
Als het ziekenhuis hier in 2023 ver-
trekt, blijft de ambulancepost ach-
ter. Of dat ook exact op dezelfde
plek is, weet Trampé nog niet. ,,We
hebben daarover nog geen over-
eenstemming met de projectont-
wikkelaar, maar we moeten bin-
nen een straal van een tot twee ki-
lometer blijven. Dat heeft met de
spreiding van de posten te maken.

De overheid bepaalt waar de am-
bulances moeten staan en hoe-
veel.”

De post in Blaricum huist nu in
een tijdelijk gebouw dat ver over
de houdbaarheidsdatum heen is,
aldus Trampé. ,,Er moet hoe dan
ook een nieuw pand komen, het
liefst een kopie van de nieuwe Hil-
versumse post. Dat pand is duur-
zaam en kent een logische routing
waarbij gebruikte materialen
nooit langs de schone materialen
komen.”

,,Hier is alles oud en krap. Zowel
de garage waar de vijf ambulances
staan als ons onderkomen. Als je
een heftige rit hebt gehad dan is

het fijn als je even alleen je rust
kunt pakken. Dat kan hier alleen in
de voorraadkamer waar een bed
staat die wordt gebruikt tijdens
nachtdiensten. Meer ruimte bete-
kent minder schade aan auto’s en
het personeel voelt zich prettiger.”

De RAV Gooi en Vechtstreek telt
in totaal tien ambulances voor
spoed en een zorgambulance voor
transport tussen ziekenhuizen.
Ook zijn er twee rapid-auto’s voor
hulpverlening ter plaatse. Deze au-
to’s kunnen geen patiënten ver-
voeren. De afgelopen drie jaar ligt
het aantal ambulanceritten (spoed
en zorg) in deze regio rond de
18.000 per jaar.

Blaricum ■ De Regionale Ambu-
lancevoorziening (RAV) Gooi en
Vechtstreek telt drie locaties. Een
bij Tergooi Hilversum, een bij Ter-
gooi Blaricum en een in Weesp. Hil-
brand Trampé en Daniël de Ronde
hebben als thuisbasis de post bij
Tergooi Blaricum. 

Ambulancepost in Blaricum blijft, maar wel in een nieuw gebouw

De ambulancepost is toe aan nieuwbouw. FOTO STUDIO KASTERMANS

Blaricum ■ Speciaal voor de foto
sopt ambulancechauffeur Hilbrand
Trampé met wat collega’s de zie-
kenwagen af die net terug is van
een spoedritje. Hij moet tenslotte
wel glimmen. Het schoonmaken
van de ambulances gebeurde na-
tuurlijk voor corona ook al, maar
het afgelopen jaar zijn de mede-
werkers van de Regionale Ambu-
lancevoorziening er echt een kei in
geworden. ,,Na iedere rit moest
álles schoongemaakt worden. Daar
zagen we die eerste weken in het
voorjaar van 2020 enorm tegenop,
want het kostte ons minimaal een
half uur om dat goed te doen.”

Inmiddels weten ze niet beter en
duurt het nog hooguit twintig
minuten. ,,We zijn in ons vak ge-
wend om snel te schakelen en ons
aan te passen”, zegt ambulancever-
pleegkundige Daniël de Ronde die
regelmatig met Trampé op een
ambulance zit. ,,Maar die eerste
weken was het echt zoeken. Hoe
trek je zo’n pak aan, hoe maak je
de ambulance het best schoon?”
,,De regels veranderden ook iedere
dag”, vult Trampé aan. ,,Natuurlijk
zijn we getraind in het aantrekken
van zo’n beschermend pak, maar
we hebben het nooit eerder echt
nodig gehad. Sterker bij een ver-
denking van een zeer besmettelijke

ziekte werd normaal gesproken het
speciale team uit Hoofddorp ge-
beld. Nu moesten we het zelf doen
en er was geen kennis. We behan-
delden patiënten alsof ze cholera
hadden. Zo besmettelijk dachten
we dat het was die eerste weken.”

Trampé noemt de eerste corona-
ritjes in maart vorig jaar angstig.
,,Ik bracht iedereen met gillende
sirenes naar het ziekenhuis, zodat
mijn collega achterin zo kort mo-
gelijk met deze patiënten in aanra-
king zou zijn.” De Ronde herinnert
zich vooral de onvoorspelbaarheid
van de ziekte. ,,Dan stonden we
daar in ons pak bij een woning en
kwam de patiënt zelf het huis
uitgelopen. Dan denk je dat het
meevalt, maar uit de bloedwaardes
bleek dan dat die persoon kneiter-
ziek was en eigenlijk niet meer op
zijn benen zou moeten kunnen
staan.”

Hulpeloos
Vanwege het mogelijke gebrek aan
beschermende kleding tijdens de
eerste golf, krijgt alleen de ver-
pleegkundige op de ambulance een
pak aan. Trampé: ,,Heel zwaar voor
mijn collega, die nu alleen naar
binnen moest om een patiënt te
helpen. Normaal ondersteun ik als
chauffeur bij alles, maar nu mocht
ik het huis niet. Ik voelde enorm
hulpeloos daar buiten.” De Ronde
snapt dat heel goed, al heeft hij het
over het algemeen zelf niet als
fysiek zwaar ervaren. ,,Behalve

toen het vorig jaar zomer dik der-
tig graden werd. Dan zweet je je
echt kapot in zo’n pak. Als je dan
ook nog iemand moet optillen, ja
dat is dan wel even heftig.” De
tekorten zorgen ook voor onrust
binnen het team. Wat als er straks
geen pakken meer zijn? Gaan we
dan nog helpen of niet? ,,Dat
druist zo in tegen waarvoor je bent
opgeleid. Gelukkig is het nooit
zover gekomen.”

