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Wat • Wie Voorwoord • Ellen Schepens

“In dit vakblad is het opnieuw gelukt om u een inkijk te 
geven in de vele talenten en onderzoeken van 

de Medisch Hulpverleners in Nederland.”

Beste lezers, 

Op 25 februari 2022 ontving de NVBMH het verlossende antwoord 
van minister Kuipers van Volksgezondheid. De Medisch Hulpverlener 
heeft haar bestaansrecht bewezen en kan worden opgenomen in de 
Wet BIG, artikel 3. Het geeft ons als beroepsgroep de kans om onze 
stip op de horizon verder te verzetten. In dit vakblad leest u een 
overzicht van het traject wat leidde tot de beslissing van de minister 
en de stappen die nog genomen moeten worden voordat de Medisch 
Hulpverlener daadwerkelijk weer in het BIG-register staat.  

De minister geeft in zijn brief aan dat hij in dit voorstel geen ruimte 
ziet voor Medisch Hulpverleners op de operatiekamer en bij de 
anesthesie. De NVBMH betreurt dat ten zeerste en blijft daarom 
aangeven waarom het uitsluiten van dit deel van onze collega’s 
onverstandig is. Onze leden worden hierover 
geïnformeerd en hebben de ruimte met ons mee te denken.  

In dit vakblad is het opnieuw gelukt om u een inkijk te geven in 
de vele talenten en onderzoeken van de Medisch Hulpverleners 
in Nederland. Zo leest u over Sacha, die de officiersopleiding 
bij defensie volgt. En over Britt de Ridder, één van de Medisch 
Hulpverleners die als BMH-docent verbonden is aan de hogeschool. 
We interviewden ook Hans, Ralf, Reinder en Theo, vier Medisch 
Hulpverleners die de duale variant van de BMH volgden aan de 
Hogeschool Utrecht. Zij waren werkzaam als ambulancechauffeur en 
zijn dankzij hun eigen werkgever tot Medisch Hulpverlener opgeleid 
om de andere helft van het ambulanceteam te versterken. Medisch 
Hulpverleners die ook opnieuw de schoolbanken zijn ingedoken zijn 
Kim, Janneke en Koen; zij studeren door tot Physician Assitant.  

De Medisch Hulpverlener is continue aan het groeien, in 
ontwikkeling, op zoek naar nieuwe kennis en kunde. Dat laten we 
zien als beroepsgroep maar zeker ook als individuele hulpverleners. 
Daar kan ik best trots op zijn!  

Met vriendelijke groet, 
Ellen Schepens

Voorzitter NVBMH 

Veel leesplezier!
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Sacha is BMH’er en maakte de overstap van de SEH naar de offi ciersopleiding 
van de landmacht. Ik ontmoet haar in Breda en meld me bij de bewaking van 
het Kasteel van Breda, waar de Koninklijke Militaire Academie is gevestigd. 
Na een controle van mijn identiteit  gaat de zware poort voor me open. 
Sacha loopt me tegemoet in uniform en past perfect in de omgeving.  

‘Ik wilde geprikkeld
en uitgedaagd
worden.’  

Hoe ontstond het idee om officier te 
worden? 
“Na mijn opleiding BMH werkte ik in 
het Maasstad Ziekenhuis. Dat is een 
relatieziekenhuis van defensie militaire medici 
komen naar deze ziekenhuizen om hun ‘uren 
in het wit’ bij te houden. Ik ben warmgedraaid 
voor defensie omdat ik sprak met collega’s van 
de SEH en IC die op missie gingen als reservist 
voor het ‘Instituut samenwerking Defensie en 
Relatieziekenhuizen’. Voordat ik de opleiding 
BMH ging doen twijfelde ik over een opleiding 
bij defensie, wilde ik dat op dát moment al 
doen? Voor een opleiding bij defensie verblijf 
je intern en het studentenleven beviel mij juist 
ook goed. Ik koos uiteindelijk voor de BMH 
en vond dat super leuk. Ik heb met veel plezier 
op de SEH gewerkt maar wist dat ik de stap 
naar defensie niet te lang moest uitstellen. Je 
mag maximaal 28,5 jaar zijn bij de start van de 
officiers-opleiding.” 

Hoe vonden ze het thuis dat je aan deze 
opleiding begon?  
“Eigenlijk heel leuk. Mijn vader heeft 
dienstplicht gehad, dus hij had meteen 
honderdduizend verhalen over zijn diensttijd. 
Ze zijn super betrokken bij mijn opleiding en 
super trots. Veel mensen om me heen vonden 
het een logische stap en vinden het echt iets 
voor mij. Mijn ouders zijn sowieso wel heel 
trots, wat ik ook doe. Toen ik in het ziekenhuis 
werkte waren ze heel trots en vonden ze dat 
fantastisch, en nu dus ook.”  

Hoe ziet de opleiding eruit? 
“Voor je begint mag je al je spullen ophalen 
op een algemeen punt. Dan ben je als een kip 
zonder kop aan het rondrennen om alle spullen 
in je tas te krijgen en vraag je je af wat je met al 
die materialen moet doen. Dan kom je de poort 
door voor je eerste dag en kijk je voorzichtig 
om je heen. Een instructeur wijst aan in welke 
groep je zit en waar je kamer is. ‘Pak je tas en 
kleed je om’. Dan sta je voor het eerst in dat 
uniform en dat voelt heel raar. Na die eerste dag 
was ik helemaal kapot. Om 7 uur meldde ik me 
en om 11 uur ’s avonds waren we pas klaar. “
“Je volgt één collegejaar de algemene 
officiersopleiding, dan word je bevorderd tot 
tweede luitenant, dat heette vroeger kandidaat-
officier. Daarna gaat iedereen een aanvullende 
opleiding doen in de richting van je specifieke 
dienst. Dat heet de vaktechnische opleiding 
en daarmee word ik 2e luitenant; officier 
geneeskundige dienst.” 

“Mijn persoonlijke 
motto is: ‘Als je iets 
wil doen moet je 
het gewoon doen en 
proberen.”

“Pak je tas en
kleed je om’. Dan sta 
je voor het eerst in 
dat uniform en dat 

voelt heel raar.”

Interview • Sacha

Auteur: Ellen Schepens | Fotografi e: Ellen Schepens 
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Interview • Sacha

Wie krijgen hier op de KMA les? 
“Allerlei mensen vanuit de civiele en militaire wereld. 
Mensen met een civiele wo-bachelor of mensen die vanuit 
andere lagen van defensie willen doorleren. Afhankelijk 
van je vooropleiding moet je de algemene militaire 
opleiding nog doen en moet je de lange- of korte versie 
van de officiersopleiding volgen. Ze leiden hier op voor de 
Landmacht, Luchtmacht, Marechaussee en een deel van de 
Marine. Ik heb les met alle mensen van de landmacht die 
het korte model volgen. De andere studenten zie ik tijdens 
gezamenlijke lesavonden of bij het sporten. “ 

Hebben alle mensen in jouw peloton  
een medische achtergrond? 
“Nee, zeker niet, dat vind ik het leuke eraan. Je kunt 
eigenlijk met bijna elke hbo- of wo-bachelor instromen 
en dan ga je een richting in die bij je achtergrond past. In 
mijn peloton zitten nu 50 mensen en daarvan zijn er vijf 
bestemd voor de medische dienst, waaronder ik. “ 

 

Wat is jouw functie straks? 
“Ik heb gesolliciteerd op de functie ‘officier geneeskundige 
dienst’. Ik werk dan bij de medische dienst maar 
behandel geen patiënten meer. De functie is dus een stuk 
minder medisch dan mijn vorige baan. Mensen met een 
vooropleiding bouwkunde gaan bijvoorbeeld naar de 
genie (militaire techniek en bouw) of naar de technische 
dienst. Je kunt uiteindelijk werken voor de verschillende 
landmacht brigades die oefenen en op uitzending gaan, of 
voor het defensiebrede bataljon in Ermelo. Je regelt dan het 
logistieke proces van de zorg aan de brigade en denkt mee 
in de strategische plannen van de inzet. Ik zou graag ingezet 
worden bij de operaties en activiteiten van de brigades.” 

Heb je veel vragen gekregen over je  
Bachelor Medische Hulpverlening? 
“Nee, de titel geeft al gauw weg dat het iets geneeskundigs 
is. Ik heb tijdens mijn sollicitatiegesprek wel de vraag 
gehad hoe de opleiding eruitziet. Dat vond de commissie 
interessant en leuk. “ 

 Wat zijn de overeenkomsten tussen deze beroepen? 
“Ik vond het op de SEH superleuk om te coördineren. 
Leiderschap en overzicht bewaren, dat was gaaf. En dat 
ga ik in deze functie zeker treffen. Voor de functie heb ik 
geen BIG-registratie meer nodig, ik hoef ook geen uren in 
het ziekenhuis bij te houden zoals de medics en militair 
verpleegkundigen, mensen die dagelijks patiëntenzorg 
leveren.” 

Hoe zag je BMH-carrière eruit? 
“Ik startte in 2013 en studeerde af in 2018. Ik liep mijn 
laatste stage in het Maasstadziekenhuis en ben daar meteen 
aan de slag gegaan. De SEH was leuk, erg groot, en leuk 
werken. Ik kom er graag terug. Daarom ben ik flexkracht, 
al heb niet de tijd gehad om veel diensten te doen naast de 
drukke opleiding. Met kerst heb ik bijvoorbeeld wel vier 
diensten gedaan. “ 

Wat is het grootste verschil tussen het  
ziekenhuis en defensie? 
“Ik ben nu echt terug op school. En er zijn 50 mensen 
waarmee ik moet samenwerken en die zijn allemaal echt 
totaal anders. Je moet met iedereen kunnen samenwerken 
en iedereen heeft het zwaar. Maar dat is ook erg leuk en 
schept een band. Je ziet elkaar op de slechtste momenten. 
De omgang is ook anders dan in het ziekenhuis. Er wordt 
niet, zoals in Hollywood, geschreeuwd door hogere rangen 
maar het is wel belangrijk dat de opdracht van boven naar 
beneden komt en op de aangegeven manier uitgevoerd 
wordt. Maar ik moet zeggen dat er veel ruimte is om 
respectvol met elkaar om te gaan. Ik heb de grootste groei 
doorgemaakt in communicatie. Het is moeilijk een gesprek 
voeren als je supermoe bent en amper hebt geslapen. Om 
dan tegen iemand te zeggen dat je het niet zo leuk vindt 
wat ze zojuist gedaan hebben is erg lastig. Elke woensdag 
is het mogelijk om te spreken met de commandant van de 
KMA, dan wordt wel verwacht dat je op een nette manier 
communiceert. Dat is anders dan hoe we in het ziekenhuis 
in het heetst van de strijd met elkaar omgaan. “ 

“Op de SEH heb ik heel erg 
geleerd om het overzicht 
te bewaren als het echt 
chaos wordt.”

 Hoe ver ben je uit je comfortzone gegaan? 
“Op de SEH heb je wel een beetje door wat er gebeurt. Maar 
hier op de eerste oefening dacht ik ‘wat moet ik doen? Ik kan 
toch niet andere mensen leidinggeven in iets wat ik nog niet 
kan?’. Wat ik leuk vind is dat we opdrachten duidelijk leren 
communiceren. Aannames krijgen dan geen kans. Je zet alle 
neuzen dezelfde kant op en dat werkt een stuk beter. Er is 
veel aandacht voor ontdekken welke leiderschapsstijl bij je 
past. Soms is leiderschap directief omdat er snel gehandeld 
moet worden, terwijl je op rustiger momenten meer een 
coachende rol aanneemt. De persoonlijke ontwikkeling 
maakt het een hele leuke opleiding. Dat was ook de reden 
dat ik naar defensie wilde gaan, om uit mijn comfortzone te 
gaan. Ik wilde geprikkeld en uitgedaagd worden.” 

Wat brengt je BMH-achtergrond je bij deze functie? 
“Meerdere dingen. In die opleiding is al veel ruimte voor 
reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Daar heb ik al 
onwijs grote stappen in gezet van middelbare scholier naar 
volwassen vrouw.  Op de SEH heb ik heel erg geleerd om het 
overzicht te bewaren als het echt chaos wordt. Dat helpt heel 
veel als je in een veld ligt en je weet niet wat er gebeurt. Je 
weet nooit wanneer je uit je bed gehaald wordt en wat je dan 
moet gaan doen. Dat heb je op de SEH ook, werken in een 
omgeving die stressvol is.” 

Kunnen andere BMH’ers ook deze route lopen? 
“Ja, je kan je aanmelden en dan duurt het selectieproces een 
paar maanden tot een jaar. Het bestaat uit een psychologisch 
onderzoek om te zien of je psychologisch belastbaar 
bent voor het vak. Dan volgt een inspanningstest voor de 
fysieke belastbaarheid. Dat bestaat onder andere uit een 
coopertest en een mars. Je maakt ook een capaciteitentest 
om je denkvermogen op snelheid en correctheid te testen. 
Uiteindelijk wordt in een medische keuring gekeken of 
je oren en ogen voldoende functioneren en of je geen 
medicijnen gebruikt. Daarna mag je voor de commissie 
komen. Dat vond ik superleuk om te doen. Het was spannend 
maar ook heel bijzonder. Er zijn dan vier officieren die 
vragen wat je al weet van defensie en wat je wilt komen doen. 
Je moet geschikt zijn om leiding te geven, trainbaar zijn en 
diplomatiek kunnen zijn. Het zijn ervaren mensen die in de 
eerste zin al door je heen kunnen prikken. Uiteindelijk krijg 
je dan een brief thuis met de uitslag.  

Als je dit wil doen, doe dan vooral onderzoek naar 
de uiteindelijke functie. Als het niet bij je past is 
het echt niet leuk. Lees je goed in en kom naar de 
informatiebijeenkomsten. Het is een intensieve opleiding en 
als je daarvoor in bent moet je het gewoon gaan doen. Je kan 
ook bellen met een recruiter van defensie om je persoonlijke 
vragen te stellen. Het is wel goed om wat werkervaring op 
te doen voordat je weer je hele zijn op zijn kop gooit in een 
nieuwe opleiding.” 

“Er wordt niet, zoals in 
Hollywood, geschreeuwd 
door hogere rangen.”

“Je moet geschikt 
zijn om leiding te 
geven, trainbaar 

zijn en
diplomatiek 

kunnen zijn.”

Interview • Sacha
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Column • Intensive Care

Uiteraard mocht ik niet zomaar starten aan de CZO 
geaccrediteerde opleiding tot IC-verpleegkundige. Maar 
dankzij de steun van onder andere de unithoofden SEH 
en IC en de praktijkopleider IC kregen we het toch voor 
elkaar: in april 2021 mocht ik starten met de opleiding. 
Inmiddels heb ik deze met succes afgerond. Sinds 
oktober 2022 ben ik Medisch Hulpverlener op de SEH 
én de IC.

De theoretische basis die ik meegekregen heb tijdens 
de BMH opleiding is breed, maar dankzij de IC heb 
ik een nog beter begrip gekregen hoe verschillende 
orgaansystemen elkaar beïnvloeden. Ook het zoeken 
naar oplossingen en de daarbij behorende technische 
aspecten, zoals het werken met de beademingsmachine, 
zijn erg interessant. Daarnaast heb ik veel geleerd over 
het werken met hemodynamisch ondersteunende 
apparaten zoals de Impella of nierfunctie vervangende 
therapie met de CVVHD en de geavanceerde 
meetapparatuur zoals de PiCCO en Swan Ganz. Op de 
IC verblijven patiënten soms meerdere dagen of zelfs 
weken. Hierdoor heb je meer contact met de patiënt 
maar ook met de familie. Je bent er voor hen op 
misschien wel het zwaarste moment in hun leven. Door 
liefdevolle verzorging en aandacht voor de patiënt en 
zijn naasten, maak je echt het verschil. 

De doorgroeimogelijkheden op de IC zijn prachtig. 
Zo hebben we verschillende Practitioners rondlopen, 
collega’s die nog een specialisatie van 14 maanden 
hebben gevolgd in Ventilation, Circulation, Renal 
of Neural. Ook kun je de cursus volgen tot ECMO-
verpleegkundige. En natuurlijk kan je werken in de 
combibaan met de SEH of Ambulance. 

De combinatie van intensieve én acute zorg spreekt mij 
enorm aan en ik ben dankbaar dat ik deze kans heb 
gekregen. Hopelijk volgen vele Medisch Hulpverleners 
mijn voorbeeld. Mocht je na dit verhaal enthousiast 
geworden zijn of vragen hebben over werken op de IC, 
stuur me dan gerust een bericht via LinkedIn! 

