Voorwoord
In juni 1989 deed ik voor de eerste keer een repatriëring-opdracht bij de
Ambulancedienst van de fam. Salemink in Bruinisse.
Dat is inmiddels 25 jaar geleden.
De opdrachten kwamen van de destijds nog bestaande alarmcentrale S.A.S. uit
Arnhem.
Nadat de fam. Salemink hun ambulance-activiteiten had beëindigd, was ik samen
met een aantal verpleegkundigen uit het ziekenhuis van Goes korte tijd verbonden
aan de Ambulancedienst Van Doornik uit Barneveld, die ook opdrachten van
alarmcentrales verzorgde.
Lobbywerk leidde ertoe dat we als Zeeuwse groep vervolgens oproepkrachten
werden bij de in Badhoevedorp gevestigde Ambulancedienst Broeder De Vries.
Deze dienst kreeg opdrachten van onder andere S.O.S. International, Omnicare,
Eurocross International, en later ook van de ANWB-alarmcentrale.
Later verhuisde de ambulancedienst naar een eigen gebouw op Schiphol-Oost en
kreeg de naam “Broeder de Vries Dutch Medical Services”.
Gedurende 25 jaar heb ik als gespecialiseerd verpleegkundige (algemeen,
psychiatrie, Intensive Care + Hartbewaking, en ambulance) middels lijnvluchten en
ambulance-ritten vele repatriëringen uit en naar buitenlandse plaatsen over een
groot deel van de aardbol mogen verzorgen en begeleiden.
Ik heb op mijn reizen veel gezien, maar ook regelmatig iets meegemaakt.
Uit deze 25 jaar heb ik nu 25 anekdotes geselecteerd en bijeengebracht in dit
boekwerkje.
Vrijwel alle foto’s bij de verhaaltjes komen uit mijn eigen fotoarchief en heb ik dus
zelf gemaakt. En enkeling is toegevoegd ter illustratie.
Genoemde namen in de anekdotes zijn gefingeerd, m.u.v. de namen van mijn
vrouw Addy en onze kinderen.
Veel leesplezier.
Rinus Pannekoek

1. De eerste repatriëringopdracht
25 jaar geleden. Een oud-collega belde me of ik zin had met een ambulance een
patiënt op te halen in het ziekenhuis van Kitzbuhel in Oostenrijk en te vervoeren
naar Delft. Hijzelf kon helaas deze opdracht niet doen.
Ik had er nog nooit van gehoord, dat dit mogelijk was en het leek me een nieuwe
uitdaging sinds ik enkele maanden eerder de CCU-opleiding (= hartbewaking) had
afgerond.

Zo reed ik dan voor het eerst in een ambulance, een zware wagen waarvoor je
eigenlijk een zgn. groot rijbewijs nodig had; maar dat had ik in bezit. En de
ambulancerit ging dan ook nog eens ver weg naar buitenland, waarbij onderweg
van plaats werd gewisseld, dus ik mocht deze ambulance ook nog eens besturen.
En 120 km limiet ? Dat kende men niet ………
Tjonge, dat was toch wel een ervaring rijker met die hoge snelheden op de Duitse
wegen.
En, zoals dat gaat op lange afstandsreizen: er werd veel gekletst onderweg en je
leert elkaar dan een beetje kennen.
In de briefing ging het over een patiënt met cardiale klachten. Toen we in het
ziekenhuis aankwamen, bleek het echter om een longpatiënt te gaan. Hij verkeerde
in enigszins stabiele toestand, maar zijn gezondheidsituatie was toch wel wat
fragiel en hij had aardig wat zuurstof nodig.

