoer-
tuig en een duikongevallenwagen. Met
behulp van beelden en teksten werd
getoond hoe een brandalarm wordt af-
gehan deld .
De GG 8r. GD had de primeur van een
nieuwe ambulance (Mercedes-Benz
2001 ` Binz' ). Alles wat normaal in
de wagen aanwezig is lag nu buiten de
auto uitgestald. Er werden veel vragen
gesteld over bijvoorbeeld de defibrilla-
tor, de vacuummatras en onderkoe-
lingsdeken.
Op uitnodiging van de GG á CD was
ook de ZTM aanwezig, daar zij onder
meer het couveuse transport verzorgen

in de regio Groningen en dus met na-
me het neonaten vervoer. De ZTM
toonde een ambulance (Chevyvan) en
2 couveuses, waarvan één transport-
couveuze van het A.Z.G. en een eigen
couveuse die gebruikt wordt voor de
regio Groningen voor het "reguliere"
couveuse vervoer.
Tevens had de GG 8c GD een filmzaal
met 50 zitplaatsen ingericht waar men
de nieuwe videofilm "Paraat" kon aan-
schouwen. De iilm duurt ongeveer 27
minuten. De belangstelling was groot.
In deze produktie komen globaal alle
facetten van de ambulancehulpverle-
ning aan de orde. Ook de samenwer-
king met CPA. politie, brandweer, zie-
kenhuizen en andere ambulancediens-
ten is duidelijk naar voren gebracht.
Ook waren er stands van de Stichting
BERG (Stichting Bevordering Elemen-
taire Reanimatie Groningen), de Ne-
derlandse Brandwonden Stichting en
als onderdeel van de GG 8c GD de af-
deling algemene gezondheidszorg in sa-
menwerking met de keuringsdienst van
waren. Hier werd voorlichting gegeven
over besmettelijke ziekten, het melden
van voedselvergiftiging e.d.
In het midden van de hal was er een
expositieruimte ingericht door zowel

de politie, brandweer en de GG 8c GD
met als motto "Vroeger en Nu". Hier
waren onder meer te zien: een Stude-
baker ambulance uit ca. 1950, een
fietsbrancard, een raderbrancard, een
bakfietsbrancard en een schepbrancard
uit ca. 1930, een defibrillator uit ca.
1960, oude politiemotoren, oude blus-
voertuigen, oude kostuums van zowel
de politie, brandweer en de GG 8r GD.
Verder waren er doorlopende film-
voorstellingen van de politie, brand-
weer, GG 8c GD, Hartstichting en het
Brandwondencentrum.
De bereden politie gaf een paar keer
per dag een demonstratie evenals de
brandweer, die duidelijk liet zien wat
er zoal gebeurt met bijvoorbeeld de
vlam in de pan, en wat er gebeurt bij
het ontploffen van spuitbussen. Ook
gaf de brandweer duikdemonstraties.
Op vrijdagmorgen, tijdens de officiële
opening door de burgemeester
Staatsen, waren 2700 enthousiaste
leerlingen van diverse basisscholen aan-
wezig. De voorgaande week hadden zij
op school een projekt-week gehad over
politie, brandweer en gezondheidszorg.
Vrijdagmiddag was speciaal bedoeld
voor ouderen en gehandicapten. 's
Avonds was er een besloten avond
voor genodigden, relaties, gemeente-
personeel en medewerkers.
De zaterdag en zondag was de manifes-
tatie gratis toegankelijk voor het pu-
bliek. In totaal zijn er ongeveer 33.000
bezcekers op de manifestatie geweest.
A1 met al een groot succes. ~

J.G.B. Mulder
GG 8r. GD Groningen
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Rechtsvragen in en om de ambulance
door mr. B.L. Berkemeier

Per l januari 1987 zal het verplicht zijn om diverse gegevens me t be-
trekking tot de ambulancehulpverlening te registreren. Bij veel diensten
gebeurde dat al aan de hand van het bekende rittenformulier. Behalve
dat deze registratie nu verplicht wordt, is vooral van belang dat inen de
gegevens landelijk wil standariseren en ze vervolgens landelijk wil gaan
verwerken. Zo kan men tezijnertijd een groot aantal gegevens verkrijgen
welke ook me t elkaar vergeleken kunnen worden. Interessant is in dit
verband ook de in de informa tie over de registratie opgenorre n defini-
ties van Al en A2 ritten.

De Wet ambulancevervoer is intussen
een paar jaar grotendeels in werking.
Grotendeels en nog niet geheel, want
het heeft enige tijd geduurd voordat de
door de wet voorgeschreven uitvoe-
ringsbesluiten gereed waren. Het Eisen-
besluit en de daarop gebaseerde keu-
rings- en inventarisregelingen werken al
enige tijd. Zij lijken intussen zelfs al
aan herziening toe, want de techniek
staat niet stil en er is nog steeds veel
beweging aan het opleidings- en bij-
scholingsfront. In mei werd het ont-
werp van Wet beroepen individuele ge-
zondheidszorg (Wet-BIG) aan de Twee-
de Kamer ter behandeling aangeboden.
Een wetsontwerp dat ook van beteke-
nis is voor de ambulancemedewerkers
en hun bevoegdheden. Daarover een
volgende aflevering van deze rubriek.
Heel aktueel is nu de vaststelling van
de uitvoeringsbesluiten op grond van
artikel 19 van de Wet ambulancever-
voer. In deze besluiten wordt geregeld
welke gegevens de ambulancevervoer-
ders en de CPA's over de uitgevcerde
ritten aan de overheid moeten ver-
strekken. De besluiten werden de ver-
voerders en de CPA-besturen op 5 sep-
tember toegestuurd. Zij treden al op 1
januari 1987 in werking. Het gaat om
een aktuele zaak, want invoering per 1
januari aanstaande betekent voor de
ambulancediensten dat zij al snel met
deze regelingen moeten gaan werken-
Dat kunnen zij alleen als de begeleiders
en verpleegkundigen op de wagens de
juiste gegevens aanleveren en de juiste

definities hanteren. Datzelfde geldt
ook voor de mensen achter de meldta-
fels van de CPA's. Imners dáár begin-
nen de informatiestrorrE n die de over-
heid en ook de diensten zelf inzicht
moeten gaan geven in hun functione-
ren.
De nieuwe besluiten van WVC, onder-
tekend door staatssecretaris drs. D.J.D.
Dees, zijn voor alle werkers in de am-
bulancehulpverlening van belang. Daar-
om in deze aflevering van "Rechtsvra-
gen" een korte schets van wat er zoal
in staat, met hier en daar commentaar.