Graag wil ik jullie meenemen naar 2018, het jaar dat ik mijn Bachelor Medische Hulpverlening 

behaalde en mocht gaan werken op de SEH van het HagaZiekenhuis. Ik kwam daar Martijn, 

Laura en Claudia tegen. Allemaal verpleegkundigen die werkten op zowel de SEH als de IC. 

Ik keek naar hen op; ze hadden veel kennis, oog voor de patiënt en bleven in elke situatie 

rustig. Na twee-en een half jaar werken op de SEH wilde ik graag mijn kennis verdiepen en 

solliciteerde ik op de IC met het idee om uiteindelijk ook de combibaan te gaan doen.

Ode aan de 
Intensive Care 

Door: Monique Vaneker, Medisch Hulpverlener SEH & IC
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webinars per jaar

  3 nascholingstijdschriften 
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Accreditatie
De NVBMH heeft iAM met ingang van 2021 instellingsaccreditatie verleend. 
“Aanbieders van nascholing die gedurende minimaal één jaar hebben aangetoond dat zij 
kwalitatief onberispelijke nascholing maken, kunnen in aanmerking komen voor instellings-
accreditatie”, aldus het reglement. Middels het verlenen van deze instellingsaccreditatie 
onderschrijft de NVBMH de kwaliteit van onze nascholing. Hier zijn we bijzonder trots op!
iAM wordt daarnaast geaccrediteerd door de NVAM, NAPA en V&VN.

Meer informatie
Informatie over abonnementen en offertes voor collectieve abonnementen kun je aanvragen 
via klantenservice@iamnascholing.nl of 030-63 55 060 (tijdens kantooruren).

Vraag direct een 
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aan!

praktische nascholing 
voor de anesthesiemedewerker

Ledenkorting
Leden van de NVBMH ontvangen 
20% korting op hun abonnement 
op iAM. Als lid betaal je dus geen 
€ 235,- maar € 189,- per jaar 
gedurende de hele looptijd van 
je abonnement.
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Ga een nieuwe uitdaging aan
in het Caribisch gebied!

Excellus heeft vacatures op
Bonaire en Aruba, van een
maand waarnemen tot

contracten van drie, zes of
twaalf maanden of zelfs een

volledige emigratie.

Kwaliteit gaat verder dan een
diploma.

Met de Excellus Academie
houden wij de kennis van

zorgprofessionals up-to-date en
brengen het naar een hoger

niveau.

Wij organiseren verplichte
trainingen, maar ook bij- en
nascholingscursussen.

De Excellus Academie is hét
opleidingsinstituut voor

iedereen die werkzaam is in de
zorg.

Excellus is gespecialiseerd in het detacheren van zorgprofessionals voor
onder meer ambulances, meldkamers en.ziekenhuizen. Onze basis,

ambulancezorg met hoog gekwalificeerd specialistisch personeel, betekent
dat we ook de ziekenhuizen goed kunnen bedienen. Naast detacheringen

bieden we losse diensten en ad-hocoplossingen.

Excellus is een informele organisatie die staat voor kwaliteit en flexibiliteit.
Wij hebben een familie cultuur en houden van snel schakelen. Wij denken
graag mee in oplossingen, plezier in je werk is plezier in je leven. Ben jij

benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Wij komen graag met je in contact.

072 240 0200 info@excellus.nl

Meer informatie op www.excellusgroep.nl

Adv

Adv



NVBMH 13 NVBMH 12 

Casus • AmbulancezorgCasus • Ambulancezorg

Primary Survey:
A:  Hoorbare ademhaling,  

na positieverandering is de A vrij.
B:  Ademfrequentie 24/min,  

beiderzijds thoraxexcursies,  
geen gebruik van  
hulpademhalingsspieren,  
geen cyanose. Saturatie 96%.

C:  Tensie: 88/63 RR, pols: 113/
min, klam/bleek/zweten.

D:  EMV: E1M3V1, facialisparese 
rechts, dwangstand van de ogen 
naar links, parese rechter  
extremiteiten, blazende  
ademhaling. Glucose 22,4.

AMPLE: onbekend

1. Welke differentiaal diagnoses 
zou je op basis van deze informatie 
stellen?
Op basis van de eerste presentatie 
en de neurologische afwijkingen 
kun je denken aan een CVA, waarbij 
in het ziekenhuis uitgesloten zal 
moeten worden of dit bloedig of 
ischemisch is. Verder zou ook een 
subarachnoïdale bloeding mogelijk 
zijn. De lage EMV score maakt dit 
waarschijnlijker dan een cerebraal 
CVA. Wat echter niet bij een primair 
neurologische oorzaak past is het 
shockbeeld dat de patiënt laat zien. 
Om dit te verklaren moet verder 

onderzoek worden uitgevoerd. 
Omdat de patiënt onrustig is en 
vanuit een krappe kelderkamer 
de trap opgetild moet worden, 
wordt midazolam toegediend. 
Eenmaal in de ambulance wordt een 
re-ABC uitgevoerd. Ondertussen 
wordt vanuit de heteroanamnese 
de informatie verkregen dat 
meneer gisteren en vanochtend 
geklaagd heeft over pijn tussen de 
schouderbladen. 
Op basis hiervan wordt besloten 
een ECG te maken. Op het ECG zijn 
ST-elevaties te zien in de afleidingen 
I, aVL, V2-V6. 

Melding: Rond 10:30 komt een 

melding binnen, A1. In het medisch 

kladblok is te lezen: Man, 66 jaar, niet 

aanspreekbaar, kreunende ademhaling, 

linker mondhoek hangt af, klachten zijn 

net begonnen. Bij aankomst zien we 

een man liggen in een kantoortje in de 

kelder. Hij is klam, bleek en zweterig, 

niet aanspreekbaar en heeft inderdaad 

een kreunende ademhaling.  

Auteur: Herma Doornenbal BSc -
Medisch Hulpverlener Ambulancezorg

Casus 
ambulancezorg

2. Welke DD zou je op basis 
vanbovenstaande informatie toevoegen?
Aortadissectie. Bij een SAB kunnen zich ook 
ECG-afwijkingen voordoen (van Gent, e.a, 2008). Echter 
worden de pijn tussen de schouderbladen en het shockbeeld 
met deze DD niet verklaard.Bij een aortadissectie wordt wel 
een shockbeeld verwacht. Ook verklaart dit de pijn tussen de 
schouderbladen.

Neurologische symptomen kunnen zich voordoen als de 
aortadissectie zich uitbreidt naar de supra-thoracale vaten.

Uitkomst
Op de SEH wordt een CT-cerebrum met contrast gemaakt, 
waarop te zien is dat er geen bloedtoevoer is naar de linker 
hersenhelft. Op basis van de pijn tussen de schouderbladen 
en het ECG wordt ook een thoracale CT-angio gemaakt 
waarbij de diagnose thoracale dissectie type A wordt gesteld. 
Meneer wordt meteen naar de OK gebracht, waar hij 
overlijdt aan een verbloedingsshock.

Uit deze casus blijkt dat iemand die zich primair met 
neurologische symptomen presenteert, een andere oorzaak 
als onderliggend probleem kan hebben. In dit geval is het erg 
belangrijk om dat te onderkennen, omdat bijvoorbeeld een 
trombolysebehandeling nu gecontra-indiceerd zou zijn. Een 
thoracale dissectie gaat vaak gepaard met cerebrale ischemie. 
Wel is het zo dat een thoracale dissectie zo zeldzaam is dat 
er weinig kans is dat een

patiënt met cerebrale ischemie dit als onderliggende oorzaak 
heeft (Walma, e.a.). Toch is het goed om hierop alert te zijn 
en bijvoorbeeld specifiek te vragen naar thoracale pijn bij 
patiënten met neurologische klachten.

Er zijn meerdere oorzaken voor het ontstaan van cerebrale 
ischemie als gevolg van een thoracale dissectie. In 62,5% 
van de gevallen wordt dit veroorzaakt door een uitbreiding 
van de dissectie in de richting van de supra-thoracale 
vaten. De rest wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een 
trombo-embolie die ontstaan is door de dissectie, of door 
hypoperfusie van het brein door ernstige hypotensie  
(Gaul e.a., 2007).

Scan de QR code 
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“Ik ga u wat pijnstilling geven” of “U krijgt van mij een infuus” of “Ik zie 
afwijkingen op het ECG en daarvoor moet u mee naar het ziekenhuis”, 
zomaar wat zinnen die we dagelijks uitspreken tijdens ons werk. Of je nu
op de SEH, ambulance, IC of ergens anders werkt binnen de acute zorg. 
De intentie achter deze zinnen zijn goed, laten we dat vooropstellen, we 
willen het beste voor de patiënt. Maar betrekken we hierbij de patiënt
of vragen we wat diegene wil? Passen we informed consent toe in ons 
dagelijks werk?

‘Waarom krijg 
ik een infuus?’  

Auteur: Doesjka Breukel BSc - Medisch Hulpverlener Ambulancezorg 
Fotografie: Ellen Schepens

Informed consent binnen de ambulancezorg

Inleiding 
Eén van de belangrijkste rechtsbeginselen is het 
recht op zelfbeschikking. Binnen de zorg is dit terug 
te vinden in de rechtsregels die bepalen dat voor 
een medische behandeling de in vrijheid gegeven 
toestemming van de patiënt vereist is. Sinds 1995 
is deze informed consent vastgelegd in art. 450 lid 
5 Burgerlijk Wetboek 7. Zonder toestemming is er 
sprake van een ongeoorloofde inbreuk op de integriteit 
van een patiënt. Op 1 januari 2020 is het art. 7:448 
BW aangevuld met de verplichting tijdig overleg te 
voeren met de patiënt. De WGBO gaat ervan uit dat 
er een behandelingsovereenkomst ontstaat tussen de 
zorgprofessional en de patiënt en daarmee ook de 
plicht tot informed consent. De uitvoering hiervan ligt 
bij de ambulancezorgprofessional. 

In 2016 is er een patiënttevredenheidsonderzoek 
binnen de ambulancezorg uitgevoerd door het 
Nederlands Instituut voor Onderzoek van de 
Gezondheidszorg (NIVEL). Eén van de verbeterpunten 
was dat patiënten beter geïnformeerd willen worden 
(Van de Ven et al., 2017). Deze conclusie wordt ook 
getrokken in een recent uitgevoerd onderzoek waaruit 
blijkt dat er een grote behoefte is aan praktische 
informatie over de zorgverlening (Jorna et al.,2020). 

Kort gezegd; we zijn het verplicht en er is behoefte 
aan. Is de behoefte van de patiënten dan veranderd, 
passen we informatie geven en toestemming vragen 

niet voldoende toe of is het een combinatie? 
Vraag jij je weleens af hoe vaak en op welke 
wijze jij patiënten informeert? De competenties 
leidinggeven en beslissingen nemen zijn onderdeel 
van onze professionaliteit. Maar nemen we niet 
te vaak beslissingen vóór de patiënt en heeft de 
patiënt nog wel de leiding over zijn eigen zorgpad? 
Om deze, bijna filosofische vragen, te kunnen 
beantwoorden moeten we eerst kijken ‘of ’ en ‘hoe’ 
wordt voldaan aan de plicht van informed consent 
door ambulancezorgprofessionals. 

Doel van het onderzoek
Dit onderzoek levert inzicht en aanbevelingen 
op in het naleven en toepassen van informed 
consent binnen de ambulancehulpverlening om 
gelijkwaardigheid binnen de behandelrelatie tussen 
patiënt en ambulancezorgprofessional te bereiken. 
Het geeft antwoord op de volgende vragen:
•  Voldoen de ambulancezorgprofessionals van de 
RAVHM aan de plicht van informed consent zoals 
bedoeld in de WGBO en welke factoren hebben 
hier mogelijk invloed op? 

•  Wat is de perceptie van de 
ambulancezorgprofessionals van de RAVHM 
over het uitoefenen van de plicht van informed 
consent? 

•  Welke manieren zijn er om de patiënt te 
informeren en te vragen om toestemming?

 

 De Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden (RAVHM) biedt goede ambulancezorg: professioneel, innovatief, transparant en heeft een hoog 
ambitieniveau als het gaat om de professionele standaard van de zorg. Zij benoemt in haar vijfjarenplan het belang van de eigen regie van zorgvragers en 
er wordt gestreefd naar een gelijkwaardigheid in de behandelrelatie (RAV Hollands Midden, 2018). Om deze gelijkwaardigheid te bereiken heeft de RAVHM 
meegewerkt aan het verkrijgen van antwoord op de onderzoeksvragen.
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Methode
Om antwoord te kunnen geven op de vraag ‘of ’ 
voldaan wordt aan de plicht van informed consent 
is het onderzoek uitgevoerd in praktijksituaties door 
middel van observatieonderzoek. De observanten waren 
ambulancechauffeurs (ACH) van de RAVHM die hun 
collega ambulanceverpleegkundige (AVP) bij elke rit 
gedurende vier weken observeerden. In een natuurlijke 
setting kon gewenst gedrag worden voorkomen en werd 
het testeffect uitgesloten. Het onderzoeksdesign was 
dubbelblind gerandomiseerd kwantitatief onderzoek met 
gestructureerde observatie. De observanten gaven na elke 
hulpverlening digitaal antwoord op zes vragen zoals ‘is er 
informatie gegeven over i.v. toegang’ en ‘vraagt toestemming 
voor vervoer’. Daarnaast noteerden zij drie gegevens van 
de respondent zoals geschatte ervaringsjaren en wie was 
de aanvrager van de rit. Om het onderzoek dubbelblind 
en gerandomiseerd te maken heeft de onderzoeker de 
observanten laten selecteren en informeren door de afdeling 
Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) van de RAVHM. De 
observanten waren niet bekend bij onderzoeker en vice 
versa, afdeling O&O kon niet bij de data, de observanten en 
respondenten zijn op basis van werkrooster gekoppeld.

Om antwoord te kunnen geven over de perceptie 
van de ambulancezorgprofessional is een kwalitatief 
onderzoeksdesign door middel van een interview met een 
focusgroep gehouden. Het focusgroep-interview heeft 
plaatsgevonden nadat de eerste globale resultaten van het 
observatieonderzoek bekend waren en waren onderdeel van 
de vragen. 

Om verschillende manieren van informeren en 
toestemming vragen te onderzoeken is een wetenschappelijk 
literatuuronderzoek gehouden uitgevoerd binnen MEDLINE1 

(PubMed), Cochrane Library en NARCIS2. Gezocht is naar 
artikelen over de spoedeisend zorg patiënt, informed 
consent en verschillende manieren.

Resultaten
Observatieonderzoek
Er zijn in totaal 220 observaties uitgevoerd in de periode 
10 mei 2021 tot 7 juni 2021 door zes observanten. 
Daarvan zijn 23 observaties geëxcludeerd op basis van niet-
wilsbekwame patiënt, patiënten tot 12 jaar, unresponsive 
patiënt en/of een scoop and run scenario. De observaties 
zijn op basis van de variabelen: rit urgentie, geslacht AVP en 
ervaringsjaren AVP, vergeleken met de landelijke populatie 
ambulanceverpleegkundige. De variabelen van de observaties 
in urgentie en aantallen ritten zijn vergeleken met de 
jaarcijfers van Ambulance Zorg Nederland (AZN) en wijken 
niet meer dan 10% af. Daarmee zijn ze representatief voor 
het landelijk gemiddelde. De observaties van de vier vragen 
over informed consent zijn in tabel 1 weergegeven.

Op de vraag welke factoren mogelijk van invloed zijn op 
informed consent zijn er door de observanten vijf vragen 
ingevuld. Vanwege de ongelijkheid in aantal en soorten 
variabelen is voor het aantonen van dit verband met de 
Cramérs V formule gerekend en gecombineerd met aantallen 
en/of procenten. Een samenvatting hiervan is opgenomen in 
tabel 2.

