TERUGBLIK 1 JAAR

BMH

UMCG Ambulancezorg
Hans van Gaalen de Bakker, Petra Nijmeijer & Ronny Willems

voor ambulancechauffeurs

Veiligheidsregio Kennemerland
Helbrecht Bakker & Han Rozemeijer

‘PUZZELSTUKJES VALLEN IN ELKAAR’

‘SUPER DAT IK KAN DOORGROEIEN’

Het eerste jaar van de duale opleidingsvariant Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) zit erop. Ambulancechauffeurs Hans van Gaalen

Ambulancechauffeur Helbrecht Bakker (46) volgt samen met 16 andere ambulancechauffeurs de duale opleidingsvariant Bachelor

de Bakker en Ronny Willems kijken er naar uit om de linker stoel in de ambulance te verruilen voor de rechter. ‘Vanaf het moment dat ik

Medische Hulpverlening (BMH). Tijdens deze hbo-opleiding aan de Hogeschool Utrecht wordt hij in 4 jaar tijd klaargestoomd tot

voor het eerst met een stethoscoop naar iemands longen luisterde, wist ik… hier word ik blij van! Sinds ik deze studie volg, leg ik ineens

medisch hulpverlener op de ambulance. ‘De opleiding is pittig, maar ik vind het super dat ik me op deze manier kan ontwikkelen en

verbanden’, vertelt Ronny Willems.
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