HET WETTELIJK KADER

De wettelijke basis voor de plicht van
de ambulancevervcerders om de Minis-
ter van WVC gegevens over hun ver-
richtingen te verschaffen, is te vinden
in artikel 19 van de Wet ambulancever-
voer (WAV): ' Bij of krachtens algeme-
ne maatregel van bestuur kunnen rege-
len worden gesteld betreffende het aan
Onze Minister verstrekken van docu-
mentatiegegevens welke van belang
zijn voor een goede uitvoering van
deze wet".
Het heeft enige tijd geduurd voordat
de voorgeschreven algemene maatregel
van bestuur (AMvB) was vastgesteld.
Het bleek niet eenvoudig om te bepa-
len hoe de te verstrekken gegevens er

nu precies uit moesten zien, welke de-
finities moesten worden gebruikt voor
allerlei begrippen, welke urgentieklas-
sen moesten worden gehanteerd en op
welke wijze de gegevensstromen moes-
ten worden gekanaliseerd. Een depar-
tementale "Werkgroep artikel 19",
met vertegenwoordigers van het ambu-
lanceveld als externe deskundigen, is
een paar jaar bezig geweest met de
voorbereidende schermutselingen in de
vergaderkamer.
Op 6 november 1984 verscheen het
"Besluit informatievoorziening art .
19" in het Staatsblad: de eerste stap
ter uitvoering van artike] 19 van de
WAV. Deze AMvB regelt een paar
hoofdzaken. In artikel 3 ervan wordt
omschreven om welke documentatie-
gegevens het gaat:
a. om personele gegevens van centrale

posten en van ambulancediensten;
b. om ritgegevens;
c. om medisch-statistische informatie

over de ambulancehulpverlening.
Verder doet de AMvB niet veel meer
dan vaststellen dat de Minister regelt
welke gegevens nu precies moeten wor-
den verstrekt en hoe dat moet gebeu-
ren .
Dat heeft staatssecretaris Dees namens
Minister Brinkman gedaan in zijn be-
sluit van 5 september 1986, een stevig
pak papier met zevenenvijftig bladzij-
den. Wat staat daarin en wat betekent
de nieuwe regelgeving voor de mensen
in de praktijk? Een paar hoofdzaken
van de twee uitvoeringsbesluiten van 5
september.

BEHEER GEGEVENS

De ene van de twee toegezonden uit-
voeringsregelingen heeft betrekking op
het beheer van de te leveren documen-
tatiegegevens: het 'Besluit beheer ge-
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gevens Wet ambulancevervoer ". Dit be-
sluit regelt onder andere dat de ver-
zamelde gegevens voor de duur van
tenminste zes jaar worden bewaard
(art. 3). Rechtstreekse toegang tot de-
ze registratie hebben uitsluitend de
Minister en personen die daartoe door
hem zijn gemachtigd (art. 4). Kern van
dit besluit is waarschijnlijk wel artikel
~:"De Minister stelt gedeputeerde sta-
ten jaarlijks de gegevens voor zover die
betrekking hebben op hun provincie
ter besclukking". Dat de landelijk gere-
gistreerde ambulancegegevens worden
doorgesluisd naar de betrokken provin-
cies, is wel begrijpelijk. De WA V moet
immers door de provincies worden uit-
gevoerd en de gegevens die zij van de
landelijke overheid krijgen moeten hun
in staat stellen ieder jaar na te gaan of
er in de spreiding, de organisatie en het
functioneren van de ambulancehulp-
verlening veranderingen nodig zijn.
Zonder gegevens geen beleid.
De regeling is kennelijk geinspireerd
door komende wetgeving over de be-
scherming van persoonsgegevens. An-
deren dan de provincies mogen slechts
onder bepaalde voorwaarden inzage
krijgen in de verzamelde ambulancege-
gevens ( art. 6). Iedereen van wie gege-
vens in de registratie zijn opgenomen,
heeft het recht aan de Minister te vra-
gen welke gegevens dat zijn. Ook heeft
de betrokkene het recht om zo nodig
wijziging in die gegevens te laten aan-
brengen, bijvoorbeeld als de registratie
onjuistheden bevat (art. 7).

GEGEVENSSTROMEN

Welke gegevens moeten worden ver-
strekt? Dóór wie? En áán wie? Dit is
geregeld in het tweede besluit dat de
betrokkenen in hun bundel van WVC
hebben aangetroffen: het "Besluit ge-
gevens Wet arnbulancevervoer ". Kern
van deze regeling is dat er twee gege-
vensstromen zullen zijn:
- een stroom gegevens van ambulan-

cediensten en
- een stroom gegevens van CPA's.
Beide stromen worden door de CPA's
gekanaliseerd en door de CPA's door-
gesluisd naar een "door de Minister
aan te wijzen facilitair bedrijf'. De ver-
voerders leveren de gegevens, vermeld
in bijlage A bij de toegezonden beslui-
ten, aan de CPA van hun gebied. De
CPA levert de gegevens, vermeld in bij-

lage B. En in de vorm, aangegeven in
bijlage C, biedt de CPA de vervoerders-
en CP.A-gegevens aan bij het genoemde
"facilitair bedrijf '.
Het is duidelijk dat WVC al deze am-
bulancegegevens niet zèlf gaat verwer-
ken. Er is een landelijke organisatie die
ook al de gegevens van andere gezond-
heidszorgvoorzieníngen dan de ambu-
lancediensten, zoals de ziekenhuizen,
verzamelt en bewerkt. Die organisatie
is de Stichting Informatiecentrum voor
de Gezondheidszorg (de "SIG' ). Deze
Stichting zal ook de ambulancegege-
vens gaan verzamelen en verwerken, al-
thans dat "ligt in de rede", zoals de
Staatssecretaris in zijn toelichting bij
het "Besluit gegevens Wet ambulance-
vervoer" zegt. Ook schrijft de Staats-
secretaris in zijn toelichting dat bij de
op te vragen gegevens in belangríjke
mate aansluiting is gezocht bij de hui-
dige registratie van CPA's en vervoer-
ders. En "tevens heeft afstemming
plaatsgevonden met de informatiever-
plichting op basis van de Wet tarieven
gezondheidszorg (WTG)".
Ieder jaar stelt WVC de gegevens, die
zoals gezegd door de SIG zullen wor-
den verzameld en bewerkt, ter beschik-
king van gedeputeerde staten. De vorm
waarin dat zal gebeuren is omschreven
in de "Tabellenset op centraal niveau"
van bijlage D van het pakket van 5 sep-
tember. Volgens artikel 5 van het "Be-
sluit gegevens" wordt het verwerken
en ter beschikking stellen van de be-

doelde gegevens gefinancierd via de ta-
rieven dan wel via het Algemeen Fonds
Bijzondere Ziektekosten.

AARD VAN DE GEGEVENS

Moeten de ambulancediensten en de
CPA's nu opeens andere gegevens gaan
opschrijven dan tot nu toe? Neen. Bij
lezing van de lijsten met te verstrekken
gegevens (bijlagen A en B van het "Be-
sluit gegevens Wet ambulancevervoer")
blijkt dat WVC is uitgegaan van de ge-
gevens die toch al worden genoteerd
op het gebruikelijke ambulance-regis-
tratieformulier, namelijk gegevens
over :
1. vervoerder, autonummer, dag,

maand, jaar, gemeente waarvandaan
en waarheen de rit wordt uitge-
voerd, ritnummer;

2. bemanning;
3. tijdmeldingen;
4. verreden afstand;
5. aard van de dienstverlening (zieken-

vervoer, eerste hulpjongeval);
6. aard van het letsel bij ongevallen;
7. plaats van het letsel;
8. handelingen, uitgevoerd vóór ver-

trek met de patiënt en tijdens het
vervoer;

9. soort ongeval c.q. aard van het ver-
voer .