Omdat het een lange rit was, besloten wij, chauffeur Edwin die ook
verpleegkundige was, en ikzelf, dat we de volgende dag de terugreis naar
Nederland met optische en, waar nodig, ook akoestische signalen zouden doen.
Voor mij wéér een nieuwe ervaring. Want als het mijn beurt was om te
chauffeuren, zette ik de sirene aan als ik bij een file aankwam en dan zag ik
zomaar de voor mij in een file stilstaande auto’s uit elkaar wijken voor een vrije
doorgang van de ambulance (de zwaailichten stonden voortdurend aan).
Naarmate we dichter bij de Nederlandse grens kwamen, ontdekte ik, dat we tot
Delft niet voldoende zuurstof voor patiënt hadden.
(Na afloop van de rit, bleek er een kleine lek in de zuurstofleiding te zijn)
Edwin stelde voor om extra zuurstof op te halen in een ziekenhuis van Venlo en
maakte verbinding met de Centrale Post Ambulancevoorziening (CPA) van
Limburg voor een politiebegeleiding naar dat ziekenhuis. Een routeplanner bestond
toen nog niet.
Aangekomen bij de Venlose grens stond al politie-escorte klaar, die ons veilig met
“toeters-en-bellen” naar het Venlose ziekenhuis (bege-)leidde.
Dan denk je, dat je de zuurstoftank even kunt afleveren bij de TD van het
ziekenhuis om deze te laten vullen. Niets van dat alles. De patiënt moest op last
van de Eerste Hulp arts uit de ambulance en eerst onderzocht worden vóórdat we
evt. verder zouden kunnen reizen.
Na moeizaam onderhandelen en het overtuigen van onze kwaliteiten e.d. mochten
we van de dienstdoende arts per gratie dan toch uiteindelijk verder reizen naar
Delft, mits we dit met optische en akoestische signalen zouden doen (!).
Toen we halverwege de avond in de buurt van Rotterdam kwamen, meldde Edwin
zich stipt bij de CPA en vertelde wat we vervoerden; en dat we met optische en
akoestische signalen op weg waren naar het (toen nog bestaande) Bethelziekenhuis
van Delft. Korte tijd later berichtte de CPA ons, dat er geen plaats meer was in dit
ziekenhuis voor deze patiënt; en of we wilden doorrijden naar Leidschendam,
omdat daar nog wel een bed vrij was. Men gaf aan, dat we vanaf Delft
politiebegeleiding zouden krijgen.
Het resulteerde echter in een stoet van auto’s met zwaailichten en sirenes, want hoe
dichter we Leidschendam naderden, hoe meer politieauto’s zich bij onze
ambulance voegden voor begeleiding. Het leek wel een feestconcert op straat zo in
de late avonduren ……..
Zo eindigde mijn eerste ervaring met het doen van repatriëringopdrachten.

2. De sprong uit het hotel
Het gebeurde in Brazilië in de stad Fortaleza.
Er moest een jonge man naar Nederland begeleid worden, die aldaar tijdens de
vakantieperiode psychisch enigszins ontspoord zou zijn geraakt.
Aangekomen in het hotel, dat aan het strand en boulevard van Fortaleza stond en
waar de man verbleef, bleek hij meer op zijn hotelbed te verblijven dan dat hij eruit
was. Ik sprak met hem af, dat hij een uur de tijd kreeg om zich op te frissen om
daarna met hem en zijn meereizende metgezel (een ongetrouwde buurman) lekker
te gaan eten in de stad.
In die tussentijd ging ik in de buurt voor mezelf op zoek naar een overnachtinghotel. Terwijl ik ergens aan de boulevard iets hartigs nuttigde, kwam er een
ambulance met sirenelawaai voorbij. En ik keek nog even waar deze naar toe ging;
maar hij was al gauw uit m’n gezichtsveld verdwenen.
Na ong. 1½ uur ging ik weer terug naar het hotel waar de man vertoefde.
Toen ik binnentrad, kwam een ongeruste hotelmanager me tegemoet en vroeg waar
ik al die tijd geweest was. Op mijn vraag waarom hij dat wilde weten antwoordde
hij onthutst: “Your patiënt has jumping from his hotelroom”. En hij vertelde me
verder, dat de ambulance hem had opgehaald, maar hij niet wist naar welk
ziekenhuis het ambulancepersoneel de man gebracht had. En zijn reismetgezel was
met hem meegegaan.
Tja, dergelijke berichten voorspelden dus niet veel goeds.
De hotelmanager gaf de receptionist opdracht de ziekenhuizen van de stad te bellen
en te vragen of deze gesprongen jongeman door de ambulance gebracht was. En na
ruim een uur werd hij getraceerd op een soort spoedeisende hulp afdeling van een
ziekenhuis, dat vrijwel aan de andere kant van de grote stad lag. Zo spoedig
mogelijk ging ik er met een taxi heen. Maar door de vele verkeerslichten waarvoor
gewacht moest worden, ging dit niet erg snel.
Toen ik de jongeman en zijn reismetgezel gevonden had tussen de vele op uitslag
wachtende patiënten, vertelde hij op mijn vraag waarom hij gesprongen was, dat
hij snel bij zijn moeder wilde zijn. En hij zag al dat water en dacht: “Als ik nu een
aanloop neem en een duik in het water kan maken, ben ik met een uurtje crawl
weer bij haar thuis.”
De behandelend arts die ik sprak, vertelde, dat hij niets gebroken had, maar wel
enorm gezwollen enkels. Hij had deze inmiddels laten gipsen om verder
oedeemvorming te voorkomen; en hij wilde de jongeman 24 uur ter observatie in
het ziekenhuis houden.
Tja, dus wéér een probleem erbij.