Tabel 1
Antwoorden observatie vragen Observaties totaal 

#n(%) 
Observaties  

relevant (ja+nee) #n(%) 
Grafi sche weergave diagram

Er is vooraf informatie gegeven over i.v. toegang: Ja:      Nee:

Ja 47 (23,9 %) 47 (56,0 %)

Nee 37 (18,8 %) 37 (44,0 %)

Er is geen i.v. toegang gegeven 100 (50,8 %)

Niet kunnen waarnemen 13 (6,6 %)

Totaal aantal observaties 197 (100 %) 84 (100 %)

Er is vooraf informatie gegeven over medicatie 
door de AVP: 

Ja:      Nee:

Ja 41 (20,8 %) 41 (68,3 %)

Nee 19 (9,6 %) 19 (31,7 %)

Er is geen i.v. toegang gegeven 128 (65,0 %)

Niet kunnen waarnemen 9 (4,6 %)

Totaal aantal observaties 197 (100 %) 60 (100 %)

Patiënt is de werkdiagnose verteld: Ja:      Nee:

Ja 165 (83,8 %) 165 (93,8 %)

Nee 11 (5,6 %) 11 (6,3 %)

Niet kunnen waarnemen 21 (10,7 %)

Totaal aantal observaties 197 (100 %) 176 (100 %)

Patiënt is de werkdiagnose verteld: Ja:      Nee:

Ja 57 (28,9 %) 57 (55,3 %)

Nee 46 (23,4 %) 46 (44,7 %)

Vervoer geïnitieerd door ketenpartner 58 (29,4 %)

Niet vervoerd 36 (18,3 %)

Totaal aantal observaties 197 (100 %) 103 (100 %)

0,31 – 0,50 Matig verband tot redelijk verband

0,51 – 0,80 Sterk verband

0,81 – 0,99 Zeer sterk verband

0,81 – 0,99 Perfect verband

  

c2 = berekening Pearson chikwadraatwaarde 
n = aantal observaties 
k = kleinste waarde van aantal kolommen of           aantal rijen van tabel 

V = 
x2

n (k - 1) Mogelijke factoren van invloed: Cramérs V (V =) toepassing gekoppeld met aantallen (n =) of procenten (% =)

Is er een verband tussen man en vrouw en 
het toepassen van informed consent?

Er is sprake van een zwak verband bij het geven van informatie (V = 0.30) en een zeer zwak 
verband bij het vragen om toestemming (V = 0.10) in combinatie met het geslacht. Er waren meer 
mannen (n = 54) dan vrouwen (n = 30) geobserveerd bij het geven van informatie. Vrouwen 
gaven vaker informatie (76,3%) dan mannen (44,4%).

Heeft de opleiding van de ambulancever-
pleegkundige invloed op informatie geven en 
toestemming vragen?

Er is sprake van een matig verband. Bij het geven van informatie is er een sterker verband (V = 
0.30) dan bij het vragen om toestemming (V = 0.10). AVP met een IC-achtergrond geven het 
meest informatie (72%). 

Is er een verband tussen ervaring en het 
toepassen van informed consent?

Er is een zwak verband tussen de ervaringsjaren en het toepassen van informed consent (V = 0.29; 
V = 0.22). Meer dan de helft van de AVP heeft 2-15 jaar ervaring. AVP met minder dan 2 jaar 
ervaring past informatie geven (75%) en toestemming vragen (80%) toe. Bij de ambulancever-
pleegkundigen met meer dan >15 jaar ervaring wordt in meer dan de helft van de gevallen geen 
informatie gegeven (65,4%) en toestemming gevraagd (54,4%).

Heeft de aanvrager invloed op het toepassen 
van informed consent?

Er is een matig verband tussen het geven van informatie en de aanvrager (V = 0.32). Bij het vragen 
om toestemming is er een zwak verband (V = 0.22). Bij 112 meldingen wordt in meer dan de 
helft van de gevallen geen informatie gegeven bij een i.v. toegang (56,5%). In meer dan de helft van 
de 112 meldingen wordt geen toestemming gevraagd voor vervoer (51,4%). Wanneer de keten-
partner de patiënt heeft gezien wordt er vaker informatie gegeven en toestemming gevraagd. 

Heeft de urgentie invloed op het geven van 
informatie en het vragen om toestemming? 

Het verband tussen de urgentie en het geven van informatie en het vragen om toestemming is 
zwak. Bij een A1 urgentie wordt in meer dan de helft van de gevallen (51,7%) geen informatie 
gegeven over een i.v. toegang. In meer dan de helft van de gevallen (53,3%) is geen toestemming 
gevraagd voor vervoer. Bij A2 vervoer is dit percentage beide rond de 26%.

Wordt er in de nachtelijke uren (23 uur – 7 
uur) anders informed consent toegepast?

Het aantal observaties in de nacht (n = 15) was minder dan overdag (n = 69). Toestemming vra-
gen gebeurt overdag bij 50% van de ritten, in de nacht is dit bij 73,9% van de ritten. Het verband is 
zwak (V = < 0.30)

Tabel 2

1. National Library of Medicine’s
2. National Academic Research and Collaborations information system

Afbeelding 1 – Cramérs V Formule
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Focusgroep interview
Op de vraag ‘Wat is de perceptie van de 
ambulancezorgprofessionals van de RAVHM over het 
uitoefenen van de plicht informed consent?’ kan globaal 
gesteld worden dat men vindt dat er uitgegaan wordt 
van vanzelfsprekendheid. Dit wordt ingegeven omdat de 
patiënt veelal alles goed vindt en de zorgverlener het beste 
met de patiënt voor heeft. De focusgroep merkt op dat er 
weinig aandacht aan informed consent gegeven wordt in 
de basisopleiding. Op de vraag of de vanzelfsprekendheid
kan veranderen wordt genoemd dat aandacht geven via 
verschillende media en scholing zou kunnen bijdrage aan 
de bewustwording van de ambulancezorgprofessional.

Literatuuronderzoek
In drie database zijn 1055 artikelen gevonden, na 
het toepassen van inclusie-, exclusiecriteria en filters 
zijn de overgebleven 45 onderzoeken gescreend op 
abstract en volledige tekst, waarna ze zijn beoordeeld op 
methodologische kwaliteit. Dit heeft uiteindelijk twee 
bruikbare Systematic Reviews opgeleverd die antwoord 
gaven op de vraag welke manieren er zijn om informed 
consent toe te passen binnen de spoedeisende zorg. 
Het onderzoek van Lin et al. (2019) concludeert dat 
schriftelijke óf video-informatie bij patiënten zorgt voor 
meer begrip, daarnaast konden deze patiënten zich de 
informatie ook beter herinneren. De tevredenheid bij 
mondelinge én schriftelijke/video-informatie was groter 
dan bij alleen mondelinge informatie. Uit het onderzoek 
van Armstrong et al. (2017) kwam naar voren dat het 
type toestemming afhankelijk was van de aandoening of 
de interventie. Opvallend is dat beide onderzoeken in hun 
discussie opmerken dat er verwarring en onduidelijkheid 
is over de gebruikte terminologie rond informed consent 
en de verschillende interpretaties hiervan. 

Discussie
Uit dit onderzoek blijkt dat het niet ligt aan de beleving 
van de patiënt. De observaties tonen namelijk aan dat 
informed consent in bijna de helft van de gevallen niet 
wordt toegepast. Het onderzoeksdesign is dubbelblind 
en gerandomiseerd, dit is de meest betrouwbare wijze 
van onderzoek. De natuurlijke setting (in praktijk 
uitgevoerde werkelijke hulpverlening) is een sterk punt 
van dit onderzoek, het voorkomt wenselijk gedrag en 
geeft een reëel beeld. Toch schuilt er in waarnemingen 
door personen altijd een mate van subjectiviteit. De 
intersubjectiviteit is zoveel mogelijk ondervangen door 
juiste en volledige voorlichting inclusief een dynamisch 
Q&A document. Het observatieonderzoek is met dit alles 
een betrouwbaar en valide onderzoek. Echter zoals bij 
elk onderzoek roept het nieuwe vragen op bijvoorbeeld 
‘welke informatie de patiënt moet ontvangen?’. Feit blijft 
echter dat het percentage dat informed consent 

niet toepast schrikbarend hoog is. Dat vinden ook de 
deelnemers van de focusgroep. Binnen de focusgroep 
is een discussie ontstaan over de term “eerlijkheid”. 
Men wil de patiënt niet ongerust maken én het is de 
vraag hoeveel de patiënt kan verwerken. Maar is het aan 
ons om te beslissen voor de patiënt wat deze ongerust 
maakt en hoeveel deze kan verwerken? Daarbij zijn er 
ook andere manieren volgens de literatuur waarop we 
de informatieverwerking kunnen toepassen. Er zijn twee 
systematic reviews gevonden die dit onderschrijven.  

Conclusie
Uit dit observatieonderzoek blijkt dat de 
ambulancezorgprofessionals van de RAVHM in bijna 
de helft van de gevallen niet voldoen aan de plicht van 
informatie geven. Om dit te verbeteren is verandering 
van gedrag nodig waarbij gekeken moet worden naar de 
oorzaken. In de perceptie van de focusgroep-deelnemers 
speelt “bewustwording” en “vanzelfsprekendheid” van de 
ambulancezorgprofessionals daarbij een grote rol. 
Uit het wetenschappelijk literatuuronderzoek blijkt 
dat verschillende manieren van informatie geven aan 
patiënten mogelijk is. 

Aanbeveling
Informed consent zou een prominentere plek moeten 
krijgen binnen de acute zorg. Op dit moment is 
LPA-versie 9 in ontwikkeling, hierin is meer aandacht 
voor informed consent. Er lijkt dus beweging te komen 
in aandacht voor zelfbeschikking van patiënten binnen de 
ambulancezorg. Vervolg- en heronderzoek kan aantonen 
of deze aandacht het voldoen aan de plicht ook verbeterd. 
Om de “vanzelfsprekendheid” te veranderen zou 
informed consent bijvoorbeeld kunnen worden 
opgenomen in het DRF. Om “bewustwording” te creëren 
zou er meer aandacht over dit onderwerp moeten komen 
binnen de initiële opleiding, bij- en nascholing. 
Het informeren van patiënten kan op verschillende 
manieren, met name een combinatie van mondeling 
en-, video, en schriftelijke informatie zorgt voor 
meer tevredenheid en begrip bij de patiënt. Deze 
mogelijkheden zouden landelijk en/of regionaal 
onderzocht moeten worden. 

Veranderen begint bij jezelf
Hoe belangrijk vind jij informed consent? Als individu, als 
zorgverlener maar ook als patiënt? Verandering begint bij 
jezelf en dit lukt alleen als jij het belangrijk genoeg vindt. 
Om te veranderen is intrinsieke motivatie nodig.
Misschien moeten we elkaar hier ook wat vaker op 
wijzen, elkaar scherp houden en aanspreken. De 
bedoeling is vaak goed maar informatie geven en 
toestemming vragen moet beter. 

 “Misschien moeten we elkaar hier ook wat vaker op wijzen, 
elkaar scherp houden en aanspreken. De bedoeling is vaak goed 

maar informatie geven en toestemming vragen moet beter.”
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Primary Survey 
A: Vrij; 
B:  SpO2 100% bij kamerlucht, bdz VAG, dyspneu ‘d 

effort, afreq 17/min; 
C:  Hfreq 40/min, RR 110/44 mmHg, perifeer 

warm; 
D: AVPU: Alert, PEARRL, glucose 6.7 mmol/l; 
E:  Temperatuur 36 graden, geen huidafwijkingen

zichtbaar.  

Speciële anamnese:  
De patiënt woont naast het bos, daar maakt hij vaak 
wandelingen. 1 maand geleden bemerkte hij een 
grote rode jeukende plek op zijn rechterborst. Deze 
presenteerde hij aan de huisarts. Deze zag geen 
duidelijke erythema migrans en ook geen teek. Jaren 
geleden had de jongeman wel eens een tekenbeet. 
De patiënt is een sportieve man. Met 21 jaar heeft 
hij een medische keuring gehad. Het ECG toonde 
toen geen afwijkingen.  

AMPLE 
Allergie: Geen; 
Medicatie: Geen; 
Past: Blanco; 
Last meal/intoxicaties: Roken +, alcohol bij sociale 
gelegenheden. 

Op de Eerste Harthulp (EHH) wordt een ecg 
gemaakt en bloedonderzoek ingezet.  
Labuitslagen: bloedbeeld gb, chemie gb, CRP: 
< 4mg/L, Troponine-I: 4 ug/L 

Auteur: Stefanie Koekoek BSc -  
Medisch Hulpverlener Cardiologie 

Casus 
Cardiologie 
Anamnese: Een 30-jarige man heeft sinds 2 

dagen hartkloppingen. Geen onregelmatige 

hartslag, wel het gevoel alsof ‘de ene helft 

anders klopt dan de andere helft’. Hij is 

de afgelopen dagen steeds vermoeider 

en ervaart hierbij een verminderde 

inspanningstolerantie. Vandaag is hij twee 

keer gecollabeerd bij de huisarts met daarbij 

tien tot vijftien seconden bewustzijnsverlies. 

Hierbij heeft hij twee keer gebraakt na de 

collaps.  

Afbeelding 1: 3e graads AV-blok  

Vraag 1: Welk ritme zie je op het ECG in afbeelding 1?  

Antwoord vraag 1: 
Op het ECG zie je een totaal (ofwel 3e graads) AV-blok. Hierbij is 
sprake van vertraagde geleiding over de AV-knoop. Er is een dermate 
grote vertraging dat escapeslagen ontstaan vanuit de ventrikels. Er 
is daarom geen relatie meer tussen de activatie van de atria en de 
ventrikels (ECGpedia, 2022). 

Vraag 2: Aan welke differentiaaldiagnoses denk je?  
A: Lyme carditis  
B: Cardiale sarcoïdose   
C: Familiair/genetisch component

Aanvullend onderzoek
De patiënt krijgt een echo en MRI waarop geen 
afwijkingen aan het hart worden gezien. Ook wordt verder 
bloedonderzoek gedaan. De Borrelia Burgdorferi bacterie 
wordt gevonden, wat wijst op de ziekte van Lyme.  

Conclusie  
Deze patiënt lijdt aan een Lyme carditis. Geschat wordt dat 
tussen de 0,3 en 4% van de patiënten met onbehandelde 
lymeziekte Lyme carditis ontwikkelt, waarbij het bij 
mannen drie keer zo vaak voorkomt als bij vrouwen. Lyme 
carditis uit zich vooral in (AV-)geleidingsstoornissen en 
myocardziekten, maar ook pericarditis, endocarditis, 
pericardeffusie, myocardinfarct, aneurysmata van 
coronairarterie, verlengde QT-tijd, tachyaritmieën en 
hartfalen (RIVM, 2013). 

De AV-geleidingsstoornissen behoren tot de meest 
voorkomende uitingen van Lyme carditis. Bij een 
eerstegraads AV-blok en bundeltakblokken worden 
normaliter geen symptomen verwacht. Naarmate de PQ-tijd 
toeneemt wordt de kans op een tweede of derdegraads 
AV-blok groter. Vooral Wenckebach en het totaal AV-blok 
komen vaak voor. (Yeung, 2019). 

Behandeling
Patiënten met symptomatische Lyme carditis behoeven 
een klinische opname voor ritmebewaking en intraveneuze 
antibiotica. De voorkeur voor de antibiotica is ceftriaxon 
intraveneus.  
Meestal is het AV-blok spontaan omkeerbaar. Het totaal 
AV-blok verdwijnt normaliter binnen een week en de 

overige geleidingsstoornissen binnen een periode van zes 
weken. Bij een derde van de patiënten is tijdelijk pacing 
noodzakelijk. Een permanente pacemaker blijkt zelden 
nodig te zijn (Yeung, 2019). 

Vervolg
De patiënt ontwikkelde tijdens het verblijf op de EHH een 
sinusarrest van 28 seconden, waarvoor atropine 0.5mg i.v. is 
gegeven om de sinusfrequentie te verhogen en de geleiding 
in het atrium en de AV-knoop te verbeteren. Daarna is 
gestart met isoprenaline iv om het hartminuutvolume en 
de geleiding te verbeteren. Gedurende de behandeling werd 
het totaal AV-blok, een 2e graads AV-blok en verbeterde het 
ritme zich.  

Afbeelding 2: Sinusarrest 

Scan de QR code 
voor de literatuurlijst
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Het is 2010. Na een paar jaar voorbereiden starten de Hogeschool Utrecht (HU) 
en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met een eerste groep BMH-
studenten. Een numerus fixus is niet mogelijk bij een nieuwe opleiding en dus 
starten per hogeschool meer dan 100 enthousiaste studenten. In 2012 start ook 
de Hogeschool Rotterdam met de opleiding BMH. 

 

De Medisch 
Hulpverlener, van 
oprichting tot opname 
in de Wet BIG

Auteur: Ellen Schepens 

Een samenvatting van het verleden en een blik op 
de toekomst. 

Het Landelijk Platform BMH, met daarin de NVBMH, 
onderwijsinstellingen en werkgevers, doen een verzoek 
om de Medisch Hulpverleners op te nemen in de Wet 
BIG. In 2014 reageert toenmalig minister Edith Schippers 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op dit 
verzoek. Ze doet een rondvraag in het werkveld naar de 
nut en noodzaak van deze nieuwe opleiding. Ze besluit een 
experimenteertraject te starten onder artikel 36a van de Wet 
BIG. 