De CPA's kanaliseren straks alle gegevetts welke op grond van de per 1 januari
1987 in werking tredende regeling worden vastgelegd, en sluizen deze dan voor
verwerking door naar een landelijke instelling.
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De CPA voegt daar nog een reeks gege-
vens aan toe, namelijk gegevens over:
- urgentieklassen (A1, A2 of B);
- soort vervoer (stand by, ongeval,

EHJgeen vervoer, loze rit, opname,
ontslag, poliklinisch, overplaatsing,
interklinisch,voorwaardenschep-
pende rit);

- aard van het ziekenvervoer (d.w.z.
over het medisch specialisme dat
betrokken is bij de diagnostiek of
behandeling van de vervoerde pa-
tiënt, zoals chirurgieJorthopedie,
cardiologie,interne etc.);

- soort Eerste Hulp- of ongevalssitua-
tie (verkeer, brand, wapen, etc.).

Ook moet de CPA respectievelijk de
vervoerder eenmalig en bij mutaties ge-
gevens verstrekken over de personele
bezetting van de dienst en van de CPA.
Heel subtiel is het onderscheid in de
gegevens over de tijdmeldingen die de
nervoerder verstrekt en dezelfde gege-
vens die de CPA levert. De ven~oerder
verstrekt de gegevens over:
- tijdstip aankomst bij patiënt;
- tijdstip vertrek met patiënt;
- tijdstip einde rit.
De CPA verstrekt de gegevens over:
- tijdstip ontvangen melding;
- tijdstip verstrekken opdracht;
- tijdstip vertrek naar patiënt;
- tijdstip vrijmelding.

Het is niet geheel duidelijk waarom dit
onderscheid is gemaakt, en waarom
niet óf de CPA bf de vervoerder alle
gegevens over de tijdmeldingen ver-
strekt, waarbij misschien alleen het
vermelden van het tijdstip van de ont-
vangst van de melding (die konrt im-
mers niet bij de vervoerder zelf bin-
nen) een zaak voor de CPA zou kun-
nen zijn. Bij vele ambulancediensten
worden in de praktijk toch reeds alle
tijdgegevens op het ritformulier geno-
teerd, zeker als de centralist ze per mo-
bilofoon of, bij de vrijmelding in het
ziekenhuis, per telefoon doorgeeft aan
de bemanning.
Zeker is dat de nieuwe regelingen de
verpleegkundigen en de begeleiders op
de wagens dwingen hun ritformulier
nauwgezet in te vullen. Velen doen dat
al en bij de gcede ambulancediensten
hoort een nauwgezette verslaglegging
er allang bij. Maar insiders weten dat
niet alle ambulancediensten per rit
nauwkeurig de per 1 januari voorge-
schreven gegevens noteren en dat er
ook binnen de diensten verschIllen
zijn. De ene verpleegkundigeJbegelei-
der geeft gedetailleerde informatie
over de rit en de patiënt, de andere

houdt het globaal, waarbij dan de
vraag kan rijzen: wist hij zo weinig van
de patiënt, deed hij onderweg zo wei-
nig, of wist hij veel, deed hij veel, maar
had hij geen tijd of gewoon geen zin
om alles op te schrijven? De nieuwe re-
gelingen zullen door sommigen mis-
schien worden ervaren als nieuwe
bronnen van administratieve romp-
slomp. Maar aan de andere kant begint
kwaliteitstoetsing, -bewaking en -be-
vordering bij nauwkeurige verslagleg-
ging van wat men doet. Als de nieuwe
regelingen daaraan een bijdrage kun-
nen leveren, en als zij dat in de prak-
tijk zullen gaan doen, dan wegen de
baten zekertegen de kosten op.
Er zal de komende maanden zeker
overleg nodig zijn tussen vervoerders,
CPA's en het SIG over de praktische
uitvoering van de nieuwe regelingen.
Misscluen moet ook al worden nage-
dacht over de werking van de regeling-
en als de CPA-gebieden worden gereor-
ganiseerd en waar nodig vergroot. Dat
zal zeker betekenen dat ook de gege-
vensstromen gaan veranderen en dat al
tijdens de invoering van deze regeling-
en moeilijkheden kunnen gaan ont-
staan bij het vergelijken van de verza-
melde gegevens. Immers wat voor een
klein CPA-gebied nu een `'buitenrit"
is, zal na samenvoeging van verschil-
lende CPA-gebieden een rit worden
binnen het eigen gebied, om een voor-
beeld te noemen.
Tenslotte nog een opmerking over een
onderdeel van de regelingen dat bijzon-
der interessant is voor de praktijk: de
lijst met definities. Onder punt 23 van
die lijst treffen we een bevestiging aan
van een al op veel plaatsen gebruike-
lijke indeling in drie urgentieklassen:
A1, A2 en B. Alleen al om de aange-
melde ritten juist te klassificeren en
om het beschikbare wagenpark en de
bemanningen optimaal in te zetten, is
een deugdelijke opleiding van de cen-
tralisten onmisbaar. Gezien het belang
voor de hele organisatie van de ambu-
lancehulpverlening (wanneer is spoed
geboden, wanneer niet of minder,
wanneer met signalen naar de patiënt
rijden, wanneer niet, wanneer priori-
teit voor een rit, wanneer is enig uitstel
mogelijk etc.) vermelden we hieronder
de volledige tekst van dit hoofdstukje
over urgentieklassificatie.

Urgentieklasse Al :
Meldingen inzake akuut gevaar voor
het leven of de gezondheid van de pa-
tiënt, alsmede meldingen waarbij dit
gevaar voor leven of gezondheid niet,
dan na beoordeling ter plaatse door de

ambulance-bemanning kan worden uit-
gesloten.
Het betreft hierbij o.a. meldingen van
ongevallen en ziektegevallen waarbij
sprake is van akute of dreigende stoor-
nissen in ademhaling, bewustzijn enJof
bloedsomloop. Bijvoorbeeld:
- hartbewaking
- ongevalsmeldingen
- partus met komplikaties
- gynaekologie (ernstige verschijnse-

len)
- verschijnselen zoals:

shock, dreigende shock, shockerig,
akute (dreigende) bewusteloosheid,
ernstige bloedingen (in- en uitwen-
dig)
dreiging van ernstige verergering op
korte termijn
akute psychiatrie met gevaar voor
patiënt of anderen.

Urgentieklasse A2:
Meldingen waaruit duidelijk blijkt, dat
er geen sprake is van direkt levensge-
vaar, doch waarbij het vervoer zo snel
mogelijk dient te worden uitgevoerd.
Bijvoorbeeld:
- akute chirurgieJgynaekologie zoals

akute appendicitis
akute cholecystitis
nier- en galsteenkolieken
akute perifere vaatafsluiting
abortus imminens
akute salpingitis

- couveuze vervoer zonder te ver-
wachten komplikaties

- partus (vervoer t.b.v.)
chronisch zieken waarvan de toe-
stand dreigt te verslechteren op kor-
te termijn.