Eerst heb ik ervoor gezorgd, dat zijn reismetgezel op het vliegtuig naar huis kon,
want die zag het niet meer zitten om nog langer in Fortaleza te blijven.
Vervolgens sprak ik een Amerikaanse huisarts, die patiënten van een aantal hotels
aan de boulevard verzorgde. Op mijn verzoek regelde hij, dat na ontslag van
patiënt uit het algemene ziekenhuis, een korte opname in een psychiatrische kliniek
zou plaatsvinden totdat een nieuwe terugreis geboekt was.
Omdat ik nog een paar beschikbare data voor repatriëringopdrachten had, bleef ik
i.o.m. de bewuste alarmcentrale en mijn werkgever Jan de Vries enkele dagen bij
de patiënt in Fortaleza. Jan de Vries liet me weten, dat ik op kosten van de zaak
wat extra kleding mocht gaan kopen in de stad, want voor zoveel extra
verblijfsdagen in Brazilië had ik niet voldoende kleding bij me. Ook zorgde Jan
voor ondersteuning op de terugreis en zond een extra personeelslid naar Fortaleza.
Tot het tijdstip van
terugreis bezocht ik 2 x
per dag de patiënt in de
psychiatrische
kliniek,
alwaar hij een goede
verzorging kreeg.
En verder vermaakte ik
me in de omgeving van
mijn hotel en in de zon
op het strand van de
boulevard.
De ruim 13 uur durende
terugreis verliep verder
hier sta ik bij één van de vele beeldengroepen langs de boulevard
zonder problemen.
Met z’n tweeën observeerden we om de beurt de patiënt, die al die tijd wakker
bleef, terwijl hij overdag ook niet geslapen had.

strand
en boulevard
van Fortaleza

3. Vast in de sneeuw
Samen met chauffeur Annet ging ik midden in de winter met de ambulance naar
een met flink pak sneeuw belegd Oostenrijk. We zouden een mevrouw ophalen en
naar Nederland vervoeren, die tijdens ‘t langlaufen een sleutelbeen had gebroken;
zij had vliegangst en kon dus niet per vliegtuig gerepatrieerd worden.
Nadat we ergens onderweg gewisseld hadden van plaats en ik dus de ambulance
bestuurde, reserveerde Annet alvast telefonisch twee hotelkamers bij een adres, dat
ze in een boekwerkje in de ambulance gevonden had.
Doordat Annet de ‘tomtom’-routeplanner nauwgezet volgde als zij de ambulance
bestuurde, kon het zomaar gebeuren dat zij soms al de actie deed (bijv. afslaan)
nog vóórdat de sprekende stem uitgesproken was. Vooral in Oostenrijk kwamen
we dan bijv. in het centrum van een flink besneeuwd dorpje terecht met nog eens
wachtend bij een spoorwegovergang, terwijl we eigenlijk rondom het dorpje heen
hadden moeten rijden.
Aangekomen op het Oostenrijks adres ontmoetten we de reisleiders van het
gezelschap waar mevrouw een week mee op pad was. Gezamenlijk bezochten we
mevrouw en maakten afspraken voor de volgende dag. En vervolgens vroegen we
de reisleiders waar we het door ons gereserveerde hotel konden vinden. Zij boden
aan ons daarheen te begeleiden en één van hen nam plaats voorin de ambulance en
wees Annet de weg. Omdat ik met de twee andere reisbegeleiders achterin zat, zag
ik in de schemering, dat we op een gegeven moment onder een spoorbaan
doorreden en kort daarna linksaf een klein weggetje in, dat bij het hotel eindigde.
Toen ik de volgende dag de
gordijnen van mijn hotelkamer
opende, zag ik, dat er ’s nachts
nog veel meer sneeuw
gevallen was; en het sneeuwde
nog steeds een klein beetje.
Mijn eerste gedachte was, dat
het dan wel een moeizame
terugrit zou worden.
Na het ontbijt en het
verwijderen van de laag
sneeuw van de ambulance
vertrokken we naar het hotel
waar de patiënte verbleef.
Annet wist niet goed de weg terug naar dat adres en vertrouwde weer op de
routeplanner. Maar opnieuw was Annet té gehaast om de aanwijzingen van de
routeplanner rustig af te luisteren, want ze sloeg al rechts af, nog vóórdat de
“pratende tom-tom” klaar was met het geven van aanwijzingen.

