
Protocol ‘ambulancezorg op het water’

 Een Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde
ambulancezorg in haar verzorgingsgebied. Tot dit verzorgingsgebied behoren ook de aanwezige
binnenwateren en een deel van het kustgebied.

 Uitgebreide afspraken zijn vastgelegd in de richtlijn “Ambulancezorg op het water”, vastgesteld door
het Algemeen Bestuur Vereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) op 26 augustus 2009.

 Indicatie tot vervoer is gesteld door Radio Medische Dienst (KNRM) en voor ambulancezorg door MKA.
 Onderstaand protocol is de uitwerking van de richtlijnen beoogt duidelijkheid te geven over wat de

bemanningen van de ambulance en de reddingsboot van elkaar mogen verwachten.
 De Koninklijke Reddingsmaatschappij (KNRM) ondersteunt de RAV bij de uitvoering van deze taak op

het water.

Schipper KNRM (‘Gastheer’) Ambulancebemanning RAV (‘Gast’)
Verantwoordelijkheid

Veiligheid van alle opvarenden Noodzaak transportpatiënt
Transport ambulancebemanning en patiënt Wijze transport patiënt (mits veilig)
Ondersteuning ambulancebemanning Eindbestemming patiënt bepalen
Eindverantwoordelijk voor uitvoering van
de hulpverlening op het water

Eindverantwoordelijk voor patiënt(en)zorg

Veiligheid
Instructie ambulancebemanning Instructie opvolgen
Overlevingspak (2x) beschikbaar Overlevingspak aan
Reddingsvest (2x) beschikbaar Reddingsvest aan
Afspraken met bemanning over hoe, wie,
wat, waar, wanneer, etc.

Afspraken met bemanning over hoe, wie,
wat, waar, wanneer, etc.

Risico inschatting en maatregelen treffen,
bepalen of hulpverlening veilig kan worden
uitgevoerd.

Veiligheidsverklaring Schipper’ is
voorwaarde voor hulpverlening
(conform strekking LPA 7.2 nr. 5.20)

Uitrusting
(Resources) Bemanning EHBO (BLS) gediplomeerd

 O2- set (toediening)
 (Schep)brancard
 AED

Materiaal uit ambulance mee op geleide
van aard melding;
‘Beter mee verlegen, dan om verlegen’

Marifoon
 C2000

Portofoon C2000

Communicatie met Kustwacht, andere
schepen of platforms

Communicatie MKA via ‘Schipper’ (indien
geen GSM/C2000 bereik)

Uitvoering
Melding: Kustwacht of MKA

Kustwacht: opdracht aan Reddingsboot MKA: opdracht aan AMB
Standaarduitrusting aanwezig Materiaal mee overeenkomstig aard

melding
Treft veiligheidsmaatregelen:
 instructies ambulancebemanning
 overlevingspak
 reddingsvest

Volgt instructies ‘Schipper’ op over:
Veiligheid
Werkafspraken ‘on scene’
Aan/van  boord gaan/nemen

Risico inschatting ter plaatse: go/no-go
Werkafspraken ‘on scene’ (SMART):
 wie gaat mee
 in welke rol/met welke taak
 hoe lang mag/kan/gaat het duren
 welk materiaal/mensen/procedure

voor aan boord nemen

Patiënt beoordelen en behandelen
Bepalen:
 noodzaak transport
 wijze transport
 eindbestemming
 informeer MKA over a,b,c.
 persoonlijke gegevens

Ondersteuning ambulancebemanning Ondersteunen bij aan/van boord nemen
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http://www.ambulancezorg.nl/download/downloads/1547/richtlijn-ambulancezorg-op-het-water-2009.pdf