Urgentieklasse B:
A1 het overige vervoer. Bijvoorbeeld:
het normale interklinische- en polikli-
nisch vervoer (tijdgebonden) evenals
het opname en ontslag vervoer welke
niet urgent zijn in verband met de ge-
zondheidstoestand van de patiënt en
waarbij enig uitstel niet van negatieve
invloed zal zijn daarop. ~
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Korte Berichten
Helikopter
Gedurende het Symposium
Ambulancehulpverlening en
ook nog tijdens de zaterdag
van de vakbeurs, was er bij 't
Heem in Hattem een helikop-
ter met transportcouveuse
van Dráger en diverse bewa-
kingsapparatuur te zien. Hier-
bij o.a. beademingsapparatuur
en een zuurstofsaturatiemeter
van Dráger en een monitor
van QRS. Deze heli, van ACE
Helikopters BV te L.elystad,
werd eerder dit jaar gebruikt
voor een proef om ook in ons
land heli's in te zetten bij het
vervoer naar neonatologische
intensive care units (NICU).
De helikopter is van het type
MBB Bo-1050 van Messer-
schmitt-B6lkow-GmbH welke
een normale kruissnelheid
heeft van 215 km~h (max.
270 km~h.). Als voorbeelden
werden enige vliegtijden van-
af Hattem aangehaald: onder
andere Hattem - AMC Am-
sterdam (75 km) in 20 minu-
ten en Hattem-Vlissingen

(200 km.) in 55 minuten. Het
maximaal vliegbereik is 650
kilometer.

Min-I-Jet

bi j Mevra

Zeer recent heeft Mevra bv.
de verkooprechten van het
Min-I-Jet-systeem verkregen
voor levering aan ambulance-
diensten en bedrijfsgenees-
kundige diensten. Dit snelle
injektiesysteem dat bij uitstek
geschikt is voor gebruik bin-
nen de spoedeisende hulpver-
lening, werd eerder in dit blad
beschreven (6e jrg. nr. 2). Het
grote voordeel van de ver-
koop door Mevra van dit sys-
teem is dat alle medikamen-

.

Nederlandse Citroën
A1 enkele malen zag u in dit
blad foto's van de eind 1982
geintroduceerde ambulance
op basis van de Citroën CX
waarvan de maten, in tegen-
stelling met de doorgaans op
dit type opgebouwde ambu-
lances, voldoen aan de in Ne-
derland gestelde eisen. Het
koetswerk van deze ambulan-
ce welke behalve in Frankrijk
onder andere ook in België en
Denemarken in gebruik is,
stamt van de bekende Franse

carrosseriefabriek Heuliez. De
inrichting van de wagen zal~
echter in Nederland zelf ge-
schieden, en wel door Carros-
serie Akkermans te Ciud Gas-
tel. Als belangrijke aspecten
van deze Citroën ambulance
noemt men bij Akkermans
het van de normale Citroëns
bekende veercomfort, de kor-
te levertijd omdat de wagen
vanaf Frankrijk min of ineer
uit voorraad leverbaar zijn, en
een interessante prijsstelling.

ten los in kleine hceveelheden
gekocht kunnen worden. De

verkoopprijzen zijn gelijk aan
die van NPBI. Uiteraard zijn
de medikamenten ook bij
aankoop via Mevra uitsluitend
op recept verkrijgbaar.

PERSONEEL

Ex-ambulance(A)verpleeg-
kundige, in bezit van diploma
IC~CC (33 jaar) heeft gemid-
deld één à twee dagen per
week tijd om uw dienstroos-
terproblemen te verlichten.
Zuid-westen of midden van
het land.
Naast gangbaar uurhonora-
rium wordt reiskostenvergce-
ding verlangd.
Reacdes gaarne richten aan
de redaktie van dit blad onder
nr.P86~3.

Joto Driiger
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Nationale
Brandwondendag

Op donderdag 20 november
1986 organiseert de Neder-
landse Brandwonden Stich-
ting de derde Nationale
Brandwondendag. Dit congres
wordt gehouden in het Neder-
lands Congresgebouw te Den
Haag van 10.00 uur tot 17.30
uur. Als doelgroepen zijn dit
jaar gekozen, diegenen die in
de regel als eersten met
brandwondslachtoffers te ma-
ken krijgen, te weten de
brandweer, de politie en am-
bulancepersoneel.
Het programma omvat alle fa-
cetten van de brandwonden-
zorg en is uiteraard afgestemd
op de doelgroepen. Er wordt
veel aandacht besteed aan de
specifieke problemen, die on-
der andere ambulancehulpver-
leners kunnen ondervinden
bij de uitoefening van hun be-
roep. Er worden lezingen ge-
geven door vooraanstaande
personen zowel uit de brand-
wondenzorg als uit de doel-
groepen. Onderwerpen zijn
onder andere: Hoe beschermt
de brandweerman~vrouw zijnJ
haar longen; Het brandgedrag
van textel, maar ook bijvoor-
beeld: de behandeling van het
brandwondenslaclitoffer, het
verlenen van eerste hulp en
het vervoer van brandwond-
slachtoffers. Na elke voor-
drachtensessie wordt een dis-
cussie gehouden onder leiding
van een der sprekers.

De inhoud van de lezingen is
van belang voor zowel de am-
bulancehulpverleners als voor
de brandweer en de politie.
Gedurende de koffie- en thee-
pauzes en de lunch, kan een
tentoonstelling bekeken wor-
den van bedrijven die in het
kader van brand en brand-
wonden hun produkten to-
nen.
De dag wordt afgesloten met
een gastoptreden van een lan-
delijk bekend artiest.
Bij het aanmelden ontvangt
elke deelnemer een tas met
inhoud, waaronder een con-
gresboekje waarin de samen-
vattingen van de lezingen zijn
opgenomen.
Het belooft voor iedere doel-
groep een leerzame en waar-
devolle dag te worden.
De kosten van deze dag be-
dragen fl. 35,- per persoon,
inclusief koffie, thee, lunch,
afscheidsdranlcje en congres-
tas met inhoud.
Deelname is mogelijk door
een giro- of bankcheque à fl.
35,00 p.p. uit te schrijven op
gironummer 20 21 22 of
bankrekeningnummer 70 70
60 643 ten name van de Ne-
derlandse Brandwonden
Stichting te Beverwijk, Post-
bus 1015, 1940 EA Bever-
wijk. Vermeldt u s.v.p. duide-
lijk uw naam en adres c.q.
naam en adres voor wie de be-
taling gedaan wordt.

Onderzoek
bloedzuurstofgehalte
De Universiteit van Leuven en
Honeywell Medical Electro-
nics in Best voeren gezamen-
lijk een onderzoek uit dat
moet leiden tot een verbete-
ring van het meten van het
zuurstofgehalte van bloed.
Continue en d'uecte meting

van het bloedzuurstofgehalte
bij onder andere . intensive
care- en operatiepatiënten is
van vitaal belang: zuurstofge-
brek kan reeds na vier minu-
ten resulteren in hersenletsel
en is na zes minuten dodelijk.
Recent ontving prof. Willy
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Prof. Sansen van de Universiteit van Leuven (middenJ neemt
de cheque van jl. SS.000 in ontvangst. Rechts ir. Holland,
technisch direkteur Honeywell Medical Electronics in Best.