Het artikel wordt uiteindelijk pas in mei 2017 officieel 
gemaakt. Vanaf dat moment staat de Medisch Hulpverlener 
benoemd in de Wet BIG, onder artikel 36a, en mag zij 
zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren. Er 
wordt gekozen voor deze ‘zelfstandige bevoegdheid’, 
omdat de wet geen ruimte laat voor een andere vorm van 
experimenteren. Ook leeft op dat moment het idee dat meer 
hbo-professionals in de zorg deze bevoegdheid gaan krijgen.  
In januari 2019 gebeurt er iets opmerkelijks. De Medisch 

Hulpverlener wordt tijdelijk opgenomen in het BIG-register. 
Dat is tot op heden nog nooit gebeurd. Men wacht normaal 
gesproken de uitkomst van een experiment af voordat een 
nieuwe beroepsgroep zichtbaar wordt in dit register. Zo’n 
300 Medisch Hulpverleners schrijven zich uiteindelijk in 
voor de tijdelijke registratie. In deze periode wordt geen 
tuchtzaak gestart en zijn dus ook geen sancties uitgedeeld die 
zichtbaar worden in het register. 

Gedurende het experimenteertraject wordt de Medisch 
Hulpverlener geëvalueerd door een onderzoeksgroep 
van het MUMC+. Zij houden 3 enquête-rondes, leggen 
visitaties af en houden groepsgesprekken met BMH’ers en 
hun collega’s. Eind januari 2021 delen ze hun conclusies 
met het ministerie van VWS. Het advies is om de Medisch 
Hulpverlener op te nemen in Artikel 3 van de Wet BIG met 
een zelfstandige bevoegdheid. Men adviseert alle BMH’ers 
dezelfde rechten te geven, ook al zien zij dat een registratie 
in het ene vakgebied harder nodig is dan in het andere.  

Het duurt een jaar voordat het ministerie antwoord 
geeft op dit advies. Minister van Ark valt uit vanwege 
gezondheidsklachten en ons dossier komt (onder) op de 
stapel van minister de Jonge. Het hele ministerie is afgeleid 
door de corona-pandemie die inmiddels al 1,5 jaar duurt 
en het lukt hen niet om een reactie op het advies vorm te 
geven. Daarnaast is het kabinet demissionair na hun ontslag 
vanwege de toeslagenaffaire. Een demissionair minister kan 
een wetsvoorstel doen maar het is netter om te wachten op 
de nieuwe minister. Omdat een demissionair Kabinet enkel 
huidige wetgeving voortzet en geen mandaat meer heeft 
om nieuwe wetgeving in gang te zetten.  

Begin 2022 treedt minister Ernst Kuipers aan. Aan hem 
de eer om de Medisch Hulpverlener het verlossende 
antwoord te geven. Dat doet hij op 25 februari 2022. 
Hij wil de Medisch Hulpverlener uit het acute vakgebied 
opnemen in artikel 3 van de Wet BIG met een functionele 
zelfstandigheid. De Medisch Hulpverlener in de 
operatieve zorg valt buiten het voorstel. De functionele 
zelfstandigheid is gangbaar voor onze verpleegkundige 
collega’s in acute vakgebieden zoals de ambulancedienst 
en de SEH. De eerder voorgenomen verandering naar een 
zelfstandige bevoegdheid voor meerdere hbo-professionals 
is gesneuveld met de Wet BIG 2, en de werkwijze van 
Medisch Hulpverleners en hun collega’s komt zodanig 
overeen dat de functionele zelfstandigheid recht doet aan 
onze werkzaamheden.  

Omdat het ministerie te laat is met het nieuwe wetsvoorstel 
om artikel 3 te wijzigen en de BMH daarin op te nemen 
ontstaat, aan het eind van het 5-jarig experiment, op 1 
mei 2022 een vacuüm voor de gediplomeerde Medisch 

Hulpverlener. Het experiment is ten einde; de benoeming 
in artikel 36a en daarmee de BIG-registratie vervalt maar 
er is nog geen wetsvoorstel voor de opname in artikel 3. 
De NVBMH en VWS overleggen met allerlei partijen in het 
werkveld en komen tot de conclusie dat er in afwachting 
van de wetswijziging gewoon kan worden doorgewerkt. 
Samen met de werkgevers wordt een brief opgesteld die 
bevestigt wat VWS al aan de Kamer liet weten. Via artikel 
35 en 38 van de Wet BIG kan de Medisch Hulpverlener 
haar werkzaamheden voortzetten.  

Inmiddels is het november 2022. De nieuwe wet laat 
nog even op zich wachten. Er wordt gewerkt aan een 
wetsvoorstel en alle ministeriële regelingen die daarbij 
komen kijken. Na feedback en instemming van de 
Tweede Kamer, de Raad van State, de ministerraad en 
de Eerste Kamer zal de Koning zijn handtekening zetten 
onder de nieuwe wet en wordt deze gepubliceerd in 
de Staatscourant. Pas dan is de Medisch Hulpverlener 
definitief opgenomen in artikel 3 van de Wet BIG en 
kunnen wij ons weer inschrijven in het BIG-register.  

Als Medisch Hulpverleners hebben wij sinds 2014 in het 
werkveld laten zien waar we van meerwaarde kunnen zijn. 
Mede dankzij organisaties die kansen zagen en ons de 
ruimte gaven. Met de opname in de Wet BIG kunnen we 
onze ervaring en professionaliteit als beroepsgroep verder 
ontwikkelen.  

Naar alle waarschijnlijkheid zal bij het verschijnen van het 
volgende vakblad, in 2023, de Medisch Hulpverlener Acute 
Zorg bijgeschreven zijn in Artikel 3 van de Wet BIG.  

Artikel • Historie Wet BIG
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Een mooie carrièrestap
voor de Medisch 
Hulpverlener 
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Physician Assistant in opleiding
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Janneke
PA Ambulancezorg i.o.

Koen   
PA Ambulancezorg i.o.

Kim 
PA SEH i.o.

Waarom hebben jullie gekozen voor de  
opleiding tot Physician Assistant?  
Kim: “Toen ik solliciteerde als Medisch Hulpverlener 
werd me gevraagd waar ik mezelf zag over 10 jaar. Ik 
gaf toen al aan dat ik deze opleiding graag wilde doen. 
Toen de vacature kwam wilde ik het direct proberen. 
Maar even goede vrienden, mocht ik het niet worden. Ik 
werkte pas twee jaar als Medisch Hulpverlener dus zou 
het later nog een keer kunnen proberen bij een nieuwe 
sollicitatieronde.” Janneke: “Ik merkte dat ik als Medisch 
Hulpverlener in mijn werk op de ambulance een beetje 
onrustig aan het worden was. Dat ik openstond voor andere 
dingen. Ik had geen concrete plannen maar was wel aan het 
rondkijken. Toen kwam deze vacature en dat was precies 
op het goede moment.” Koen: “Het is voor mij een mix 
van deze twee verhalen. Ik was me aan het bedenken wat ik 
leuk zou vinden voor ‘hierna’. Ik merkte dat ik het werken 
buiten en in verschillende omgevingen leuk vind. Ik wilde 
niet weg bij de ambulancedienst. Ik gaf inmiddels les bij 
de ambulance academie en merkte dat ik in elk geval niet 
fulltime op de ambulance wilde omdat me dat steeds meer 
energie kostte. Na die 5 jaar vroeg ik me af ‘kan ik hier 
helemaal mijn ei in kwijt’. Bij het lesgeven kreeg ik meer 
energie. Toen de vacature online kwam wilde ik meteen 
mijn kans grijpen.:   

Ga je je rol als Medisch Hulpverlener missen?  
Janneke: “Vooral het laatste jaar merkte ik dat ik het gevoel 
had dat ik qua kennis achteruitgang boekte.” Koen: “Dat 
merkte ik ook.” Janneke: “In het begin heb je de opleiding 
gedaan en heel veel kennis tot je genomen, dan ben je vers 
en ga je beginnen. Je leercurve gaat nóg steiler omhoog 
in je traineeship en wanneer je ‘los’ mag. Daarna volgt een 
plateau; je kent je protocollen en hebt je ervaring opgedaan, 
je bent senang in je functie. Daarna buigt dat plateau af 
naar beneden. Stilstand werd achteruitgang.” Koen: “Je 
wordt in slaap gesukkeld en daarom kost het energie, ik 
had een nieuwe impuls nodig.” Kim: “Ik had dat niet maar 
merkte op de SEH dat je als Medisch Hulpverlener veel 
mee kan denken vanuit de rol als Medisch Hulpverlener, 
in mijn rol als PA is dat alleen maar meer.” Janneke: “Op 
de SEH kan je non-stop kennis vergaren, in overleg en in 
onderwijs. Op de ambulancedienst zit je veelal met de 
collega waar je die dag mee rijdt op de post. Dan moet je er 
jezelf toe zetten om wat op te zoeken. Een terugkoppeling 
vanuit het ziekenhuis op jouw patiënt krijg je helaas ook 
zelden vanwege de privacy. De ambulancedienst is een hele 
andere leeromgeving dan bijvoorbeeld de SEH.” Koen: “Wij 

zien op een drukke dag 5 patiënten, op de SEH krijg je 
meer casussen die je nieuwsgierig maken en waarover je 
wat gaat opzoeken. Ook de uitwisseling over je patiënten 
met collega’s is groter. In het ziekenhuis komen alle 
casussen uit de regio samen. Vanaf de ambulance moet je 
toevallig die interessante patiënt mogen ophalen. Kim: ik 
kan aangeven wat mijn leerdoel is en daarop kan gestuurd 
worden in de verdeling van patiënten, dat gaat op de 
ambulance via de meldkamer ook niet.”  

Sluit de opleiding goed aan bij je vooropleiding 
Medische Hulpverlening? 
Koen: “Ja, de opleiding sluit goed aan omdat je heel breed 
bent opgeleid en over allemaal verschillende specialismes 
les hebt gehad. En ook wel veel stof dat ik dacht: ‘nou ja we 
hebben daar wel eens wat van gehoord’. Alleen deed je daar 
minder mee. Nu ga je echt op celniveau door en pas je dat 
ook echt toe. Omdat je de tweede keer het hebt, beklijft 
het goed. Maar het meeste is niet nieuw vind ik.” Janneke: 
“Je merkt wel verschil met mensen die uit een smaller 
werkveld komen. Vooral het verschil in achtergronden kan 
wel pittig zijn. Kim: “Bijvoorbeeld het beoordelen van 
een ECG, jij hebt dat ook al geleerd vanuit de opleiding 
maar bij fysiotherapie heb je dat nog niet hoeven leren.” 
Koen: “Bij de Bachelor Medische Hulpverlening kwamen 
we allemaal bleu binnen en een enkeling had al iets van 
mbo-verpleegkunde gedaan bijvoorbeeld. Maar bij de 
PA zie je nu ook dat het zó breed is aan het begin en 
de uitstroom ook zo breed is. Dus je gaat eigenlijk een 
soort zandloper in en dan aan het begin en nu tijdens de 
opleiding moet je allemaal hetzelfde kunnen. Daarna is de 
uitstroom ook weer super divers. Je moet heel erg voor 
jezelf naar de stof kijken en bedenken is dit nice-to-know 
of need-to-know voor mijn werkveld.” Kim: “Alleen is op 
de ambulance en de SEH alles wel interessant. Alleen de 
diepte waarop je ingaat verschilt.” Koen: Op een gegeven 

“Ik merkte dat ik als Medisch 
Hulpverlener in mijn werk 
op de ambulance een beetje
onrustig aan het worden 
was.”

moment leerden wij over alle soorten chemo maar dacht 
ik oké het is voor onze functie niet belangrijk dat we dit tot 
in de details weten. Dan kan ik beter de energie steken in 
andere vakken. Je moet het ook zelf anderzijds een beetje 
inschatten van wat is nodig voor mijn functie Dat is ook 
niet altijd makkelijk.”  

Hoe zit de opleiding in elkaar?  
Kim: “Je hebt introductie colleges en werkgroepen met 
zelfstudieopdrachten en responsiecolleges. Iedereen krijgt 
dezelfde toets dus je moet voor jezelf kijken in welke 
studieopdrachten je voor jezelf en je eigen werkplek 
verdieping zoekt.” 

Koen: “Er is een soort gemiddeld niveau per onderwerp. Na 
de eerste toets kan je een beetje inschatten wat dat niveau 
is en hoe diep je moet gaan om het te kennen voor een 
voldoende. Als het voor jouw specialisme belangrijk is dat 
je er méér van weet dan moet je daar gewoon zelf meer 
voor leren.” Janneke: “Verder loop je vooral veel stages in 
de verschillende werkvelden. De specialismen daarvoor 
staan vast maar je moet wel zélf je plek regelen, dat is best 
een uitdaging. Vanuit het pre-hospitale hebben wij geen 
ziekenhuis waar we mensen kennen. Wij moeten dus 
aankloppen en vragen om die stage. Eigen personeel gaat 
dan natuurlijk voor dus we moeten het ook hebben van de 
connecties in ons eigen netwerk.” Kim: “Ik heb inderdaad 
op twee na alle stages in het Rijnstate gelopen.” Koen: 
“En ook 22 jaar na de start van de opleiding moeten we 
dan nog op veel plekken uitleggen wie we zijn en wat we 
komen doen.” Janneke: “PA van de ambulancedienst? Hoe 
moet ik dát dan voor me zien?!” Koen: “Die parallel met de 
BMH is echt gigantisch. Het is exact dezelfde film opnieuw, 
alleen wordt je nu wel als volwaardig gezien omdat je al 
werkt. Als Medisch Hulpverlener is het een voordeel dat 
je een dikke huid hebt. Dat zou ik zeker gebruiken in je 
sollicitatie.” Janneke: “Dat heeft me enorm geholpen, het 
gaat me nu makkelijker af op stages. Tijdens de BMH kon 
ik me daar druk om maken wanneer mensen zich steeds 
afvragen wie je bent en wat je komt doen. Nu denk ik; nou 
vraag maar, ik leg het graag uit.” 

Wat zijn je toekomstplannen met deze opleiding? 
Koen: “Als ik rondkijk naar de vacatures voor PA’s kom 
ik allemaal leuke dingen tegen die je ook kan doen. 
Onze docent is bijvoorbeeld PA op de kinderafdeling 
en gynaecologie in het Maxima MC, hij is daar 
medeverantwoordelijk voor de Kinder-IC, dat klinkt ook 

heel leuk.” Janneke: “Ik ben wel benieuwd waar we met 
dit diploma allemaal terecht kunnen. Wij worden als PA 
specifiek opgeleid binnen de ambulance dienst en ik kan 
me voorstellen dat er specialistische plekken zijn waarvoor 
ik niet de bagage heb.” Koen: “Je hebt het inderdaad 
allemaal wel geleerd maar je hebt in de opleiding wel 
al een selectie gemaakt waar je diep op ingaat en wat je 
oppervlakkig leert voor de toetsen.” Kim: “Aan de andere 
kant, als je ergens fulltime gaat werken raak je gemakkelijk 
ingewerkt en pak je het waarschijnlijk zo op.” Koen: het 
voordeel van de ambulance en SEH is dan wel weer dat 
je breed opgeleid bent en dus bij veel werkvelden kan 
aansluiten.” 

Kim: “Ik zie dezelfde patiënten als de arts-assistenten van 
de SEH. Wij zien alle patiënten behalve kinderen (tenzij 
met een chirurgisch probleem) en patiënten voor de 
neurologie en de primaire cardiologie. We koppelen dan 
terug aan de SEH-arts en eventuele betrokken specialisten. 
Ik ben nu de eerste PA en val onder de groep arts-
assistenten in de poule. Deze blijven vaak maar een jaar 
dus ik vind het belangrijk en leuk als er een opgeleid PA bij 
komt die ook langer blijft.” 

Wat is het grootste verschil met je rol als Medisch 
Hulpverlener? 
Kim: “Het stuk verantwoordelijkheid is veel groter. Je 
bent scherper en secuurder.” Koen: “Je wordt er ook op 
afgerekend als je dat niet doet. Men kijkt jou aan of je het 
beleid al af hebt, want jij gaat daar nu over. Ik merkte vooral 
tijdens mijn SEH-stage dat dat een andere rol is. Op de 
ambulance werk je al solistisch en wordt je al aangesproken 
op je handelen. In een team hebben andere mensen er ook 
last van als je iets laat versloffen of niet doorwerkt. Je hebt 
in de samenwerking echt een andere rol.”  

