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OVERZICHT VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN
Inzake- & naar aanleiding van de drie kledingontwerpen voor de sector
ambulancezorg
Deze Q&A is opgesteld om vragen die zijn binnengekomen na de verspreiding
van de drie kledinglijnen te beantwoorden.

1

Voldoen de drie kledinglijnen wel aan de NEN-norm?
Een NEN norm is een methode om te kunnen aantonen dat je aan de Europese richtlijn voldoet,
in dit geval betreffende zichtbaarheid in omgevingen met verkeersbewegingen.


Er is door het IFV een RI&E (Risico Inventarisatie) gedaan, op basis van de
werkzaamheden die ambulancehulpverleners verrichten.



De uitkomst van deze risico-inventarisatie is daarnaast ook nog getoetst door een
veiligheidsdeskundige.

In het kort komt de uitslag van de inventarisatie neer op het volgende:


Tijdens werkzaamheden langs de openbare weg waarbij gevaar voor aanrijding bestaat,
moet elke medewerker die meerijdt in de ambulance een kledingstuk tot zijn/haar
beschikking hebben dat minimaal voldoet aan de NEN-ISO norm 20471 Klasse II. Deze eis
is in lijn met de richtlijn “Incident management” die o.a. voor de ambulancesector geldt.



Met deze eis wordt bij de samenstelling van het kledingpakket voor de sector
ambulancezorg voor enkele artikelen rekening gehouden met zowel de zomer- als met de
wintertijd.



De rest van de kledingstukken hoeven niet aan deze norm te voldoen, maar worden
evengoed wel voorzien van reflectie.

2

Komen er op de bovenkleding oplossingen om je spreeksleutel aan op te hangen?
Ja. Aan beide zijden van kledingstukken die daarvoor in aanmerking komen (voor links- en
rechtshandigen).

3

Kunnen de polo's van de kledinglijnen ´Hexit´ en ´Touch of red´ gewisseld worden?
Op zich heeft de kledingontwerpster geen bezwaar tegen dit voorstel. Op dit moment kan dit
idee niet direct worden ingewilligd. Echter als er meer soortgelijke reacties volgen hierover,
kan dit besproken worden (zie ook antwoord op vraag 18).

4

De kledinglijn ‘Hexit’ is fluorescerend. Zijn de kledinglijnen ´Touch of Red´ en ´Star
of Life´ ook fluorescerend (zoals bij Nike)? Of zijn alleen de strepen die op deze twee
kledinglijnen zitten fluorescerend?
Bij de kledinglijnen ‘Touch of Red’ en ‘Star of Life’ zijn alleen de reflectiestrepen fluorescerend.
Indien mogelijk worden ook de contouren van de ´Hexit´ kledinglijn fluorescerend. Dit is niet
een kwestie van technisch mogelijk, maar kan wel van grote invloed zijn op de prijs van de
nieuwe kleding.

5

Er is een aantal opmerkingen binnen gekomen over de kledinglijn ´Star of Life´, deze
lijn lijkt volgens een aantal mensen op handhavingskleding cq de BOA uniformen.
Toelichting: bij een meer ‘behoudend’ ontwerp (waarvoor bewust is gekozen in dit ontwerp)
loop je een grotere kans op een vergelijking met reeds bestaande uitstralingen. Dit ondanks
het feit dat de kledinglijn ‘Star of Life’ qua kleuren en belijning wezenlijk anders is dan het BOA
uniform.

6

De kleur geel is haast niet gebruikt in de ontwerpen, ik zie alleen een klein beetje
geel in de ‘Star of Life’-lijn. Waarom is dat?
De kledingontwerpster had in haar eerste ontwerp van de lijn ‘Star of Life’ meer geel
toegepast. Bij nader inzien schuurde deze kledinglijn daardoor te veel aan tegen EHBO-kleding
en de kleding die door evenementenhulpverleners wordt gedragen. Ambulancehulpverleners
hebben specifiek aangegeven dat de nieuwe ambulancekleding onderscheidend moet zijn. Dit
belangrijke criterium (en natuurlijk meerdere criteria) hebben geleid tot de aangeboden drie
kledingontwerpen.

7

Komt er nog een modeshow?
Ja. Er komt een modeshow waar de definitief gekozen kledinglijn geshowd zal worden.
Eerder in dit traject was het idee om de modeshow te gebruiken om een keuze te maken uit de
drie ontwerpen. Dit idee is herzien, omdat het een grote vertraging in het proces tot gevolg zou
hebben. Het produceren van kledingmonsters voor de drie lijnen t.b.v. een modeshow kost tijd,
waardoor er pas op z’n vroegst aan het einde van het eerste kwartaal van 2017 gekozen zou
kunnen worden. Met een enorme vertraging voor het verdere kledingtraject tot gevolg. Dit is
voor een groot aantal regio’s niet wenselijk, gezien zij al op korte termijn toe zijn aan de
inkoop van nieuwe kleding.

