
Veilig en gezond werken 
in de ambulancezorg

� Waarom deze folder? 
Deze folder gaat over de gezondheid van uw collega’s, de ambulance-

zorgverleners. Daarop zal in de toekomst beter worden gelet. Door hen 

zelf, door hun organisatie en hopelijk ook door u.

Colofon
Deze folder is ontwikkeld in het kader van het Arboconvenant Ambulancezorg. 

Daarbij zijn vakbonden, werkgevers en de landelijke overheid betrokken. 

Redactie

Realisatie

Hanneke Knibbe (LOCOmotion), Sonja Huising (Huising Communicatie- & 

Samen oefenen loont de moeite. Rond transfers en inzet van hulpmiddelen kunnen 
vaste afspraken gemaakt worden. In echte situaties is er dan alle aandacht voor de 
patiënt en hoeft er niet meer nagedacht te worden over de wijze van handeling

Wanneer u vragen heeft, kunt u terecht bij de ambulanceorganisatie in uw regio. 

dus: hulpmiddelen gebruiken (PAT-slides, tilliften, 

glijzeilen en dergelijke), spullen lichter maken en de 

patiënt stimuleren zelf actief te zijn

dus: hoog-laag materieel gebruiken, goede zitvoor-

zieningen inzetten en je houding afwisselen 

dus: goede entrees, automatische deuren, betere 

wielen, motortjes en drempels weg

Niet meer dan 25 kg tillen

Niet langer dan 1 tot max. 4 minuten met

meer dan 30 graden gedraaide, en/of zij-

waarts of voorovergebogen romp werken

Niet meer dan 20-25 kg duw- of 

trekkracht

SOVAM is de uitvoeringsorganisatie. 

Jan van Bree (SOVAM)

BeleidsAdvisering, Tiel) en Jannie Damstra (Vormix, Maarssen) 

Samenvatting van de Praktijkrichtlijnen Ambulancezorg

http://www.locomotion.nu
http://www.sonjahuising.nl/
http://www.sonjahuising.nl/
http://www.vormix.nl
http://www.sovam.nl
http://www.sovam.nl
http://www.ambulancezorg.nl/download/downloads/875/praktijkrichtlijnen-fysieke-belasting-ambulancezorg-2005.pdf


� Het ambulancevak
U weet dat ambulancemensen worden

ingezet bij (acute) gezondheidsproble-

men. Soms moeten zij hun werk onder

moeilijke omstandigheden doen. 

Toch blijft het in die situaties van belang

ook op de gezondheid van ambulancezorgverleners te letten. Daarom zijn er nu

vaste afspraken gemaakt en landelijke richtlijnen opgesteld waar ambulancemede-

werkers zich aan moeten houden, omwille van hun gezondheid. We rekenen 

daarbij op uw begrip. Ze zijn overigens niet de enige beroepsgroep die dat soort

afspraken kent. Dat is u vast bekend. Ook mensen werkzaam in ziekenhuizen, 

verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, taxivervoer en de bouw hebben

ermee te maken. 

� Zeer zwaar werk
In de ambulancezorg komt zeer zware fysieke belasting voor: tillen, in moeilijke

houdingen werken en bukken. Te veel ambulancezorgverleners vallen uit door 

rugklachten of moeten stoppen met hun werk omdat het te zwaar wordt. De

nieuwe landelijke afspraken die gemaakt zijn worden gedragen door vakbonden,

werkgeversorganisaties en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Arbeidsinspectie gaat letten op het juist toepassen van die afspraken. 

96,5% van de ambulancemensen wordt geconfronteerd met zeer zware fysieke
belasting; het landelijk gemiddelde is 34%

Ambulancemensen tillen, duwen of trekken gemiddeld 34 keer per dienst meer 
dan 25 kilo

Inzichten rond til- en transfertechnieken veranderen: explosieve bewegingen blijken 
bijvoorbeeld vrij schadelijk voor het bewegingsapparaat. Ambulancemedewerkers 
zullen u daarom vragen een gezamenlijke transfer geleidelijk uit te voeren 

Voorbeelden van zware handelingen: 

1. iemand uit bed, op de brancard tillen;

2. controles uitvoeren bij iemand die op de vloer, een lage bank of op straat ligt;

3. een brancard over een grindpad of ongelijke ondergrond rijden;

4. zware koffers en apparatuur tillen; 

5. een brancard met een patiënt door een trapgat naar beneden tillen.

� Veranderingen
Ambulancemedewerkers zijn voorgelicht over wat ze moeten doen. Daarom zult u

veranderingen merken, bijvoorbeeld meer gebruik van hulpmiddelen, zoals een

glijzeil of een tillift. Ook zullen vaker een tweede ambulance of de collega’s van de

brandweer om assistentie worden gevraagd. Ambulancemensen zullen bovendien

vaker patiënten vragen om bewegingen zelf te doen (de trap af gaan, naar de

ambulance lopen of op de brancard gaan liggen). Ook hulp vragen aan familie,

omstanders of collega-hulpverleners komt in de toekomst meer voor. 

Denk daarbij aan materiaal dragen, dingen vast houden of aanreiken. Tenslotte zal

vaker zichtbaar zijn dat ambulancemensen af en toe houdingen onderbreken om

zichzelf even te kunnen strekken of ontspannen. 

Als collega-zorgverlener kunt u te maken krijgen met vragen over door te voeren

aanpassingen, bijvoorbeeld in de route die de ambulance of de brancard moet

afleggen. De entree van zorginstellingen en zeker de SEH moet goed toegankelijk

zijn. Ambulancemensen komen daar regelmatig langs. Ook gangen en liften 

moeten ruim genoeg zijn voor een brancard en een harde vloer hebben. 

>  De arbocoördinator van de ambulancedienst merkt dat er in één van de lokale ziekenhui-

zen een vervelende richel zit bij de entree van de SEH. Elke keer betekent dat een extra ruk

aan de brancard, iets dat ook voor de patiënt vervelend is. In goed overleg wordt deze richel

verwijderd.

Daarnaast is het nodig voldoende en goed onderhouden hulpmiddelen te hebben

op plaatsen waar dat nodig is. Vanzelfsprekend geldt dat op de SEH, maar ook op

andere afdelingen en in tal van zorginstellingen. Belangrijk daarbij is dat de hulp-

middelen letterlijk makkelijk te pakken zijn. Wanneer er gezocht moet worden naar

een hulpmiddel is de kans op gebruik een stuk kleiner. Ook kunt u vaker om

assistentie gevraagd worden. U weet tenslotte hoe bijvoorbeeld de tillift werkt.
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