Koen: “Het is fijn om uit te kunnen gaan van de ervaring 
van de teamleden maar uiteindelijk staat mijn handtekening 
eronder. Ik wil dan wel even goed uitgezocht hebben wat 
het protocol zegt voordat ik meega in een voorstel. Janneke: 
“De zelfstandige bevoegdheid maakt veel verschil. Je bent 
bevoegd medicatie voor te schrijven en meer handelingen 
te doen. Je werkt buiten het LPA en meer via de NHG 
(Huisartsenstandaarden).” Koen: “Je kan uit alle protocollen 
putten, ook die van de SEH. Je bent niet meer gebonden 
aan het LPA wat je als Medisch Hulpverlener wel bent. We 
mogen echografie uitvoeren, inotropie starten en kleine 
wonden sluiten. Je kunt daarvoor ingezet worden door 

Het is zomervakantie wanneer ik afspreek met drie Physician Assistants in 
opleiding. Janneke Jager, Koen Oosters en Kim Selman zijn vanuit hun rol als 
Medisch Hulpverlener bij de ambulancedienst en op de Spoedeisende Hulp op 
zoek gegaan naar nieuwe uitdagingen en hebben deze gevonden in de Master 
Physician Assistant aan de HAN in Nijmegen. Een gezellig gesprek op ons 
kantoor in de Domus Medica, Utrecht, is het gevolg; 
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de meldkamer maar ook door collega’s in het veld die je 
nodig hebben.” Janneke: “Daar waar het stopt voor het LPA 
kunnen wij aanvulling bieden buiten het protocol.” Koen: 
“Daarmee kan je de zorg op maat maken. Dat is wat ik 
na 5 jaar voelde in de beperkingen van het LPA; ik wilde 
mijn patiënt meer kunnen bieden. Soms weet je dat het 
ziekenhuis niet de oplossing is maar ben je gebonden aan 
het protocol. Dat stoorde me in de eerste jaren niet want 
dan ben je nog veel aan het leren, maar op een gegeven 
moment begon die schoen te wringen. Nu het LPA niet 
meer beperkt wordt de verantwoordelijkheid ook groter. 
Dat heeft ook nadelen; dat merk je nu in je stages. Dan 
zit ik in de auto en bedenk ik me: ‘heb ik alles wel in de 
status geschreven?” Kim: “Dat had ik aan het begin van 
de opleiding ook heel erg wanneer ik in bed lag na een 
drukke dienst. Dat is nu een stuk minder.” Janneke: “Ik 
vind dat niet onprettig. Het prikkelt me juist en dat vind ik 
prettig.” Koen: “Het voelt alsof ik nu mag streven naar de 9 
in plaats van de 7.” Janneke: “In mijn functie als Medisch 
Hulpverlener voelde ik me gedekt door het protocol. Je 
kan terug vallen op het protocol wat er voor kan zorgen 
dat je soms niet verder vraagt of zoekt. Het is veilig maar 
beperkt. Nu wordt er van ons verwacht dat we verder 
kijken dan het protocol en dat zorgt voor een enorme 
verbreding van kennis en mogelijkheden.” Koen: “Nu hoef 
ik een ‘paniekaanval’ niet met het schaamrood op mijn 
kaken te presenteren op de SEH maar kan ik de patiënt een 
oxazepam geven en een afspraak bij de huisarts. Dat voelt 
als zorg op maat. De patiënt heeft er meer baat bij, het 
ziekenhuis heeft er minder last van en de zorgverzekeraar 

kost het minder geld. En ik ben er zelf meer comfortabel 
bij.” Kim: “Op de SEH zijn de kaders wat rekbaarder. Als je 
als Medisch Hulpverlener je bekwaamheden wil uitbreiden 
kan dat tot op zekere hoogte, zo hebben wij recent op onze 
SEH het echogeleid infuusprikken geïntroduceerd voor de 
Medisch Hulpverleners en verpleegkundigen.”  

Wat zou je willen meegeven aan je toekomstige 
collega’s? 
Koen: “Niet te lang wachten. Ik ben nog niet zo lang uit de 
schoolbanken dus het gaat gemakkelijk.” Kim: “Degenen 
die 10+ jaar geleden hebben gestudeerd hebben het wel 
zwaarder merk ik.” Koen: “Als de kans voor je ligt, pak hem 
gelijk.” Janneke: “Als het je leuk lijkt en je krijgt de kans; 
doe het! En als je twijfelt of je het wel kan; gewoon doen!”  

Kim: “Het verschil is ook dat je geen fulltime student bent, 
je bent werkend aan het leren. Één dag in de week heb 
je les en in je vrije tijd doe je je opdrachten. Daarnaast 
werk je en doe je je stages.” Koen: “Dat is lekker hoor, 
met voltijd studeren had je ook nog je studentenbaantje 
en studieschuld en andere afleidende zaken. Nu krijg je 
gewoon je salaris gestort en ga je lekker werken. Koen: 
“En je hebt niet meer die afhankelijke rol die je als 
BMH-stagiair had. Je hebt nu niets meer nodig dan een 
veilig leerklimaat. Je eigen baas of werkbegeleider heeft 
jou in dienst en beoordeelt je uiteindelijk. Je stageplaats 
verandert daar niets aan.” Janneke: “Ik ga het echt nog 
missen.”  
 

Vraag 1. Waaraan besteedt je extra aandacht bij 
het preoperatieve onderzoek in verband met het 
syndroom van down? 

De moeder vertelt dat haar zoontje regelmatig een 
bovenste luchtweginfectie heeft. De laatste was 4 dagen 
geleden. Daarnaast heeft hij een week geleden zijn 
BMR-vaccinatie gehad.  

Vraag 2. Heeft dit invloed voor de planning van de 
OK? 

Een week nadat hij op de preoperatieve screening is 
geweest, komt hij terug voor de OK. Op de screening 
staat dat hij 3 jaar is. Zijn gewicht is niet bekend.  

Je legt de juiste maat tube klaar en stelt de 
beademingsmachine in.  

Vraag 3. Welke maat tube heb je nodig en met welk 
teugvolume ga je beademen? 

Het jongetje wordt ingeleid middels inhalatie-inductie 
met sevofluraan. Het jongetje valt geleidelijk in slaap 
en nadat hij door de excitatiefase is gegaan wordt er 
een infuus geprikt. Vervolgens krijgt het kind Alfentanil 
150 mcg en Succinylcholine 30 mg toegediend. Hierop 
stopt hij met ademen. Je neemt de beademing over 
door middel van kapbeademing.  

Auteur: Jeanne Trouwborst - 
Spaan BSc - Medisch Hulpverlener 
Anesthesie 

 Casus 
Anesthesie
Een driejarig jongetje met het syndroom van 

down komt op je preoperatieve screening 

voor een adenotonsillectomie (ATE).  

Vraag 4. Waar moet je op letten bij kinderbeademing? 

Het jongetje wordt geïntubeerd met tube 4.5. Je hebt goed zicht 
op de stembanden, je schuift de tube door de stembanden, 
maar daarna krijg je de tube niet verder ingebracht.  

Vraag 5. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? 

De tube wordt gewisseld voor een halve maat kleiner. Deze 
wordt zonder problemen geplaatst. Vervolgens worden de 
amandelen verwijderd. Het jongetje wordt goed wakker, ademt 
spontaan en wordt vervolgens naar de verkoever gebracht.  

Casus • Anesthesie

Scan de QR code 
voor de literatuurlijst
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Antwoord vraag 1:  
In de preoperatieve screening moet extra aandacht besteed 
worden aan de luchtweg en eventuele hartdefecten. Personen 
met het syndroom van down hebben vaak een vergrote tong, 
waardoor laryngoscopie lastig kan zijn. Verder komt frequent 
een atriumseptumdefect of ventrikelseptumdefect voor. 
Dit kan aanleiding geven tot pulmonale hypertensie en een 
groter kans op endocarditis bij een bacteriëmie.  

Antwoord vraag 2:  
Jonge kinderen zijn vaak verkouden. Wanneer zij binnen 
twee weken na een bovenste luchtweginfectie onder algehele 
anesthesie geopereerd worden, dan gaat dit gepaard met een 
hoger risico op respiratoire complicaties, zoals desaturaties, 
hoestbuien, slijmvorming en laryngo- of bronchospasme. 
Deze zijn vaak goed te behandelen. Per geval moet 
beoordeeld worden of een operatie binnen twee weken 
wenselijk is. In dit geval komt het jongetje voor een ATE. 
Deze OK is er juist op gericht om de frequentie van bovenste 
luchtweginfectie te doen afnemen. Daarom wordt deze OK 
ook bij verkouden kinderen gedaan. 

Na vaccinatie met dode kiemen wordt een interval van twee 
dagen aangehouden voor een electieve ingreep. Wanneer 
een levend verzwakt vaccin wordt gespoten, wat bij BMR het 
geval is, wordt een interval van twee weken gehanteerd. Dit 
jongetje mag dus pas twee weken na zijn vaccinatie worden 
geopereerd.  

Antwoord vraag 3: 
Het gewicht van een Nederlands kind kan berekend worden 

met de volgende formule: Gewicht (kg) = (2,5 x leeftijd) 
+ 8. Voor dit jongetje van drie betekent dit dat hij ongeveer 
15,5 kg weegt. De formule om het teugvolume te berekenen 
is 6-8 ml/kg. Dit jongetje moet dus met 93 – 124 ml per 
teug worden beademd. 

De formule om de juiste tubemaat te bepalen is voor tubes 
zonder cuff is (leeftijd /4) + 4. Wanneer er een gecuffte 
tube wordt gebruikt, moet hier een halve punt vanaf 
getrokken worden. Voor dit jongetje moet dus een gecuffte 
tube maat 4.0-4.5 worden neergelegd. Het is aan te bevelen 
altijd een halve maat groter en kleiner klaar te leggen.  

Daarnaast kan de tube gemeten worden aan de hand van de 
pink van het kind. Deze dient ongeveer gelijk te zijn aan de 
diameter van de tube. 

Antwoord vraag 4: 
Bij de masker/ballon beademing is het van belang om de 
chin lift en jaw trust toe te passen zonder de vingers op 
de weke delen van de mondbodem te plaatsen. Hiermee 
zou namelijk gemakkelijk een obstructie van de luchtweg 
veroorzaakt kunnen worden. 

Antwoord vraag 5:  
In tegenstelling tot bij volwassenen ligt het nauwste gedeelte 
van de luchtweg bij kinderen niet bij de stembanden maar 
net daaronder. Waarschijnlijk is de tube te groot en loopt 
deze vast op dat nauwe gedeelte.   

0-uren contract / oproepbasis

Mogelijkheden door heel Nederland

Ben jij BMH Ambulancezorg óf Spoedeisende Hulp?

Ga aan de slag via TMI!

Zelf bepalen waar en wanneer je werkt

TMI.NL

Bekijk de
vacatures hier!

Adv

Column • Docent BMH

Vanaf het eerste moment zat ik op mijn plek: een 
opleiding waarin je werd uitgedaagd en breed werd 
opgeleid tot hulpverlener in de acute zorg, zowel 
theoretisch als praktisch en waar je les kreeg van de 
echte mensen uit de praktijk. Tijdens mijn stage op 
de spoedeisende hulp ontdekte ik dat mijn hart hier 
ligt: echt iets voor iemand kunnen betekenen op een 
vervelend moment, samenwerken binnen een hecht 
team, afwisseling, emoties en verhalen.  

Toen ik door de toenmalige onderwijsmanager van 
de Hogeschool Rotterdam werd gevraagd om me 
als alumna als docent in te zetten voor de opleiding 
hoefde ik niet lang na te denken. Hoewel het 
even zoeken was, vond ik het vanaf moment één 
ontzettend leuk. Jonge, enthousiaste, leergierige 
studenten die jou ineens zien als die docent uit de 
praktijk. Tijdens mijn eerste jaar op de hogeschool gaf 
ik één dag in de week les, waarnaast ik werkzaam was 
op de spoedeisende hulp. Ik merk dat de combinatie 
tussen werkzaam zijn in de praktijk en lesgeven heel 
fijn is en echt meerwaarde heeft. Ik probeer veel 
praktijkvoorbeelden te gebruiken binnen mijn lessen 
en het schrijven van scenario’s gaat me om deze reden 
ook goed af. Daarnaast merk ik dat het fijn is dat ik 
zelf Medisch Hulpverlener ben, waardoor ik bij de 
begeleiding van studenten goed weet waar ze in de 
praktijk tegenaan lopen. 

Inmiddels heb ik helemaal mijn draai gevonden 
binnen het onderwijs. Het allerleukste aan lesgeven 
vind ik dat je jonge mensen kunt enthousiasmeren 
om het écht goed te willen doen om zo het verschil 
te kunnen maken voor een patiënt. Aan het einde van 
de dag is dit namelijk wat mij de meeste voldoening 
geeft en wat het allermooiste is aan ons vak. 

 

Met veel plezier denk ik nog altijd terug aan mijn eigen opleiding. Als pionier beginnen aan 

een nieuwe opleiding binnen de acute zorg, dat trok tijdens de open dag destijds gelijk 

mijn aandacht. De kans om via deze weg rond te mogen snuffelen binnen de verschillende 

domeinen klonk als muziek in mijn oren. Het duurde dus ook niet lang voor ik mij had 

ingeschreven voor de opleiding BMH. 

Van de werkvloer naar 
de praktijklokalen

Door: Britt de Ridder - Medisch Hulpverlener SEH 
en BMHdocent op de Hogeschool Rotterdam
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Niets is wat 
het lijkt  
Auteurs: Hans van Gaalen de Bakker Bsc - Medisch Hulpverlener Ambulancezorg // Doesjka Breukel Bsc - 
Medisch Hulpverlener Ambulancezorg. Met medewerking van Bert Dercksen - Urgentie anesthesioloog/
MMT arts UMCG, Medisch Manager Ambulancezorg UMCG 

Klinisch redeneren volgens het SPART model
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Alles valt of staat met klinisch redeneren; “Klinisch 
redeneren is de vaardigheid om eigen observaties en 
interpretaties te koppelen aan medische kennis (fysiologie, 
anatomie, pathologie en farmacologie)” aldus het vakblad 
Nursing (2016). Maar waarom is dit dan zo belangrijk? 
Volgens Van Straaten, Schuurmans en Van Straalen (2016) 
kun je door klinisch redeneren bepalen welke zorg de 
patiënt nodig heeft en waarom. Mede hierdoor kun je je 
beroepsverantwoordelijkheid dragen. Je richt je op het 
oplossen van problemen, het voorkomen van problemen of 
je zorgt dat problemen niet verergeren. De afgelopen jaren 
is de ambulancezorg veranderd. Zo is er meer overlap met 
de huisartsengeneeskunde en vergt de vergrijzing kennis 
van polyfarmacie en multi-pathologie. Om dit goed te 
kunnen duiden is klinisch redeneren van essentieel belang.  

Het SPART model is een cognitief hulpmiddel dat de 
stappen van klinische redeneren dynamisch in beeld brengt 
(Dercksen, Struys, Cnossen & Paans 2021). Met behulp 
van dit klinisch redeneermodel willen we de volgende 
casus doorlopen. Wanneer je nog niet bekend bent met 
het SPART model is het een aanbeveling hier eerst wat 
informatie over te verkrijgen via de website van AZN onder 
de kop ‘LPA in de toekomst’.

Start & Situatie 
Melding: Donderdagochtend 08:10 uur, 7 oktober 2021, 
Joure. Meteo: krachtige wind, bewolkt, temperatuur + 8 
graden Celsius, droog. Melding MKA Ambulance 02-108. 
Directe inzet Ambulance A2, Joure. Man, 81 jaar, gevallen 
buiten op balkon. Last van rechter heup. Melding komt 
binnen via persoonsalarmering. Betreft aanleunappartement 
op 2de verdieping zorginstelling.  

Pre Arrival Preparation (PAP) 
Waar denken we aan: heup/femur # ten gevolge van val?  
Mee naar binnen: brancard, schepbrancard, spoedtas, 
monitor. 
Vragen: wat is de reden van de val: onwel, duizelig, 
gestruikeld? Valt de patiënt vaker?  

Situatie ter plaatse 
De patiënt zit buiten op de grond met de rug tegen de 
balustrade. Heeft een pyjama aan en ligt onder de deken. 

De zorgmedewerker is er ook en deze kent de patiënt niet. 
Meneer woont alleen en is volledig zelfstandig. 

Patiënt Assessment Triangle (PAT)  
Normopneu, iets rode gelaatskleur, kijkt op naar ons bij 
binnenkomst. 

Presentatie primaire klacht & proloog 
De patiënt heeft pijn in zijn rechterbeen, deze kan hij niet 
optillen of bewegen. De pijn zit voornamelijk in zijn lies. 
Hij is niet misselijk en heeft geen hoofdpijn. De patiënt 
geeft aan niet buiten bewustzijn te zijn geweest. Hij wilde 
de plantjes water gaan geven maar werd toen duizelig en is 
gevallen. 