Sansen als hoofd van de afd.
Elektrotechniek van de Leu-
vense Universiteit een cheque
van fl. 55.000 uit handen van
ir. Jos Holland, technisch di-
recteur van Honeywell Medi-
cal Electronics en Fred Dodge
vicepresident Honeywell
Dept. of Technology. Een bij-
drage voor de ontwikkeling
van een geschikte microchip
voor de bloedzuurstofsensor.
In 1985 droeg Honeywell
reeds fl. 33,000 bij voor een
soortgelijk project: de ont-
wikkeling van een chip voor
de datatransmissie van senso-
ren die vitale patiëntenpara-
meters meten.
Om het bloedzuurstofgehalte
te weten te komen brengt
men in de meeste ziekenhuis-
OK's het bloedmonster vlug
naar het analytisch laborato-
rium. Voor snellere informa-
tie is de benodigde ana-
lyse-apparatuur soms in de
DK geplaatst. Zelfs dan zijn
de tot 15 minuten oplopende
vertragingen niet acceptabel
daar het zuurstofgehalte snel
kan wijzigen.
Sommige OK's zijn uitgerust
met "On-line" zuurstofineet-
systemen. Deze werken met
elektroden die op de huid van
de patiënt of onder het ooglid
worden geplaatst. De be-
trouwbaarheid hiervan is ech-
ter om verschillende redenen
verre van ideaal. Bijvoorbeeld
het optreden van vals alarm

bij een patiënt in shocktoe-
stand, waarbij de onderhuidse
bloeddoorstorming is afgeslo-
ten.
Binnen twee jaar verwacht
Honeywell Medical Electro-
nics in Best een snel reageren-
de sensor te produceren die
via een catheter in een bloed-
vat kan worden gebracht voor
continue on-line metingen.
De chip is hiertoe voorzien
van een geintegreerde voor-
versterker. Deze elimineert de
storingen die ontstaan bij de
overdracht van minieme elek-
trische signalen vanuit een pa-
tiënt naar extern opgestelde
meetapparatuur.
Inlichtingen :
Prof. Willy M.C. Sansen,
Leuven, tel. 09 - 3216220931

Ir. Jos Holland,
Best, tel. 04998 - 64911.

WERK GEZOCHT
Amb ulancebegeleide rJ

chauffeur
(38 jaar, gehuwd; 2 kinderen)
Ruime ervaring als begeleider

Momenteel werkzaam als
parttime oprcepkracht
In bezit van diploma's:

Ambulancebegeleider; EHBO
GOR en Reanimatie

-Brieven aan dit blad onder
nr. P 86~4
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Aan alle deelnemers van het
internationale ambulance-
kongres Transani en van het
Symposium Ambulancehulp-
verlening werd een fraaie
blauw~witte tas met opdruk
van de VCHV ( Star of Life
met letters VCHV) uitge -

Schep
brancard
De fuma Metemij levert een
nieuwe schepbrancard van de
firma Stollenwerk. Deze
schepbrancard, model MEDI-
CA is vervaardigd van alumi-
nium, en in de lengte deel-
baar, tevens in de lengte ver-
stelbaar van 168 tot 201 cm.,
met een eigen gewicht van on-
geveer 7,9 kilo en een draag-
vermogen van ongeveer 300
kilo. Door beide helften on-
der het slachtoffer te schui-
ven en samen te voegen door
middel van de snelsluitingen,
kan het slachtoffer gemakke-
lijk in de aangetroffen hou-
ding worden opgetild.
Ook is de schepbrancard in de

reikt. Van deze tassen zijn er
nog een aantal beschikbaar.
Bestellingen kunt U richten
aan dit blad (postbus 150,
5360 AD Grave). De prijs be-
draagt fl. 22,50 per stuk (incl.
portokosten).

lengte vouwbaar (lengte sa-
mengevouwen 117 cm. bij
een breedte van 43 cm.) waar-
door deze gemakkelijk is op
te bergen.

Cursus
Intubatie
Op 17 juni werd in Groningen
formeel de cursus endotra-
cheale intubatie voor ambu-
lanceverpleegkundigen afge-
rond. Hiertoe ontvingen de
deelnemers een theorie- en
praktijkcertificaat .
De cursus was een initiatief
van partikuliere ambulance-
diensten en de GG 8t GD
Groningen. Aan de cursus
werd deelgenomen door onge-
veer twintig verpleegkundi-
gen, werkzaam bij partiku-
liere ambulancediensten in de
provincies Groningen en
Drenthe en de ambulance-
dienst van de GG 8r. GD Gro-
ningen.

De cursus werd gegeven door
de heer R. de Vos, anesthesist
van het Academisch Zieken-
huis Groningen (AZG) en me-
disch adviseur van de Zieken-
transportmaatschappij .
Het theoretische gedeelte be-
sloeg 4 avonden,gevolg door
een stageperiode van 10 werk-
dagen. Tijdens de stageperio-
de werd de ambulancever-
pleegkundige begeleid door
een anesthesist. Naast endo-
tracheale intubatie werd ook
aandacht besteed aan het be-
ademen met de kap met zo-
wel de ambuballon als de Wa-
ters-set, en aan het inbrengen
van infusen. Een uitstekend
initiatief!

Matras
Sinds kort levert Nedam een
nieuw op de markt zijnd ma-
tras, welke samen met het
Raam de Mooy, als draagstcel
gebruikt kan worden.

Deze kan zowel in de ambu-
lance als daarbuiten, in nauwe
trappenhuizen en smalle lif-
ten gebruikt worden. De pa-
tiënt kan op een eenvoudige
wijze, via een kleefbandbeves-
tiging worden vastgemaakt.
Het gehee] is zeer licht van
uitvoering.
De prijs van dit matras be-
draagt fl. 585,- excl. BTW. en
is leverbaar in twee kleuren.

Wegens overcompleet
CHEVROLET AMBULANCE

Type Care-0-Van, 1981,
motor V8 165 pK, slechts:

42.000 km.
Wagen verkeert in nieuwstaat,
is compleet ingericht en daar-
door d5rect inzetbaar.

Inl. Europa Garage
Hoogeveen BV

TeL 05280 - 66666
vragen naar dhr. Kuipers of

dhr. Willems
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Ford
Via haar vertegenwoordiging
Etn. van Dun NV te Antwer-
pen levert Gebr. Visser haar
ambulance op de nieuwe
Ford Transit aan de afdeling
Poperingen van het Belgische
Rode Kruis. Voor dit type
ambulance dat door Gebr.
Visser speciaal voor de Bel-
gische markt ontwiklceld
werd, bestaat grote belang-
stelling gezien de, tegenover
vergelijkbare busjes, grotere
interieurruimte. De auto van
Poperingen is uitgerust met
een brancard, een opvouwba-
re draagstoel type FW40 en
een schepbrancard, alle van
Ferno Washington. Een bij-
zonderheid is de in het ach-
terkompartiment aangebrach-
te demontabele Scheel-fau-
teuil. In Poperingen koos men
voor de 2.5 liter dieseluitvoe-
ring (50 Kw - 68 Pk) met 5-
versnellingsbak. Aan het ui-
terlijk vallen de drie ge-
stroomlijnde zwaailichten en
de tekst ZIEKENWAGEN in
spiegelschrift op.