Over een besneeuwd klein weggetje reden we onder de spoorbaan door. Aan de
andere kant kwam we op een T-splitsing en Annet herinnerde zich dat we dan
rechts af moesten. Maar alles zag wit van de sneeuw en we konden nauwelijks
wegen onderscheiden. Annet reed dan ook maar over de sneeuw in de verwachting
dat dit een weg was.
Niet lang na deze afslag bemerkten we, dat we in een besneeuwd weiland terecht
waren gekomen. “Och”, zei Annet, “dan draai ik toch even om”.
Nog vóór mijn gedachten daarover ten einde waren, stonden we met de ambulance
slippend vast in het zeker 60 cm. dikke sneeuwveld.
Er zat Annet niets anders op dan de reisleiders te bellen en te vragen ons te helpen.
Ong. 20 min. later kwamen deze lopend bij ons; ze hadden een boer met een tractor
meegebracht.
Terwijl ik op afstand foto’s stond te maken, kwam de boer uit zijn tractor, richtte
zich, zijn handen in zijn zij gezet, naar mij en in Oostenrijks dialect zei hij, dat
degene die dit doet zijn rijbewijs ontnomen moest worden.
De reisleiders tikten echter hem op de schouder en wezen naar Annet dat zij de
chauffeur van deze ambulance was. Toen vroeg hij haar, eveneens in Oostenrijks
dialect, of zij er wel van doordrongen was, dat ze de ambulance nog geen 5 meter
van een greppel had neergezet.
Uiteindelijk heeft de boer met zijn tractor de ambulance uit zijn benarde positie
getrokken. Eén van de reisbegeleiders is achter het stuur gegaan en Annet kon
alleen maar toekijken, totdat de ambulance weer op een vast wegdek stond.
We hebben mevrouw opgehaald en zijn via Innsbruck in Oostenrijk teruggereden
naar Duitsland; want door de hevige sneeuwval in Zuid-Duitsland stond een
enorme file op de snelweg richting München.