Primary Survey 
A: Vrij, CWK niet drukpijnlijk;  
B: SpO2: 95% (goede curve), Afreq: 20/min, normaal 
van diepte, regelmatig, symmetrisch, auscultatie: rechts 
normaal ademgeruis, geen bijgeluiden, links basaal 
verminderd ademgeruis, lijkt iets te crepiteren, palpatie: 
thorax niet pijnlijk; 
C: Pols 98/min, regelmatig en aequaal voelbare radialis 
pols, Bloeddruk 112/65 mmHg. Huid: centraal warm en 
droog. CRT: 2 sec., buik: soepel, bekken: geen afwijkingen, 
linker bovenbeen: niet pijnlijk, rechterbovenbeen: gevoelig; 
D: Aanspreekbaar, E4 M6 V4, verward in tijd, glucose:  
11 mmol/L, FAST -, PEARRL;  
E: Temp: 37,4 graden. 

Algemeen onderzoek  
AMPLE 
Allergie: Geen 
Medicatie: Simvastatine, Metoprolol (systemische 
β-blokker), Lisinopril (ACE-remmer) en z.n. paracetamol, 
2 x Covid-19 gevaccineerd, alcohol -, roken - 
Past: Primaire hypertensie, cataract 
Last meal: Dag ervoor avondeten 
Bijzonderheden: De patiënt heeft geen behandelbeperking 
en heeft de medicatie van vandaag nog niet gehad  

Tractus anamnese 
Dhr. hoest sinds 4 dagen, af en toe productief. Kleur 
sputum: gelig/groen. Hoesten doet geen pijn. Kan 

goed doorzuchten, geen gevoel van dyspneu. Geen 
palpitatie klachten, slanke enkels, geen orthopneu, geen 
dyspneu, geen POB-klachten. Niet bekend met cardiale 
problematiek. 

Lichamelijk onderzoek  
Hoofd/hals: Geen afwijkingen 
Thorax: Geen afwijkingen 
Buik: Bol, geen vaattekeningen, littekens en breuken, buik 
voelt soepel, niet pijnlijk bij palpatie. 
Rechterbeen: Lijkt verkort, exorotatie, kan been niet 
liften, asdrukpijn+, last van lies. 
Linkerbeen: Geen afwijkingen 
Beide armen: Geen afwijkingen 

Redeneren 
Een probleemlijst draagt bij aan het nemen van een 
onderbouwde klinische beslissing.  

Vraag 1: Welke constateringen uit je onderzoek zet 
je in je probleemlijst? 

Vraag 2: Welke Differentiaal Diagnose (DD) kun je
maken naar aanleiding van je probleemlijst? 

maken naar aanleiding van je probleemlijst? 

Resultaat  
Vraag 3: Welke werkdiagnose heb je? 

 

Plan & Therapie 
Insturen naar de SEH van het Tjongerschans ziekenhuis.  
Immobilisatie heup, O2 neusbril 3 liter/min, waaknaald 
+ Ringerlactaat. Paracetamol i.v. volgens LPA 8.1.25 
(AZN, 2016)  

Transfer 
Er wordt overgedragen volgens de SBAR met de door 
jou geformuleerde werkdiagnose

Verloop 
De patiënt uit deze casus is opgenomen met een 
pneumosepsis en een heupfractuur. Antibiotica therapie 
is op de SEH direct gestart en de patiënt zal pas worden 
geopereerd aan de heupfractuur na het herstel van de 
pneumosepsis.  

Het septisch beeld was bij deze patiënt niet heel 
duidelijk omschreven. In de praktijk is het een lastig te 
herkennen ziektebeeld wat door klinisch redeneren in 
de DD komt.  

Artikel • Sepsis
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Onderzoek 
Sepsis is een veel voorkomende, ernstige ontstekingsreactie en wordt bijna 
altijd veroorzaakt door een infectie. Sepsis wordt met hoge morbiditeit en 
mortaliteit geassocieerd (Cecconi, Evans, Levy, & Rhodes, 2018). Het is 
een levensbedreigende verstoring van de werking van organen als gevolg van 
een uit de hand gelopen reactie op een infectie. Sepsis is het woord voor 
het ziektebeeld, (multi) orgaan falen is de levensgevaarlijke uiting van dit 
ziektebeeld (Sepsis - UMC Utrecht, z.d.). 

Patiënten met sepsis komen ongeveer 15.000 keer per 
jaar voor in Nederland. Jaarlijks overlijden ongeveer 3500 
tot 5000 mensen hieraan. Van mensen die aan sepsis 
lijden, komen 30% tot 40% te overlijden. Van de mensen 
die septische shock ontwikkelen daarvan komt 60% te 
overlijden. Van septische shock spreekt men wanneer een 
sepsis gepaard gaat met orgaanfalen en aanwezigheid van 
hypotensie (Bakker, Levi, van Hout, & van Gestel, 2004). 

Ambulancezorg 
De meerderheid van patiënten met een sepsis 
(ongeveer 80%) wordt voor het eerst gezien door 
ambulancezorgprofessionals. Volgens van der Wekken 
et al., (2015) wordt sepsis bij een volwassen patiënt 
slecht herkend door ambulancezorgprofessionals. Dit 
komt waarschijnlijk door een incomplete primary survey 
wat het klinisch redeneren lastiger laster maakt. Sepsis 
is een complexe, heterogene ziekte is, wat het voor 
ambulancezorgprofessionals vaak moeilijk maakt om deze 
patiënten als zodanig te herkennen (Rhodes et al., 2017). 
Als er dan ook onvoldoende onderzoek en anamnese 
gedaan wordt kunnen er essentiële aanwijzingen gemist 
worden. Net als in de beschreven casus zijn er soms subtiele 
afwijkingen welke eigenlijk binnen de normaalwaarde 
vallen. Toch is de patiënt erg ziek. De valkuil in deze casus 
is dat je de patiënt instuurt met een heupfractuur en verder 
niets doet. Hiermee zou de vermeende sepsis over het hoofd 
gezien kunnen worden en niet als zodanig overgedragen 
worden. Wanneer sepsis niet vroegtijdig wordt herkend, 
neemt de kans op overlijden significant toe (VMSzorg, 
2017).  

Vroegtijdige herkenning 
Vroegtijdige herkenning van sepsis lijkt dus voordelen te 
hebben in de acute zorgketen en helpt vertragingen in 
het ziekenhuis te verkorten. Een goede overdracht op een 
SEH-afdeling is dan ook belangrijk voor continuïteit van 
de acute zorg (Alam et al., 2018). Op dit moment is er in 
prehospitale setting geen gevalideerd cognitief hulpmiddel 
beschikbaar om de herkenning van een sepsis te verhogen. 
Er is geen landelijk protocol of werkinstructie over sepsis.  

Onderzoek  
In juni 2021 is het afstudeerartikel ‘Vroegtijdige herkenning 
van sepsis in de prehospitale zetting’ van Hans van Gaalen 
de Bakker verschenen. Het doel van deze studie was om 
in wetenschappelijke literatuur te onderzoeken welke 
gevalideerde prehospitale meetinstrumenten er zijn om 
sepsis te herkennen. Tevens werd onderzocht of een sepsis 
herkenningstool bijdroeg aan herkenning van sepsis.  

Methode 
In PubMed werd gezocht in wetenschappelijke literatuur 
naar welke gevalideerde sepsis herkenningstools er 
geschikt zijn voor de prehospitale setting. Een enquête 
werd gehouden onder ambulancezorgprofessionals met 
betrekking tot vroegtijdige herkenning van sepsis. De 
vragen waren gebaseerd op het verwachte kennisniveau 
van ambulancezorgprofessionals en er werd gekeken of 
de MEWS-tool (Ambulancezorg Nederland, z.d.) bijdroeg 
aan de herkenning van sepsis aan de hand van een casus 
omschrijving met daarin voorspellende parameters. De 
gebruikte MEWS-tool in de enquête werd vergeleken met 
de gevonden literatuur.  Een expert is geïnterviewd waarom 
het belangrijk is dat sepsis vroegtijdig wordt herkend en wat 
hiervoor nodig is.  

Resultaten 
In PubMed zijn in totaal zeven geschikte artikelen gevonden 
welke zijn beoordeeld en geïncludeerd. In deze gevonden 
literatuur zijn zeven verschillende screeningtools met elkaar 
vergeleken. Er zijn geen validatiestudies gevonden welke een 
sepsis herkenningstool valideren in de prehospitale setting. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de screeningstools die zijn 
vergeleken in de literatuur. 

Van de 89 verstuurde enquêtes was er een respons van 
75. Hieruit komt voren dat 73,3% van de respondenten 
de noodzaak ziet van een cognitief hulpmiddel om sepsis 
adequaat te kunnen herkennen. Uit de enquête komt ook 
naar voren dat 98,7% van de respondenten het belangrijk 
vond dat wanneer sepsis prehospitaal werd herkend dit te 
vermelden tijdens de SBAR-overdracht op een SEH-afdeling. 
In de enquête werden 2 vragen gesteld waarin afwijkende 
parameters (uitingen van sepsis) werden beschreven. Bij één 
van die vragen werd gebruik gemaakt van de MEWS-tool 
(Ambulancezorg Nederland, z.d.). Er werd onderzocht of in 
2 casuïstieken sepsis beter werd onderkend met het gebruik 
van de MEWS-tool, dit was niet het geval.  

Discussie
Zeven sepsis screeningstools zijn in wetenschappelijke 
literatuur met elkaar vergeleken. Hierin werd gesteld 
dat herkenning van sepsis prehospitaal laag was. Alle 
onderzoeken zijn retrospectief uitgevoerd. In de enquête 
was de herkenning van sepsis lager in de groep met 
herkenningstool.  

Conclusie 
Er is geen gevalideerde herkenningstool gevonden in 
wetenschappelijke literatuur voor prehospitale herkenning 
van sepsis. In de enquêtes is niet aangetoond dat de sepsis 
herkenningstool significant bijdroeg aan een betere 
herkenning.   

Meer aandacht 
Ondanks dat een sepsis doodsoorzaak nummer 3 is wordt 
er weinig aandacht aan geschonken. Er is op dit moment 
geen landelijk protocol voor en binnen de bestaande 

opleidingen krijgt het onvoldoende aandacht. Het is een 
complex ziektebeeld wat moeilijk te herkennen is binnen 
de prehospitale setting. Neem de volgende tips mee voor je 
toekomstige hulpverlening: 
• Wees alert op subtiele afwijkingen 
• Doe je onderzoek en anamnese volledig 
• Zorg dat je kennis op peil is 
• Voorkom tunnelvisie 
•  Overleg laagdrempelig met ketenpartners  

zoals de huisarts of SEH-arts 
• Wees compleet in je overdracht en verslaglegging 
Antwoord vraag 1 
Probleemlijst 
B: Afwijkende auscultatie (SpO2: 95% + AH 20 p.m.) 
C: RR 112/65, Huid: warm/rood, CRT = 2 sec 
D: EMV: 4-6-4, glucose: 11 mmol/L, verward in tijd 
E: 37,4C buiten (in ambulance meting 38,3C) 
Anamnese: vallen (1ste keer), duizelig, productieve hoest,  
niet fit, NRS 3 tot 4. Medicatie nog niet gehad 
LO: pijnlijke rechter heup, asdrukpijn+, verkort rechterbeen 

Antwoord vraag 2 
Differentiaal Diagnose (DD): 
Heup # rechts naar aanleiding van het LO 
Longontsteking gezien de controle in de B en de 
antwoorden uit de Anamnese DMII omdat de glucose 
nuchter 11,0 mmol/L is. Delirant op basis van infectie 
(longontsteking) gezien de verwardheid 
Sepsis omdat de patiënt een hoge AH-frequentie heeft 
in combinatie met koorts en een veranderd bewustzijn 
(verward) 

Antwoord vraag 3 
Werkdiagnose: 
Verdenking heup # rechts,  
Mogelijke pneumonie links 
Mogelijke sepsis 

 

 

Parameters SIRS 
Systemic 
inflammatory 
response 
syndrome

qSOFA 
Quick Sepsis 
Related Organ 
Failure Assess-
ment

NEWS 
National Early 
Warning Score

MEWS 
Modified Early 
Warning Score

PRESEP 
The Prehospital 
Early Sepsis 
Detection

BAS 90-30-90 
Refers to: 
SpO2, AH 
frequentie and 
Systolic BP

Robson 
(auteur)

AH frequentie

Hart frequentie -

RR (systolisch) -

Lichaamstem-
peratuur

- -

Glucose - - - - - -

EMV/AVPU -

Leuco’s - - - - - -

SpO2 - - -

Niet 
pluisgevoel AVP 

- - - - - -

Gevalideerd 
voor prehospi-
tale setting

- - - - - - -

Tabel 1. Overzicht sepsis screeningtools 

Meer  info:
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In september 2018 startte de Hogeschool Utrecht met de duale opleiding 
tot Medisch Hulpverlener Ambulancezorg. Deze opleiding is toegankelijk 
voor ervaren ambulancechauffeurs werkzaam bij een Regionale Ambulance 
Voorziening (RAV). In dat jaar startte een pilotgroep met 17 studenten vanuit 
diverse ambulancediensten. Na de opleiding volgen duale studenten een 
individueel traject tot zelfstandigheid. Hoe dat traject er uitziet bepaalt elke 
RAV zelf in overleg met de Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) Een 
aantal van hen vertellen hoe het met ze gaat sinds ze hun diploma hebben 
behaald.  

Van duaal student naar 
zelfstandig Medisch 
Hulpverlener op de 
ambulance 

Hoe bevalt het nu zelfstandig op de 
ambulance? 
Theo: “Het is geweldig!”. Reinder: “En wennen, 
weer full time op de ambu werken ….” Theo: 
“Hahaha, nou het bevalt mij reuze goed, ik 
vond het best wel spannend in het begin, maar 
dat was na een paar ritten verdwenen”. Hans: 
“Het is superleuk maar ik merk dat ik nog wel 
wat onrustig ben, echt relaxed zitten kan ik nog 
niet”. Ralf: ”Ik kan er heel goed aan wennen dat 
ik tussen de ritten door even niet zoveel meer 
hoef!”. 

Wanneer zijn jullie afgestudeerd en sinds 
wanneer werken jullie zelfstandig? 
Theo: “Mijn afstuderen was op 25 april 
en een week later ging ik zelfstandig aan 
het werk, daar zat niet veel tijd tussen. Bij 
Ambulancezorg Groningen is de keus gemaakt 
om het traineeship parallel te laten lopen met 
de laatste 1,5 jaar van de opleiding.” Reinder: 
“Ik ben afgestudeerd ergens begin april en 
zelfstandig sinds 7 juni. Na het afstuderen heb 
ik een gesprek met de MMA gehad. Daar kon 
ik aangeven waar ik zelf nog een leerbehoefte 
had. Ook heb ik een landelijk assessment 
gedaan bij de Academie voor Ambulancezorg 
(AvA).” Ralf: “Ik was begin februari klaar, 

mijn traject lijkt op dat van Reinder. Ik heb 
een landelijk assessment gedaan bij de AvA 
en een gesprek met de MMA, hieruit kwam 
nog een stage op de CCU en zelf wilde ik 
graag nog een paar dagen naar verloskunde.” 
Hans: “Ik ben afgestudeerd op 1 februari en 
zelfstandig per 17 maart. Als gediplomeerd 
MH’er ambulancezorg gaat de dienst ervanuit 
dat ik vakbekwaam ben. Ik heb verder geen 
assessment hoeven doen. Wel heb ik een 
masterclass gegeven aan een groep collega’s. 
De MMA bepaalt per MH’er wat er aanvullend 
nodig is en wat niet.” 

Auteur: Doesjka Breukel | Fotografie: privé archief Dit zijn individuele trajecten, wat vinden jullie 
daarvan? 
Ralf: “Ik denk dat dit de toekomst is, iedereen heeft 
een andere achtergrond en daar past maatwerk bij”. 
Hans: “Inderdaad Ralf, geen uren maar maatwerk”. 
Theo: “Precies, inspelen op individuele behoefte”. 
Ralf: “Ik denk dat de meeste volwassenen goed kunnen 
inschatten of ze bekwaam of niet bekwaam zijn en 
wat ze daar nog voor nodig hebben, dat wordt in dit 
vak ook van je verwacht”. Reinder: “Meer richting 
competentiegericht onderwijs, geen lijstjes afvinken.” 
Hans: “Eens”. 