Paramedic
Bag
De Weinmann PARAMEDIC
BAG is een tas met de belang-
rijkste materialen voor de eer-
ste professionele hulpverle-
ning. De oranje tas is van wa-
terafstotend en sterk mate-
riaal. De tas is gesloten door
middel van klitteband. Er is
een uitgebreide vakindeling
van kunststof zodat alle hulp-

middelen overzichtelijk zijn
opgeborgen. Tot de uitrusting
behoren ondermeer de Com-
bibag beademingsballon voor
volwassenen en kinderen,
mayotubes, intubatieset, af-
zuigpompje, 0,8 liter zuur-
stoffles met reduceerventiel,
enig verbandmateriaal, pen-
light, schaar en drukmanchet
voor infusie. De tas meet 50
bij 20 bij 23 cm. en weegt
met uitrusting slechts 6,5 ki-
lo. Voor invulling van de tas
geheel of gedeeltelijk naar ei-
gen idee is de PARAMEDIC
BAG ook met een beperktere
inhoud of leeg te verkrijgen.
Leverancier is Metemij te Die-
men.

Replantaat
buidel
De moderne geneeskunde
maakt het mogelijk om afge-
rukte lichaamsdelen er weer
aan te zetten. Minimale voor-
waarde hiervoor is uiteraard
dat het afgerukte lichaams-
deel door de ambulancehulp-
verleners met het slachtoffer
mee naar het ziekenhuis
wordt genomen. Teneinde de
kans op succes zo groot mo-
gelijk te houden moet dit
transport echter aan hoge

voorwaarden voldoen. Hier-
voor werd in samenwerking
met de artsen van het Mun-
chense universiteitsziekenhuis
en het Beierse Rode Kruis
door de fuma Dr. Marx Medi-
zintechniek de replantaatbui-
del ontwikkeld. Deze buidels,
verkrijgbaar in 3 maten, zor-
gen voor een kiemvrije, ge-
koelde en voorzichtige op-
vang van het afgerukte li-
chaamsdeel. Het lichaamsdeel
wordt in de zogenaamde bin-
nenbuidel gelegd welke door
middel van trekkoorden ge-
sloten wordt, waarna de bui-
tenbuidel gelijkmatig gevuld
wordt met een koelmengsel
van ijs en water, totdat het
koelmiddel het gehele ampu-
taat omringt. De binnenbui-
del is gemaakt van een bijzon-
dere folie welke zeer buig-
zaam en sterk is zodat bij-
voorbeeld scherpe botstukken
de buidelwand niet kunnen
doorbreken. Voor de koeling
wordt gebruik gemaakt van
kunstijs: een niet giftige sui-
kerachtige substantie die bij
oplossing in water (50 pro-
cent ijs, 50 procent water)
sterk afkoelt. De replantaat-
buidels zijn kiemdicht ver-
pakt en gesteriliseerd. Bij on-
bescliadigde verpakking is de
houdbaarheid 3 jaar. Produk-
tie- en houdbaarheidsdatum
staan op de verpakking ver-

meld. Er is ook een zoge-
naamde reddingsbox lever-
baar met daarin o.a. 2 bui-
dels (L en S), 3 zakjes kunst-
ijs en 3 paar handschoenen.
Het meevoeren van replan-
taatbuidels in spoedambulan-
ces (2 buidels) en overige am-
bulances (1 buidel) is inmid-
dels in de in Duitsland gelden-
de DIN-Norm opgenomen.
De replantaatbuidels worden
in Nederland geleverd door
Mevra BV te Bodegraven.

Geheim
Op de Vakbeurs Ambulance-
hulpverlening had Nedam
naast de diverse Miesen-am-
bulances op Opel Senator en
Mercedes-Benz, een speciale
gepantserde ambulance willen
laten zien. Dat leek ook alle-
maal te kunnen gaan gebeu-
ren, ware het niet dat het
Duitse Ministerie van defensie
op het laatste moment rcet in
het eten strooide. Een gepant-
serde ambulance valt kenne-
lijk onder het hoofdstuk
"zwaar geheime wapens" en
daarvoor is een speciale ver-
gunning nodig om ermee de
grens over te mogen. Die ver-
gunning werd dus niet ver-
leend!
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Cursus
Op donderdag 22 mei 1986
werden in het ziekenhuis "De
Lichtenberg" te Amersfoort
de certificaten uitgereikt aan
hen die slaagden voor de cur-
sus „Cardiologie en instructie-
methodiek voor ambulance-
verpleegkundigen". Na de uit-
reiking was er een informeel
samenzijn. Eeri twintigtal ver-
pleegkundigen trotseerde ge-
durende 10 donderdagen een
vaak lange reis naar Amers-
foort teneinde ingewijd te
worden in de cardiologie, of
teneinde deze kennis weer
eens op te frissen.
Eén kandidaat slaagde helaas
niet, en enkelen moesten in
een onderdeel opnieuw exa-
men doen om daarna toch ge-
heel geslaagd te zijn.
Deze cursus werd voor het
eerst gegeven in 1981 en daar-
na ieder jaar één maal. De

cursus wordt georganiseerd
door de Vereniging van Chef-~
hoofdverpleegkundigen in sa-
menwerking met het oplei-
dingsinstituut van "De Lich-
tenberg". ln de cursus verwe-
ven zit de cursus instructie-
methodiek waarmee men het
certificaat instructeur ele-
mentaire reanimatie van de
Nederlandse Hartstichting be-
halen kan.
Uiteraard is er in de loop der
jaren aan deze cursus "ge-
sleuteld" en ook nu droegen
de cursisten een aantal pun-
ten ter aanpassing aan.
Gezien de beperkte aandacht
voor cardiologie in de lande-
lijke opleiding voor ambulan-
ceverpleegkundige voldoet de
cursus zeker aan een behoef-
te, en de verwachting is dan
ook dat de cursus 1987 weer
snel "volgeboekt" zal zijn.

Accuvac
De firma Metemij introdu-
ceert een nieuw produkt uit
het Weinmann-programma.
Het gaat om de ACCUVAC,
een draagbare elektrische uit-
zuigpomp. Deze werkt zowel
op de oplaadbare accu (onge-
veer 75 minuten), op 220 V
als op 12 V. Aan het apparaat
is zichtbaar hoelang men, bij
gebruik van de accu, nog kan
afzuigen. De accu kan ook via
de 12 V aansluiting in de am-
bulance geladen worden. De
zuigcapaciteit varieert tussen
-100 en -700 millibar. De op-
vangpot heeft een capaciteit
van 500 cc. Het slangensys-
teem bestaat uit twee dikten
aan ellcaar; men gebruikt het
totale systeem zodat men met
het voorste slangdeel van 6
mm doorsnede werkt, of
men verwijdert deze zodat
men met het slangdeel van 10
mm doorsnede werkt dat aan
de opvangpot is aangesloten.
De ACCUVAC wordt in de
ambulance meegenomen in
een wandhouder met veilig-

heidsgordel waarin hij ram-
melvrij is ondergebracht. Het
gewicht is 6 kg., de afineting-
en (inkl. wandhouder) bedra-
gen 385 x 265 x 110 mm.