Gaat het beschermende pak de
eerste weken alleen aan bij patiën-
ten met verkoudheidsklachten of
benauwdheid, al snel hult het
ambulancepersoneel zich bij steeds
meer en steeds vagere klachten in
bedekkende kledij. ,,Hadden we
iemand met buikklachten opge-
haald die in het ziekenhuis corona
bleek te hebben. Of een slachtoffer
van een verkeersongeluk met nek-
klachten die geen symptomen had,
maar wel ziek bleek te zijn. We
hebben zo vaak patiënten gehad
waarbij we niet beschermd waren.
Of we zelf corona hebben gehad?
We vermoeden van wel, maar het is
nooit vastgesteld”, aldus Trampé.
,,De quarantaineregels hebben we
op een gegeven moment ook wat
los moeten laten, anders hadden
we onvoldoende personeel om de
ambulances te laten rijden.”

Het schoonmaken van de wa-
gens, het aantrekken van het pak,
na een paar weken went alles.
Behalve de doodsangst op het

gezicht van patiënten. Trampé: ,,Je
haalt mensen thuis op, rukt ze weg
uit hun omgeving en je ziet ze
denken: ’kom ik ooit nog thuis’.
Pure doodsangst. Op een ochtend
kwam er een melding binnen van
een bekende van mij. Ik zie hem
nog de trap af komen. Die gaat het
niet redden, dacht ik meteen. Hij
was zo slecht en ik zag zoveel angst
op zijn gezicht. Uiteindelijk heeft
hij vijf weken op de IC gelegen en
het gered. Zelf heb ik na die rit het
werk even stilgelegd. De tank was
leeg. Het was emotioneel zo
zwaar.”

Vastpakken
Ook De Ronde heeft dat zo erva-
ren. ,,Normaal als je bij een ernstig
ziek iemand komt, pak je die even
vast. Patiënten zien de emotie op je
gezicht. Die non-verbale communi-
catie is zo belangrijk voor troost en
steun. Die viel nu helemaal weg
door dat pak, mondkapjes en spat-
schermen. Je voelt ook als hulpver-
lener een enorme afstand.” 

Surrealistisch was het soms ook.
Trampé: ,,De eerste weken waren
de wegen leeg. Ik had in wezen
geen sirene of zwaailicht nodig.”
Ook draaide de RAV Gooi en Vecht-
streek mee in het verspreiden van
coronapatiënten over het land. De
Ronde: ,,Reden we leeg naar Rot-
terdam om daar een patiënt op te
halen die we vervolgens naar Gro-
ningen brachten.”

Niet alles aan corona is overigens
slecht. Trampé denkt dat het goed
is dat de gezondheidszorg zich nog
meer bewust is geworden van het
belang van hygiëne. ,,Als je het zelf
ervaart begrijp je pas echt de nood-
zaak van een aankleedprotocol of
het dragen van dubbele hand-
schoenen.” Bovendien heeft het
afstand houden ervoor gezorgd dat

andere virussen veel minder aan-
wezig waren. Inmiddels hebben de
twee mannen het gevoel dat het
ergste achter de rug is. Van drie,
vier covid-ritten per dag per ambu-
lance, naar minder dan één. ,,Ik
denk dat het al drie diensten gele-
den is dat ik mijn laatste covid-rit
had”, zegt De Ronde. ,,We gaan
langzaam terug naar normaal.”

Dat is niet alleen maar fijn. Over-
bodige ritten, waarbij patiënten
prima op eigen gelegenheid naar
het ziekenhuis hadden kunnen
gaan of waar de verpleegkundige
niet meer dan een pleister hoeft te
plakken, waren lange tijd weg.
Trampé ziet ze helaas weer terug-
keren. De Ronde heeft ruim een
jaar geen comateuze tieners van de

straat hoeven halen. ,,Door de
lockdowns waren er veel minder
drugs en drank gerelateerde ritten.
Daar was ik zo blij mee. Maar toen
de kroegen vorige maand weer
open mochten, had ik de eerste
nacht meteen al een tiener in de
ambulance liggen. Pijnlijk en ver-
drietig om te zien dat ook de slech-
te zaken terugkeren.”

INTERVI EW Ambulancedienst blikt terug op coronajaar

’De doodsangst
op gezichten
went nooit’
Meer dan een jaar stonden de ambulancemedewer-
kers in de frontlinie. Nu het witte ’ruimtepak’ niet
meer bij iedere rit uit de verpakking hoeft, kijken
Hilbrand Trampé en Daniël de Ronde van RAV Gooi
en Vechtstreek terug op het afgelopen coronajaar.
,,Het was bizar en emotioneel zwaar.”
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Daniël de Ronde (links) en Hilbrand Trampé: Non-verbale communicatie is zo             belangrijk voor troost en steun. Dat viel nu helemaal weg.” STUDIO KASTERMANS/CASPER BUNSCHOTEN
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Daniël de Ronde in het beschermende pak. DANIËL DE RONDE
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