Welke praktijkervaring nemen jullie mee vanuit je 
eerdere functie als ambulancechauffeur 
Hans: “Best wel veel, een stuk logistiek bijvoorbeeld. 
Maar ook omgang met de familie, communicatie met 
de meldkamer, je kent de hele ambulance inventaris 
al. Als chauffeur heb je bewust of onbewust heel veel 
patiënten gezien, die ervaring neem je allemaal mee. Je 
hebt een klinische blik ontwikkeld”. Theo: “Ook de rust 
in de casustiek, ik krijg nu vaak terug dat ik heel rustig 
ben. Dat is in mijn hoofd niet altijd zo, maar ik heb 
wel geleerd door al die jaren heen, om goed de rust te 
kunnen bewaren. De casustiek heb je bijna allemaal al 
wel gezien, maar nu in een andere rol met een andere 
verantwoording”. Ralf: “Je hoeft het vak Ambulancezorg 
niet meer te leren. Hoe ga je om met patiënten, maar 
ook met ketenpartners zoals je huisarts. Je kent de taal 
en dat gaat verder dan vakjargon. Je weet welke wegen 

je moet bewandelen en wat de juiste toon is. Je kent 
het vak, je weet hoe alles werkt binnen het bedrijf, dat 
is niet nieuw”. Hans: “Dat klopt, dat maakt de overgang 
van de ene functie naar de andere ook heel vloeiend”. 

Wat is het grote verschil met je functie nu? 
Theo: “De verantwoordelijkheid is anders en die voel ik 
ook echt wel. Je vraagt jezelf weleens af; hoe zat dit ook 
alweer of hoe zat het daarmee, dat had ik daarvoor een 
stuk minder”. Hans: “Dat voel ik ook zo, de keuze die 
je maakt die hebben direct of indirect een gevolg. De 
consequenties die daaraan vasthangen voor de patiënt 
en de familie. Ik wil weloverwogen dingen doen en 
besluiten, daar was ik als chauffeur niet mee bezig, 
niet in die mate”. Ralf: “Pas als je collega dingen deed 
waar je echt je vraagtekens bij had dan deed je er wat 
mee. Nu heb je toch regelmatig dat je toch weer denkt 
aan die ene patiënt, die komt dan weer even langs in 
je gedachte en je gaat je overwegingen weer na, ‘heb ik 
wel het goede gedaan’”. Reinder: “Precies, dat je toch 
nog even achteraf denkt, heb ik niks gemist”. Hans: 
“Als chauffeur dacht ik wel mee, maar ik liet ik dat veel 
makkelijker ook weer los”. 

Theo – Ambulancezorg Groningen 
– 39 jaar – is ook Officier van 
Dienst en vader van 2 dochters 

Reinder - RAV Hollands 
Midden – 32 jaar – heeft 

gediend in het Korps 
Mariniers en komt uit 

Groningen  

Ralf – GGD Brabant 
Zuid-Oost – 34 jaar – is 
getrouwd en vader van 
een zoon en dochter  

Hans - UMCG Ambulancezorg – 
49 jaar – tevens Officier van Dienst 

en vader van 3 kinderen 

 

“Ralf: “Je hoeft het vak 
Ambulancezorg niet meer 
te leren.”

“Theo: De 
verantwoordelijkheid 
is anders en die voel ik 
ook echt wel.”
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Interview • Duale MH’s

Hebben jullie weerstand ervaren? 
Hans: “Nee”. Theo “Nul, dat heeft er denk ik alles mee te 
maken dat ze ons al jaren kennen op de ambulance, als 
persoon. Ik heb ook niet het gevoel gehad dat ik me moest 
bewijzen”. Hans: “Nee, dat heb ik ook niet gehad, soms 
werd er wel getest. Toch iemand die even wil kijken hoever 
je kennis rijkt of iemand die zijn stokpaardje graag wil 
vertellen. Maar dat is geen weerstand, dat heb ik niet zo 
ervaren”. Ralf: ”Je hebt natuurlijk ook je meters gemaakt als 
chauffeur, dat was wel anders, maar je bent wel bij heel veel 
hulpverleningen geweest. Ik merk dat ze dat op de dienst 
wel belangrijk vinden. Als je alles uit een boekje moet leren 
valt het niet mee, wij hebben gewoon veel praktijkervaring. 
Het leertraject is in die zin ook veel langer dan alleen de 
studiejaren van de opleiding”. Hans: “Ze zien je ook als 
één van ons. Maar het is ook hoe je jezelf opstelt. Stel jij je 
leerbaar en kwetsbaar op dan heb je de meesten al mee”. 
Reinder: “De meeste collega’s hebben je ook zien studeren, 
ze hebben je in die zin ook zien zwoegen”. Theo: “Ja, 
het is vooral veel respect wat je krijgt, dat de weg die wij 
bewandeld hebben bewonderenswaardig is”.  

Welke tips hebben jullie voor de beginnend MH’er die 
in de ambulancezorg wil gaan werken? 
Het is even stil…… Theo: “Dat is nog een moeilijke”. Hans: 
“Ja, dat is zeker een moeilijke, het ligt aan de persoon 
en aan de achtergrond. Heb je geen klinische ervaring ga 
dan eerst op een SEH werken. Zorg dat de ambulance je 
einddoel is en niet je begindoel”. Ralf: “Zorg dat je een 
keer een stage doet op de ambulance, dan kunnen de 
werkbegeleiders inschatten wat voor jou het beste traject 
is. Ook voor jezelf, dan weet je of je binnen de cultuur 
past, want dat voel je zelf dan ook wel aan”. Hans: “Dat 
zijn inderdaad allemaal factoren die meespelen”. Theo: 
“Besef dat je een team bent, doe het samen met je collega 
ambulancechauffeur en durf ook op die ervaring te varen. 
Die kan bevestigen of ontkrachten wat jij ziet”. 

De duale groep is een andere groep binnen de bestaande 
groep MH’ers, ze zijn niet alleen over het algemeen 
ouder maar nemen werkervaring mee. Waarmee kan 
deze groep een aanvulling zijn tot de huidige groep? 
Reinder: “Wij kunnen de weg vrijmaken voor 
andere MH’ers. Wij zijn bekend bij bijvoorbeeld 
ambulancediensten, maar ook op de SEH, de 

huisartsenposten en op verschillende afdelingen. Als ik 
kijk naar mijn eigen dienst was daar bijvoorbeeld voor de 
MH’er nog geen functie, wij zijn de eerste en de weg is nu 
vrij voor anderen”. Theo: “De koudwatervrees van RAV’en 
voor de MH’er is wel aan het verdwijnen soms zijn wij wel 
net het laatste zetje”. Reinder: “Kijk ook naar de plekken 
waar we stage hebben gelopen, omdat we veel mensen 
kennen komen we makkelijker binnen en openen we het 
gesprek over de MH’er”. Ralf: “Ik denk dat we het beroep 
MH inzichtelijker hebben gemaakt en de inhoud van de 
opleiding hebben kunnen verduidelijken. Die opleiding 
staat als een huis, sommige redden het alleen niet op de 
ambulance maar dat ligt aan vele factoren”. Hans: “Precies, 
niet iedereen is geschikt, dat geldt ook voor de reguliere 
verpleegkundige”. Theo: “We hebben onze collega’s in 
de gelegenheid gesteld een oordeel te vormen over de 
MH’er. Ik heb zelf een aantal dagen meegedaan met skills 
trainingen met hoogcomplexe casustiek, daar heb ik 
kunnen laten zien wat ik in mijn mars heb”. 

Welke plannen hebben jullie zelf nog? 
Theo: “Zeg nooit nooit ….ik sluit een PA-opleiding niet 
uit maar ik wil eerst groeien in dit vak, mij comfortabel 
voelen op de rechterstoel nu en de toekomst laat ik open”. 
Hans: “Zo sta ik er ook in”. Reinder: “Het is te vroeg na het 
afstuderen om nu echt toekomstplannen te hebben”.  Hans: 
“Er zijn wel dingen die ik wel leuk vind hoor, iemand 
begeleiden of lesgeven bijvoorbeeld”. Ralf: “Ik heb het daar 
toevallig van de week over gehad. Wij willen wel stages gaan 
aanbieden aan voltijd studenten, daar wil ik wel een rol 
bij gaan spelen. Je weet hoe de opleiding in elkaar zit, wij 
hebben een minor coaching gedaan dus ik denk een goede 
combinatie om mensen te gaan begeleiden. “Wanneer ik de 
kans krijg zou ik ook graag de PA opleiding nog ooit willen 
doen….. maar nu eerst even lekker genieten van mijn 
nieuwe functie.”

Reinder: 
“Wij kunnen de weg vrijmaken voor 

andere MH’ers.”

Hans: “De ambulance 
is een einddoel, geen 
begindoel” 

Auteur: Lotte Wagemakers BSc - 
Medisch Hulpverlener SEH 

Casus SEH

Vraag 1.  Wat zou jouw Differentiaal Diagnose zijn bij
deze patiënt?  
 Maagperforatie (mogelijk actief ), darmperforatie, 
Peritonitis. 

Vervolg Casus 
Mevr. krijgt op de spoedeisende hulp eerst een echo fast, 
X-thorax en een CT;  

Echo fast: Vrij vocht in het abdomen; 
LAB uitslag: Hb 4.8, bij herhaling 4.4, MCV 68, L 2.0, K 
3.4, CRP 6, HCG <2.0; 
X-Thorax: Subdiafragmaal vrij lucht, normaal 
cardiopulmonaalbeeld; 
CT-scan: Ruime hoeveelheid vrij lucht, grotendeels intra-
peritoneaal gelegen. Ruime hoeveelheid ascites. Geen 
evidente onderbreking van de mucosa zichtbaar. 

Vraag 2. Is een OK geïndiceerd bij deze patiënt?  
Een maag/duodenum of darmperforatie is een opening in 
de wand van de maag of darm. Dit gaatje kan ontstaan op 
plaatsen die door ziekte of verwondingen zijn aangedaan. 

De maaginhoud komt in de buikholte terecht, wat infecties 
en pijn veroorzaakt. Bij deze patiënt is de verzwakte plek 
in de darmwand waarschijnlijk ontstaan door langdurig 
gebruik van NSAID’s. Het is belangrijk dat de darm zo snel 
mogelijk gesloten wordt. Met een laparoscopische ingreep 
wordt de buikholte gespoeld en word het gaatje gesloten 
(Rijnstate, 2022). 

Vraag 3. Wat zou het vervolg beleid zijn?  
Om infectie te voorkomen krijgt de patiënt antibiotica.  
Met de combinatie van 2 gram Ceftriaxon 1dd en 500 
mg 3dd metronidazol (beide voor 5 tot 14 dagen) 
wordt het gehele bacteriële spectrum aangepakt (SWAB, 
2022). Ceftriaxon doodt namelijk de Gram-positieve en 
Gram-negatieve bacteriën. Metronidazol richt zich op de 
anaerobe bacteriën. Aan de hand van bloedkweken zal het 
antibioticabeleid in de opvolgende dagen smaller gemaakt 
worden. Zodat de juiste bacteriën worden aangepakt. 
De patiënt zal gedurende ongeveer 5 dagen worden 
opgenomen in het ziekenhuis. 

Primary survey: 
A: Vrij, geen stridor;  
B:  SpO2 99% bij kamerlucht, afreq 16/min. 

Geen gebruik van hulpademhalingsspieren;  
C:  Sinusritme 88/min, RR: 137/82 mmHg, 

CRT 3 seconden. Hevige drukpijn in de gehele buik. 
Mw heeft 2 venflons; 

D: Alert, taalbarrière, Glucose 8.2, PEARRL;  
E: Temperatuur 37.0 ⁰C. 

AMPLE: 
A: Niet bekend 
M: Nurofen 
P: (spannings)hoofdpijn, mogelijk gynaecologische OK 
L: Vanmorgen  

Anamnese: Mevrouw J. (56 jaar) wordt 
binnengebracht door de ambulance. Mw. woont 
in een hotel met landgenoten en heeft een 
forse taalbarrière. Ze spreekt geen Nederlands 
en mondjesmaat Engels. Sinds zeven dagen 
heeft zij pijn in haar buik. Voornamelijk vanaf de 
navel richting de venusheuvel. De gehele buik is 
drukpijnlijk. Mw. is daarbij niet dyspnoeïsch en 
heeft geen pijn op de borst. Zij is misselijk maar 
heeft nog niet gebraakt. Gisteren had zij voor 
het laatst defecatie, deze was wat dunner dan 
normaal. De mictie was vanochtend iets pijnlijk. 
Mw. Drinkt bij gelegenheid een glaasje bier en 
rookt 20 sigaretten per dag.  

Casus • SEH
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Wat • Wie Artikel • AMPLE studie

De waarde van coaching 
voor jouw persoonlijke ontwikkeling

“Voor mij nog niet nodig hoor”, ik hoor het je denken. Sterker nog, ik snap je 
gedachtegang direct. Jij bent nog maar net begonnen aan jouw carrière in de 
gezondheidszorg en krijgt energie van alle uitdagingen in je nieuwe baan.

Ik kan me een rondetafelgesprek van een jaar of vier geleden nog goed herinneren. 
Een discussie met teamleiders SEH van verschillende ziekenhuizen over de 
meerwaarde van een Bachelor Medisch Hulpverlener in je team. Sommigen 
hadden hele positieve ervaringen, anderen nog geen en zaten vol vragen. 
Een aantal enthousiaste BMH’ers nam deel aan de discussie. Om zorgen weg te 
nemen, vragen te beantwoorden en uit eigen ervaring te vertellen over hoe zij een 
plek binnen het team en vertrouwen van hun collega’s hadden ‘gewonnen’. 

Met het imago van het vak van de Bachelor Medisch Hulpverlener zit het wel goed. 
Binnen jullie relatief jonge beroepsgroep zitten sterke pioniers. Dat blijkt wel uit de 
toekenning van de BIG registratie en functioneel zelfstandige bevoegdheid. Goed 
nieuws ook voor jouw carrière!

Dus waarom zou je dan aan de slag gaan met coaching? Jij hebt toch plezier in wat 
je doet en bent nog lang niet uitgekeken op je baan? Nou…dát is precies de reden 
om eens in gesprek te gaan met een coach. Er komen zoveel kansen op je pad om 
medisch inhoudelijk een volgende stap te maken. Wat past nu echt bij jou? Waar 
liggen jouw drijfveren, kernkwaliteiten en -waarden en hoe geef je daar binnen je 
huidige functie verder invulling aan? Af en toe een gesprek voeren met een coach 
levert je veel waardevolle inzichten over jezelf op. Het helpt je om een keuze vanuit je 
eigen drijfveren te nemen en deze op overtuigende wijze over te brengen bij je 
collega’s, teamleider en manager. 

Vanuit mijn werk bij BKV, internationale arbeidsmarktspecialist in de zorg, heb ik 
regelmatig loopbaanadviesgesprekken. Die gaan niet over vacatures en
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Die zijn er namelijk meer dan genoeg. Nee, die 
gesprekken gaan over wat jij als zorgprofessional wilt bereiken en hoe je daar gaat 
komen. In de waan van de dag vergeet je namelijk heel gemakkelijk om ook te 
blijven nadenken over jouw lange termijn doelen. En dat is dé manier waarmee je 
zelf de regie houdt over werkgeluk in de gezondheidszorg!

Astrid Beijnon
Managing Consultant BKV

Adv

Gezondheidstoestand van 
ambulancezorgprofessionals
in Nederland na 2 jaar COVID-19

Achtergrond
De COVID-19 pandemie heeft een grote impact 
op de mentale gezondheid en het welbevinden van 
gezondheidszorgprofessionals. Diverse studies laten zien dat 
angst, depressie, stress, post-traumatische stress stoornis 
(PTSS), werkgerelateerde vermoeidheid en slaapstoornissen 
veel voorkomen bij gezondheidszorgprofessionals in het 
algemeen, maar ook bij gezondheidszorgprofessionals 
in de acute intensieve zorgketen (Al Maqbali, Al Sinani, 
& Al-Lenjawi, 2021; Mahmud, Hossain, Muyeed, Islam, 
& Mohsin, 2021; Marvaldi, Mallet, Dubertret, Moro, & 
Guessoum, 2021; Pappa et al., 2020; Sanghera et al., 
2020). Binnen de acute intensieve zorgketen is er wel 
onderzoek gedaan naar de mentale gezondheid tijdens 
en na COVID-19 van professionals op de intensive care 
en spoedeisende hulp, maar vrij weinig onderzoek onder 
ambulancezorgprofessionals. De buitenlandse studies 
die er wél zijn laten zien dat stress en slapeloosheid 
lijken te zijn toegenomen (Abed Alah et al., 2021; 
Dreher, Flake, Pietrowsky, & Loerbroks, 2021; Martínez-
Caballero et al., 2021; McGuinness et al., 2022). Een 
beperking van deze studies is dat deze niet allemaal 
gebruik maakten van gevalideerde meetinstrumenten, 
waardoor de resultaten moeilijk vergelijkbaar zijn. Door 
het ontbreken van Nederlandse studies is er geen zicht 
op de mentale gezondheid en het welbevinden van 
ambulancezorgprofessionals in Nederland tijdens de 
COVID-19 pandemie. 