Modellen

.~. -~-~

,~ ~~

Voor het groeiende aantal
ambulancehulpverleners dat
zich ook voor kleine ambu-
lances interesseert werd ter
gelegenheid van de symposia
en de vakbeurs in Hattem een
setje vervaardigd met enkele,
speciaal voor dit gebeuren
vervaardigde modellen.
Het betreft 3 modellen in
schaal 1~87 van Brekina: een
Mercedes 190 van het "Ne-
derlandsche Roode Kruis",
eenzelfde auto naar het voor-
beeld van de GGD Ede in het
geel, en een grijze Vollcswa-
genbus "Stichting Ziekenver-
voer" . Zolang de voorraad
strekt zijn de setjes te bestel-
len via "De Ambulance" voor
de prijs van fl. 25,00 per set
plus portokosten.

Zuurstof IS GEEN ADEMBENEMEND PROBLEEM met A.M.I. beademingsapparatuur:

onbeperkt beademen - 21 Wo tot 100 96 02 concentratie traploos regelbaar - spaarzaam en nuttig gebruik van OZ

r~

AMIVENT 8 met 12V
AMI compressor
voor semi ~ermanente
plaatsing in ambulances

Voor nadere informatie: A.M.1. HOLLAND BV

ADJUSALOC flexibele
slangarm voor vele
toepassingen in ambulances.

Postbus 3416
7301 EK Apeldoorn

Telefoon: 055 - 211544'
Telex : 30449 AMI NL
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BETROUVVBAARHEID HETVERSCHIL
TUSSEN OPTUD OF NET TE LAAT.

De nieuwe Mercedes-Benz ambulance voegt
eYtra dimensies toe aan de al haast legendarische
betr~uwbaarheid van z'n voorganger. Deze betrouR~-
baarheid, zonder twijfel de hoogste eis voor een
amhulance, is de voornaamste reden dat veel
ambulances de naam Mercedes-Benz dragen. Echier
zeker niet de enige reden, w~ant het rijkomfort uiterst
helangrijk voor de patiënt, is door de ruinuelijk geleide
achteras en de automatische niveauregeling op het
hoogst bereikbare peil
gebracht. De veiligheid
is nc~g verder geoptima-
liseerd under andere
door de automatische
gordelspanners, als-
mede voorgeprogram-
meerde kreukelzones,
die samen met tal van
andere voorzieningen
een hoog niveau van

~1 l~
inzicht en wensen wor-
den ingericht met keu-
ze uit benzinemotoren
met mechanisch-elek-
trische benzine-
inspuiting en diesel-
motoren met motor-
kapseling. Betrouw-
baarheid is te óelang-
rijk om aan een ancíer
merk over te laten.

~
KIESVOOR ZEKERHEIR KIESMERCEDES-BE NZ

veiligheid garanderen voor patiënt en chauffeur.
De standaarduitvoering bevat natuurlijk A~3S en

niveauregeling, terwijl de uitrusting op een nog hoger
niveau is gebracht. De werkruimte voor chauffeur en
verpleger is een stuk aangenamer geworden door meer
hoofd-, zit- en beenruimte. Het toepassen van sterke,
lichte kunststoffen, de lage CW-a-aarde (0,34) en de
zuinige motoren -r.orgen voor cen ongekende totaal-
economie. Tot slot kan de wagen geheel naar eigen

MERCF.DF.ti-BEN7. NEI~ERLANll t3.~'., ,AFDF:LING tiYEC1ALE ~'OEKTI'[GEN, REACTOK~X~G 2~, 3~~? AD ['TRECtiT. TF,L. 030-a71)11



de goedkoopste '
elektronische drietoon

Taxameter presenteert de goedkoopste elektronische
drietoon, die niet alleen uitblinkt door de gunstige prijsstelling,
maar ook door betrouwbaarheid van een beproefd systeem.
Taxameter heeft dan ook haar langdurige ervaring op het
gebied van elektronische sirenes verwerkt in dit nieuwe
"low-cost" concept.

De behuizing bestaat uit een kleine kompakte aluminium kast,
aan de onderzijde voorzien van twee tap-einden met vleugelmoeren
voor snelle montage.

De elektrische aansluitingen worden eveneens snel gerealiseerd via een
plug-contraplug systeem.
De units zijn geschikt voor gebruik met 58 of 100 watt speaker, leverbaar in 12 of
24 V en te kombineren met alle Federal Signal waarschuwingslichten.

Meer informatie wordf U verstrekt door

td7Cdfl1~1 ' Ce11t1'd~ bll
i~stbus 4143 - 1009 AC Amsterdam - afdeling Industrie - Tel. 020-93.29.55



INTEN S IV E CARE BEGI NT
NIET PAS IN HET Z IEKENH U IS ... AL BIJ ONS.

Hoe uitgedokterd het
pakket rnedische voorzie-
ningen in een ambulance
ook mag zijn, toch blijft
auto-technische betrouw-
baarheid het belangrijkste.
Zowel van de ambulance

Wheeled Coach Corp. Een
veelzeggende positie...

Daarbi~ geeft De Vries
Holland de unieke extra ze-
kerheid van de „Drie-In-
Een-Garantie- en Service-
clausule". Die voorziet in

gratis herstel van welk
~ ~ ~ defekt dan ook binnen

de garantieperiode. En
gratis een vervang

ende ambulance
tijdens repara-
ties, indien

noodzakelijk
voor de deur

van onze

zélf, als van het bedrijf dat er
achter staat. Want snelheid
en zekerheid bij hulpver-
lening zijn primair.
Wat baten alle snufjes en
de {verpleeg)kundigheid
van de bemanning bij mo-
torstoring of andere pech?
Daarom biedt De Vries
méér zekerheid dan optima-
le patiënten-akkommodatie.
DE VRIES AMBULANCES.

De Vries Holland is
een officieel Dealer van
General Motors. Dat ben je
niet zómaar Daarvoor wor-
den hoge eisen gesteld aan
een autobedrijf. De Vries
Holland is bovendien exclu-
sief importeur voor heel
Europavan deAmerikaanse

kliënten afgele-
verd: klaar voor direkte in-
zet. Het is goed om dat alles
te weten als u zich gaat ver-
diepen in de pluspunten
van het liefst 6 verschillen-
de mogelijkheden bieden-
de ambulance-park van De
Vries Holland. Leverbaar in
benzine en diesel. Eén tele-
foontje is voldoende voor
toezending van ons uitge-
breide dokumentatie-pak-
ket met alle type-specifica-
ties.

CHEVROLET-CARE-O-VAN
-VANNGUARO-
SURBULANCE-MEDIVAN-
MEDICRUISER.

Maar ook op basis van
Volkswagen en Mercedes.

: DE VRIES AMBULANCES
Industrieweg 46 Postbus 4 9400AA Assen-Nederland



WELKE .verpleegkund~ge m v KOMT ONS TEAM VERSTERKEN?

Per 1 januari 1987 willen wij onze vaste
personeelskern versterken met een zesde man of
vrouw. Momenteel werken bij ons 2 chauffeurs en
3 verpleegkundigen alsmede een aantal inval-
verpleegkundigen.

Gevraagd:
A-diploma en certificaat enlof ervaring op CCU-,
IC-, anaesthesie- of eerste hulp-gebied. Bereid om
zich in een kleine dienst voor patiënten en
collega's in te zetten. Huisvesting in de
onmiddelijke omgeving van de ambulancepost is
noodzakelijk. Bereid om naast de parate uren
gedurende de nachten en weekeinden bij toer-
beurt piketdienst (thuis per semafoon
oproepbaar) te verrichten.