8

Is deze kleding wel veilig als ik langs de weg sta?
Zie het antwoord op vraag 1.

9

Is er een vrouwenlijn? Ik had graag een T-shirt met lagere hals gezien voor vrouwen.
De kledinglijn is voor zowel mannen als vrouwen hetzelfde. Na overleg met de klankbordgroep
is besloten geen aparte dameslijn te ontwikkelen met kledingstukken die qua ´looks´ afwijken
van de herenlijn, maar die wèl een aparte maatvoering (bijv. voor de broek en jas) hebben.
Onder ‘aparte maatvoering voor vrouwen’ wordt bijvoorbeeld ook de taillering en contrasluiting
verstaan.

10 De kledinglijn ‘Star of Life’ lijkt op kleding die door handhavers zoals BOAmedewerkers wordt gedragen. Hoe wordt dat opgelost?
Zie het antwoord op vraag 5.
11 Wijken de RGB gerelateerde kleuren af in het echt, vergeleken met de kleuren die je
ziet op het beeldscherm?
Ja, waarschijnlijk wel. Het is erg lastig om RGB kleuren online goed over te kunnen brengen
aan ‘ontvangers’. De ene monitor staat soms feller dan de andere en/of heeft andere
instellingen. Daarom is ervoor gekozen om, naast het online versturen van de
kledingontwerpen, de ontwerpen ook op posters te printen en rond te sturen aan RAV’s. De
posters zullen de kleuren van de ontwerpen beter benaderen dan dat ze online doen.

12 Klopt het dat er geen hemd en winterjas (parka) te zien zijn in de drie kledinglijnen?
Ja dat klopt. De drie kledinglijnen die onlangs zijn rondgestuurd in de ambulancesector zijn
beperkt tot vier kledingstukken: broek, shirt, polo en soft shell jas. Vanzelfsprekend bestaat de
kledinglijn uit meerdere items, zoals een hemd, een veiligheidshes en een winterjas (parka).
De winterjas zal overigens te zien zijn op de posters.
13 Ik mis details in de kledinglijnen, zoals een functiebenaming etc. klopt dat?
Ja dat klopt. Dergelijke zaken zijn nog niet verwerkt in de nu voorliggende kledinglijnen. De
kledingontwerpen die nu voorliggen zijn gebaseerd op hoofdlijnen. Gedetailleerde invulling en
verdere uitwerking van de kledinglijnen volgen later. De gedetailleerde invulling zal gebaseerd
worden op (onder meer) de uitkomsten van de landelijke kleding-enquête en de gesprekken
die de kledingontwerpster heeft gevoerd met veel ambulancehulpverleners tijdens haar
bezoeken aan diverse RAV’s.
14 Hoe ziet de oplossing eruit voor het ontbreken van een borstzakje op de polo’s?
Borstzakken op het poloshirt is een overweging die we kunnen maken. Dit komt waarschijnlijk
ook bij de draagproef naar voren.
15 Krijgen zorgambulancemedewerkers hetzelfde kledingontwerp of een
andere/aangepaste variant?
Zorgambulancemedewerkers krijgen dezelfde uitstraling. Wel kan er met functieaanduidingen
gewerkt worden.
16 Komt er ook naast de softshell jas ook een warme jas (parka) in het ontwerp?
Ja. Er komt ook een warme jas/parka met wintervoering in het pakket. Deze wordt zodanig
uitgevoerd dat de parka voldoet aan de zichtbaarheidsnorm NEN-ISO 20471 Klasse II . De
parka is ook te zien op de posters.
17 Moeten we de rankingformulieren per RAV-medewerker naar AZN mailen?
Nee. De werkwijze is als volgt: AZN ontvangt van/namens elke RAV
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rankingformulier. De

persoon die namens de RAV/regio is afgevaardigd in de Klankbordgroep Kleding, mailt dit
formulier naar AZN.
18 Er zijn meerdere vragen binnengekomen betreffende het uit-/omwisselen van
kleuren en/of ontwerpen. Is dit mogelijk?
Na de ontvangst van alle reacties en rankingformulieren (conform de gestelde deadline d.d. 2401-2017) en de uitwerking hiervan, wordt beoordeeld of voorgestelde aanpassingen door
meerdere RAV’s gedragen worden. En niet onbelangrijk, of de ontwerpster zich kan vinden in
de voorgestelde aanpassingen.