Bovenstaande was aanleiding voor het lectoraat Acute 
Intensieve Zorg van HAN University of Applied Sciences 
om op verzoek van en in samenwerking met V&VN 
Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging voor Bachelor 
Medisch Hulpverleners en Ambulancezorg Nederland 
(AZN) de AMPLE-studie uit te voeren. AMPLE is een 
afkorting die staat voor AMbulance care Professionals 
mental health prevaLEnce study during COVID-19. Het 
doel van deze studie was tweeledig. Het eerste doel was 
om inzicht te geven in de mentale gezondheid en het 
welbevinden van ambulancezorgprofessionals na twee jaar 
COVID-19 pandemie. Het tweede doel was inzichtelijk 

te maken welke onafhankelijke factoren samenhangen 
met de mentale gezondheid en het welbevinden van 
ambulancezorgprofessionals. De mentale gezondheid 
en het welbevinden is in vijf uitkomsten gemeten: 
angst, depressie, Post-Traumatische Stress (PTSS), 
werkgerelateerde vermoeidheid en slapeloosheid. Met 
deze inzichten kunnen bestaande interventies gericht op 

preventie en omgaan met deze gezondheidsuitkomsten 
worden doorontwikkeld. Het geeft ook input om nieuwe 
interventies te ontwikkelen. Het onderzoek is goedgekeurd 
door de Ethische Commissie Onderzoek van de HAN 
University of Applied Sciences (ECO 334.03/22).

Methode
De studie had een kwantitatief, cross-sectioneel karakter. 
Dat betekent dat op één moment gegevens zijn verzameld 
bij een dwarsdoorsnede van de doelgroep.  Voor het 
onderzoek is een vragenlijst opgesteld die bestond uit 
twee delen. In het eerste deel van de vragenlijst zijn 
gegevens verzameld over de onafhankelijke factoren. 
Daarbij gaat het over demografische gegevens (o.a. leeftijd 
en samenstelling van het huishouden), werkgerelateerde 
gegevens (o.a. functie en werkzame RAV) en gegevens 
over de COVID-19 ziektestatus (wel/geen COVID-19 
gehad en mate van herstel). In het tweede deel van 
de vragenlijst zijn vijf gezondheidsuitkomsten (angst, 
depressie, PTSS, werkgerelateerde vermoeidheid en 
slapeloosheid) uitgevraagd. De keuze voor deze vijf is 
gebaseerd op literatuur en een recente Nederlandse 
studie onder IC-professionals, zodat de resultaten 
kunnen worden vergeleken met deze setting. Hierbij 
is gebruik gemaakt van internationaal gevalideerde 
meetinstrumenten: HADS-A (angst), HADS-D (depressie), 
IES-6 (PTSS), NFR (werkgerelateerde vermoeidheid) en 
ISI (slapeloosheid). Ieder meetinstrument bestond uit een 
aantal vragen die samen een totaalscore opleveren voor 
de betreffende gezondheidsuitkomst. De respondenten 
konden geen vragen overslaan, zo is geborgd dat een 
gezondheidsuitkomst valide is gemeten. 

In 2021 waren er 6863 werknemers binnen de 
ambulancezorg, waarvan 88% werkzaam was in het 
primair proces. In het voorjaar van 2022 zijn alle 
ambulancezorgprofessionals in Nederland benaderd via 
nieuwsbrieven van de betrokken beroepsverenigingen 
en AZN. Daarnaast is de vragenlijst verspreid via social 
media. De vragenlijst heeft 1 maand open gestaan. Tijdens 
de meetperiode zijn twee reminders verstuurd om de 
respons te verhogen. Vragenlijsten waarbij minimaal 
één gezondheidsuitkomst helemaal was ingevuld zijn 
opgenomen in de analyse. Tijdens de analyse is gebruikt 
gemaakt van zowel beschrijvende statistiek (gemiddeldes, 
percentages) als ook toetsende statistiek waarbij 
middels logistische regressieanalyse de samenhang van 
onafhankelijke factoren met de uitkomsten in kaart kon 
worden gebracht. 
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meerwaarde van een Bachelor Medisch Hulpverlener in je team. Sommigen 
hadden hele positieve ervaringen, anderen nog geen en zaten vol vragen. 
Een aantal enthousiaste BMH’ers nam deel aan de discussie. Om zorgen weg te 
nemen, vragen te beantwoorden en uit eigen ervaring te vertellen over hoe zij een 
plek binnen het team en vertrouwen van hun collega’s hadden ‘gewonnen’. 

Met het imago van het vak van de Bachelor Medisch Hulpverlener zit het wel goed. 
Binnen jullie relatief jonge beroepsgroep zitten sterke pioniers. Dat blijkt wel uit de 
toekenning van de BIG registratie en functioneel zelfstandige bevoegdheid. Goed 
nieuws ook voor jouw carrière!

Dus waarom zou je dan aan de slag gaan met coaching? Jij hebt toch plezier in wat 
je doet en bent nog lang niet uitgekeken op je baan? Nou…dát is precies de reden 
om eens in gesprek te gaan met een coach. Er komen zoveel kansen op je pad om 
medisch inhoudelijk een volgende stap te maken. Wat past nu echt bij jou? Waar 
liggen jouw drijfveren, kernkwaliteiten en -waarden en hoe geef je daar binnen je 
huidige functie verder invulling aan? Af en toe een gesprek voeren met een coach 
levert je veel waardevolle inzichten over jezelf op. Het helpt je om een keuze vanuit je 
eigen drijfveren te nemen en deze op overtuigende wijze over te brengen bij je 
collega’s, teamleider en manager. 

Vanuit mijn werk bij BKV, internationale arbeidsmarktspecialist in de zorg, heb ik 
regelmatig loopbaanadviesgesprekken. Die gaan niet over vacatures en
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Die zijn er namelijk meer dan genoeg. Nee, die 
gesprekken gaan over wat jij als zorgprofessional wilt bereiken en hoe je daar gaat 
komen. In de waan van de dag vergeet je namelijk heel gemakkelijk om ook te 
blijven nadenken over jouw lange termijn doelen. En dat is dé manier waarmee je 
zelf de regie houdt over werkgeluk in de gezondheidszorg!

Astrid Beijnon
Managing Consultant BKV
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Resultaten
In totaal hebben 783 ambulancezorgprofessionals minimaal 1 gezondheidsuitkomst volledig ingevuld in de
vragenlijst. De deelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 46,7 jaar (SD ±9,4 jaar), 38,6% was vrouw en
het gemiddelde aantal jaar werkervaring binnen de ambulancezorg was 13,6 jaar (SD ±9,4 jaar). Van de
deelnemers had 66,3% een COVID-19 infectie doorgemaakt, hierbij gaf 10,2% aan niet of deels hersteld te zijn.
Alle RAV’s waren vertegenwoordigd onder de respondenten.

Geslacht, n (%)
• Man
• Vrouw

481    (61,4)
302    (38,6)

Woonsituatie, n w(%)
•  Alleen
•  Samen met partner
•  Samen met partner en kind(eren)
•  Samen met kinderen
•  Samen met anderen

75      (9,6%)
218    (27,8%)
428    (54,7%)
53      (6,8%)
9        (1,1%)

Hoogst afgeronde opleiding, n (%)
•  MAVO/VMBO
•  HAVO
•  VWO
•  MBO
•  Bachelor
•  Master PA/NP
•  Academische opleiding

62      (7,9%)
87      (11,1%)
11      (1,4%)
257    (32,8%)
283    (36,1%)
72      (9,2%)
11      (1,4%)

Type ambulancezorgprofessional, n (%)
• Ambulanceverpleegkundige
• Bachelor Medisch Hulpverlener
• Ambulancechauffeur
• Zorgambulance begeleider
• Physician Assistant
• Verpleegkundig Specialist
• MKA-centralist
• Management en staf

443    (56,6%)
20      (2,6%)
228    (29,1%)
18      (2,3%)
9        (1,1%)
25      (3,2%)
33      (4,2%)
7        (0,9%)

COVID-19 ziektestatus, n (%)
•  COVID-19 gehad, volledig hersteld
•  COVID-19 gehad, deels hersteld
•  COVID-19 gehad, niet hersteld
•  Op dit moment COVID-19
•  Geen COVID-19 infectie gehad

414    (52,9%)
73      (9,3%)
7        (0,9%)
25      (3,2%)
264    (33,7%)

Gemiddelde leeftijd in jaren (Standaarddeviatie) 46,73 (9,4)

Gemiddelde werkervaring als ambulancezorgprofessional in jaren (standaarddeviatie) 13,6 (9,4)

Gemiddeld aantal werkuren per week (standaarddeviatie) 33,3 (4,8)

Tabel 1 Kenmerken ambulancezorgprofessionals (n=783)

Risicofactoren
Uit de regressieanalyses komen een aantal factoren die het 
risico op de gemeten gezondheidsuitkomsten verhogen:
•  COVID-19 ziektestatus: ambulancezorgprofessionals die 

een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt en niet 
(volledig) zijn hersteld, hebben een groter risico op PTSS, 
depressie, angst en werkgerelateerde vermoeidheid;

•  Samenstelling huishouden: ambulancezorgprofessionals 
die alleen wonen hebben een grotere kans op angst, 
werkgerelateerde vermoeidheid en slapeloosheid;

•  MBO- vooropleiding: ambulancezorgprofessionals met 
een MBO-vooropleiding hebben een grotere kans op 
angst;

•  MKA-centralist: MKA-centralisten hebben een grotere 
kans op werkgerelateerde vermoeidheid.

Naast deze risicofactoren, blijkt uit de analyses ook 
dat er verschillen bestaan tussen RAV’s op deze 
gezondheidsuitkomsten.

Discussie
Meer dan de helft van de ambulancezorgprofessionals die 
hebben deelgenomen aan deze studie hebben symptomen 
van minimaal één gezondheidsuitkomst. Wanneer je dit 
vergelijkt met een recente Nederlandse studie onder 
IC-verpleegkundigen (Heesakkers, Zegers, van Mol, M. 
M. C., & van den Boogaard, 2021) dan is dit lager dan 
de prevalentie bij IC-verpleegkundigen. Een vergelijking 
met de Nederlandse beroepsbevolking laat zien dat de 
cijfers van de ambulancezorgprofessionals uit deze studie 
hoger zijn. Tijdens COVID-19 vertoonde 10-20% van 
de Nederlandse (werkende) volwassenen psychische 
gezondheidsklachten, waarvan 9,3% depressieve klachten, 
16,2% angstige gevoelens, 21,8% slaapproblemen, 17,7% 
stress en 17-19% burn-out klachten (Oude Hengel, In 
der Maur, Bouwens, De Vroome, & Hooftman, 2021; 
RIVM, 2022). Met name slaapproblemen wijken af, ter 
vergelijking 39,3% onder ambulancezorgprofessionals 
ten opzichte van 21,8% onder de algemene Nederlandse 
beroepsbevolking. Ook de cijfers uit een buitenlandse studie 
laat zien dat de prevalentiecijfers van slaapproblemen onder 
ambulancezorgprofessionals hoger zijn in vergelijking met 
de algemene Nederlandse beroepsbevolking. (Sawyer et al., 
2022). Ook werkgerelateerde vermoeidheid scoort relatief 
hoog, cijfers van de Nederlandse beroepsbevolking zijn op 
deze gezondheidsuitkomst niet beschikbaar. 

Deze studie laat zien dat er binnen de beroepsgroep van 
ambulancezorgprofessionals een aantal risicogroepen 
voor gezondheidsuitkomsten lijken te bestaan. Zo lijken 
ambulancezorgprofessionals die alleen leven meer risico 
te lopen het ontwikkelen van angst, werkgerelateerde 
vermoeidheid en slapeloosheid. MKA-centralisten hebben 
meer risico op werkgerelateerde vermoeidheid.  Deze 
groepen vragen dus extra aandacht bij het aanpassen, 
ontwikkelen en uitvoeren van interventies. 

De resultaten van deze studie vragen om aandacht voor de 
(mentale) gezondheid van ambulancezorgprofessionals in 
Nederland. Suboptimale gezondheid kan leiden 

tot vroegtijdige uitval en een hoog verloop onder 
professionals uit de acute intensieve zorgketen (Degen, 
Li, & Angerer, 2015; Feng et al., 2022; LeClaire, Poplau, 
Linzer, Brown, & Sinsky, 2022). Dit in een keten die al te 
maken heeft met personeelstekorten en een veranderende 
arbeidsmarkt. Bovendien blijkt uit literatuur dat deze 
hoge prevalentiecijfers negatief lijken te associëren met 
patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg, waardoor ook 
patiëntveiligheid en kwaliteit onder druk kunnen komen te 
staan (Baier, Roth, Felgner, & Henschke, 2018; Mossburg 
& Dennison Himmelfarb, 2021). Werkgerelateerde 
vermoeidheid en suboptimale slaap beïnvloeden het 
cognitief functioneren van professionals en verhogen 
het risico op fouten, werkgerelateerde verwondingen en 
risicovol gedrag en kunnen leiden tot boosheid (Dawson, 
Ferguson, & Vincent, 2021; Hruska, Anderson, & Barduhn, 
2022; Patterson et al., 2012). Meest belangrijke gevolg is 
echter dat recente studies laten zien dat slapeloosheid een 
voorspeller is voor het ontwikkelen van angststoornissen en 
depressie (Riemann et al., 2022).

De verschillende regionale ambulance voorzieningen 
hebben in hun beleid al aandacht voor de mentale 
gezondheid van ambulancezorgprofessionals. Zo zijn er 
regionaal initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van het 
inzetten van coaching. Dit soort initiatieven kunnen met 
deze inzichten doorontwikkeld worden. Vanuit deze studie 
is de aanbeveling om (nieuwe) gerichte interventies te 
ontwikkelen om met name werkgerelateerde vermoeidheid 
en slaapproblemen aan te pakken. 

Deze studie laat zien dat na twee jaar COVID-19 
werkgerelateerde vermoeidheid en slapeloosheid 
voorkomen. Een nadeel is dat door het cross-sectionele 
karakter er geen inzicht is hoe de prevalenties van de 
gezondheidsuitkomsten veranderen in de tijd, al dan 
niet in relatie tot COVID-19. Het is denkbaar dat ook 
andere aan de sector gerelateerde factoren invloed 
hebben, bijvoorbeeld het werken op onregelmatige 
tijden en de arbeidsmarktkrapte. Vervolgonderzoek kan 
meer diepte-inzicht geven in oorzaken en de impact van 
werkgerelateerde vermoeidheid en slapeloosheid. Als ook 
in het verloop van de prevalentiecijfers in de tijd door op 
een nader te bepalen nieuw moment een tweede meting te 
doen (longitudinaal onderzoek). 

Conclusie
Meer dan de helft van de ambulancezorgprofessionals 
die hebben deelgenomen aan deze studie voldoet aan 
de criteria voor minimaal één gezondheidsuitkomst. 
Hieruit blijkt dat de gezondheidsstatus van 
ambulancezorgprofessionals in Nederland suboptimaal is. 
Met name werkgerelateerde vermoeidheid en slapeloosheid 
scoren hoog. Dit vraagt om het (door)ontwikkelen, testen 
en implementeren van interventies gericht op deze 
gezondheidsuitkomsten, waarbij rekening wordt gehouden 
met geïdentificeerde risicofactoren en doelgroepen.

Gezondheidsuitkomsten
Van de 783 deelnemende ambulancezorgprofessionals scoorde 51,5% positief op minimaal één van de gemeten 
gezondheidsuitkomsten, dat wil zeggen dat symptomen van deze uitkomst aanwezig waren. Het percentage positief 
scorende deelnemers per uitkomst staat weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1: prevalentiecijfers per gezondheidsuitkomst

Scan de QR code 
voor de literatuurlijst



Wat • Wie

MEDISCH 
HULPVERLENER
JIJ BENT VAN HARTE 
WELKOM OP DE ACADEMIE 
VOOR AMBULANCEZORG!

Wil jij jouw kennis verbreden, verdiepen of meer specialistische kennis opdoen? 
De Academie voor Ambulancezorg biedt diverse trainingen aan die jou, als
Medisch Hulpverlener Ambulancezorg, hierbij kan helpen. Denk hierbij onder 
andere aan de TECC, GEMS, PHTLS en AMLS.  

Benieuwd naar onze Medisch Hulpverlener geaccrediteerde trainingen? Ga voor 
meer informatie naar www.academievoorambulancezorg.nl en schrijf je meteen 
in voor 2023 (inschrijven voor trainingen 2023 mogelijk vanaf november).

Op www.academievoorambulancezorg.nl vind je ons volledige trainingsaanbod.