Geboden:
Interessante werkkring binnen kleine
gespecialiseerde ambulancedienst, welke beschikt
over modern materieel ( Lifepak. entonox,
Pneupac) en werkt met de in de regio gebruikte
protocollen voor cardiologie, infuusbeleid en
schedeltrauma's. Mogelijkheid tot het volgen van
bijschotingsavonden, intubatie- en infuusstages en
stage bij een grotere dienst aanwezig.
Het aanvangssalaris varieert, afhankelijk van
opleiding en ervaring van fl. 2.704, 64 tot
fl. 3.253,48 per maand, exklusief vergoeding van
piket- en overuren.

De ambulancedienst Grave rijdt op jaarbasis
ongeveer 1600 ritten, waaronder een groot
aandeel spoedritten, maar ook poliklinische
ritten, ontslagvervoeren en overplaatsingen. De
gemiddelde ritduur is 80 minuten.

AMBULANCEDIENST GRAVE - Vegetasscheweg 1- 5364 SB Escharen - Tel. 0886D - 73333

De eerste
beademingsballori
rnet volwassenen-
en kindergreep
Wat twéé beademingsbalonnen
kunnen, kan één enkele
COMBIBAG nog beter. Naar dit
eenvoudige principe is de
COMBIBAG beademingsballon
ontwikkeld.

Het voordeel van de COMBIBAG
ballon is: er kunnen kinderen én
volwassenen gced gedoseerd mee
worden beademd (een kinderbal-
lon vervaltl.

Twéé ballons in één
Door de twee tegenoverelkaar ge-
plaatste handgrepen is de ballon
in één groot en één klein segment
verdeeld, waardoor de gebruiker
twéé verschillende beademings-
volumen ter beschikking heeft
(wordt geleverd met transparant
masker nr. 5 en 2) groot volume
voor volwassenen 500 - 1000 ml.,
klein volume voor kinderen 100 -
500 ml .
Alleen de maskers wisselen, de
COMBIBAG blijft.

Verstelbaar overdruk-
beveiligingsventiel
Het betrouwbaar en licht verstel-
baar 2-voudig veiligheidsventiel
heschermt de patiënt tegen
levensbedreigende maagzwelling
enlof verstikkingsgevaar bij even-
tueel braaksel.

Autoclaveerbaar tot
134a C
Het modernste SILICONEN- en
POLYSULFON- materiaal maakt
de COMBIBAG onverwoestbaar,
temperatuur ongevoelig en duur-
zaam elastisch. Zelfs bij lange be-
waartijden wordt de hoge expan-
sie niet verminderd
Oe COMBIBAG is tot 134o C.
autoclaveerbaar.

WEINMANN

COM ó OBAG~
METEMIJ bv. - Postbus 149 - 1100 AC Diemen
Telefoon (020) - 95 21 11 - Telex 16757
Verrijn Stuartweg 20 - 1112 AX Diemen



'~EERSTEHULPBIJONDERDELEN~"
WAT KUNT U BETER HEBBEN
DAN AC DELCO ONDERDELEN?
AC DELCO ONDERDELEN VAN
DE VRIES!

Als het gaat om ambulance-onder-
houd is de combinatie AC Delco GM
parts~De Vries onverslaanbaar in snelle
levering ën prijs. De Vries houdt het vol-
ledige, brede AC Delco onderdelen-
programma constant flink op voorraad.
Koopt groot in, want dat is voordeliger.

Ook u kunt daarvan profiteren voor
goedkoper ambulance-onderhoud via la-
gere prijzen en een gunstige dollaront-
wikkeling. En wat de snelheid van leve-
ring betreft: wie zou er sneller kunnen zijn
dan de in snelheid en betrouwbaarheid
gespecialiseerde GM dealer De Vries?

Import Handelmaatschappij De Vries
is aangesteld als AC DELCO grossier~

groothandel.Dat betekent datop delen
als remblokken, filters, bougies, ont-
stekingsdelen, carburatiedelen en

électrische delen een korting wordt
verstrekt van 35oIo op de toch al zo
gunstige prijsontwikkeling van
de dollar. ~ Op GM-onderdelen
geeft De Vries een aanvullen-
de korting var7 20oIo op ruilcomponenten.

AC Delca
Import Handelmaatschappij De Vries
Industrieweg 46 Postbus 4 9400 AA
Assen Telefoon 05920-42942



ALLES WA T MIS KÁN GAAN
Een vulkaanuitbarsting is in Nederland uitgesloten.

De kans op een aardbeving uiterst miniem.

Maar een ongeluk komt altijd uit onverwachte hoek. ~

Een gecompliceerde, technologisch hoog ontwikkelde samenleving
in een dichtbevolkt land kan zich niet permitteren

zo'n moment af te wachten, zonder ook daadwerkelíjk voarbereid te zijn.

De gevolgen kunnen desastreus zijn. ~
Ook als de oorzaak van een ramp niet in ons land ligt.

Tsjernobyl heeft ons wat dat betreft
nog eens met de neus op de feiten gedrukt.

Daarom is er dan ook een blad als~ AL E RT tijdschrift voor civiele verdediging,
hulpverlening en rampenbestrijding

Spreekbuis van de nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie

Bel ncí 070-789440 voor
een gratis nummer van

of nog beter:
neem tegelijk een abonnement

voor f 44,- per jaar.
Alert verschijnt 11x per jaar.

ALE RT
als er werkelijk op U gerekend wordt

Onmisbaar voor brandweer, politie, Rode Kruis,
basisgezondheidsdiensten, BZB-organisaties en andere hulpverleners

in de nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie.



VISSER STELT
OPNIEUW DE
NORM VOOR HET
ZIEKENVERVOER
V.4NDE
TOEKOMST

m

Opel Senator nieuwe sfijl
Oniwikkeld voor de ambulancerijders van morgen:
de nieuwe Opel Senatorambulance van carosserie-
fabriek Gebr. Visser. Gebouwd volgens de normen
van de toekomst.
Qua vormgeving: een fraai gestyleerde topklasser

in aerodynamica.
Qua interieur: een hoogtepunt, met efficiënte

indeling en opmerkelijk veel
loopruimte.

Qua kwaliteit; een stayer, met veilige blok-
vormige kooiconstructie en zeer
hoogwaardige materialen.

Kortom een ambulance die veilig, doelmatig, en
comfortabel z'n werk doet. Voor de patiënt en bestuurder.

Gebr. ~sser b.v.;
Ambulances voor mensen

díe doordenken



Lifepak 5 is compact en licht in gewicht (8,4 kg).
klein en handelbaar, dus makkelijkte
dragen en neemt weinig plaats in.

Lifepak 5 is solide geconstrueerd.
De spuitgietkast kan een stootje hebben
en is vochtbestendig.

Lifepak 5 is eenvoudig te bedienen.
Bij de defibrillator bevinden alle
bedieningsorganen zich op de paddles
(inschakelen, energieselectie, opladen en
ontladen).

Kan uw hartbewakingsapparatuur ook op
deze eigenschappen prat gaan?

Importeur, exclusief voor Nederland
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