4. Beroofd
De reis ging naar Buenos Aeros in Argentinië. Daar verbleef een mevrouw, die
volgens de briefing door een ongelukkige stap een gebroken rugwervel zou hebben
en begeleid op een stretcher terug naar Nederland moest reizen.
Toen ik in het ziekenhuis aankwam zag ik een nogal vrolijke patiënte in bed liggen
met haar partner zittend op een stoel naast haar bed. Tijdens het kennismakinggesprek werd me duidelijk, dat er veel meer aan de hand was dan de summiere
briefing had aangegeven. Ook na het lezen van het Engels geschreven medisch
dossier bleek er sprake van een fors infaust (= zonder hoop op genezing) carcinoomproblematiek, die patiënte wel vermoedde, maar waarover haar partner en haar
beide dochters nog niet waren ingelicht door de behandelend arts.
Eén dochter woonde trouwens ong. 300 km zuidelijker van Buenos Aeros
De vliegreis naar Nederland duurde bijna 15 uur en ongetwijfeld zou er dan wel
een keer een gesprekje over haar ziekte gaan. Ik vond dan ook dat zij vantevoren
wel goed ingelicht moest worden.
Op de terugweg naar ’t hotel
liet ik de taxichauffeur stoppen
bij een park om me even te
ontspannen en te bedenken hoe
ik e.e.a. zou gaan aanpakken.
Al wandelend maakte ik hier en
daar een paar mooie foto’s.
Plotseling voelde ik iets
neerdalen op mijn schouder.
Tegelijkertijd
hoorde
ik
mensen achter me lachen,
terwijl ze naar de hemel keken.
Met mijn hand wreef ik over
park waar beroving plaatsvond
mijn bodywarmer en ontdekte
een vieze stinkende smurrie op
mijn kledingstuk. Ook ik keek omhoog en dacht dat een vogel zijn behoefte op me
had laten vallen. De man en vrouw kwamen naar me toe en maakten me met
gebaren duidelijk, dat ze me wilden helpen en wezen ergens naar, waar mogelijk
water was. Omdat dit zgn. waterpunt niet te vinden was, pakte de vrouw op een
gegeven moment tissues uit haar tas en hielp de man me uit mijn bodywarmer en
begon deze schoon te maken. De vrouw maakte met tissues mijn schouder schoon
en even later ook mijn haren.
En toen schoot het als een bliksemstraal door me heen:
ik had niets op mijn haar voelen neerdalen, dus dat was toch niet vies geworden ?
En met een ruk draaide ik me om naar de man, griste mijn bodywarmer uit zijn
handen en gaf hen een grauw en een snauw dat ze moesten ophoepelen.
Ze keken me nog aan met een blik van: “ is dit de dank voor onze hulp ?”

Snel keek ik naar en voelde in mijn bodywarmer. En ja hoor, wat ik vermoedde
was dan ook gebeurd: men had mij te pakken met zakkenrollerij. Ik keek nog om
mee heen, maar de twee waren natuurlijk snel verdwenen.
Ik constateerde dat de gsm en de portemonnee met geld en creditcard, alles van de
zaak, uit mijn bodywarmer verdwenen waren. Mijn paspoort had men niet meer
kunnen meenemen, want die zat in een met ritssluiting afgesloten binnenzak.
Ik had nu niets bij me om snel de creditcard telefonisch te laten blokkeren. Daarom
nam ik een taxi en spoedde me naar het hotel. Het spitsuur zorgde ervoor, dat ik er
niet snel was.
Aangekomen in het hotel
vertelde ik de receptioniste
wat er gebeurd was. Men
betaalde voor mij de
taxikosten en belde met het
politiebureau.
Vervolgens moest ik toch
weer naar die wijk terug om
aldaar bij een politiebureau
aangifte te doen. De uiterts
vriendelijke en behulpzame
receptioniste schreef in het
Spaans voor de politie de
door mij vertelde feiten op
een briefje. Onderweg kon ik
geld pinnen met mijn eigen
centrum Buenos Aires
creditcard, zodat ik de taxi’s
weer zelf kon betalen.
Gelukkig werd ik mede a.h.v. het briefje van de receptioniste snel en vlot door een
Engels sprekende politieagent geholpen en was de aangifte in korte tijd
gerealiseerd. Daardoor was ik toch nog op tijd bij het restaurant voor het etentje
met de partner en de twee dochters van patiënte, waarvoor zij mij hadden
uitgenodigd.
Tijdens dit samenzijn ben ik voorzichtig nagegaan in hoeverre men op de hoogte
was van de diagnose van partner / moeder. Zij gaven aan een sterk vermoeden te
hebben dat er iets ernstigs aan de hand moest zijn.
Aan het eind van de avond gingen we gezamenlijk naar mevrouw in het ziekenhuis
om openlijk met elkaar te praten over datgene, wat mevrouw de laatste voorgaande
maanden eigenlijk steeds voor haar dierbaren had ‘weggewuifd’.
Ik vertelde hen daarna, dat dit de taak van een behandeld arts diende te zijn, maar
dat hij dit waarschijnlijk om onduidelijke redenen nog niet gedaan had.
Ondanks het verdrietig nieuws, was de familie toch blij op de hoogte te zijn
gebracht.

5. Nine eleven
Op 11 september 2001 ging ik me ’s morgens vroeg met een ambulance vanaf de
garage van Broeder de Vries naar Utrecht om een arts op te halen in het
Academisch Ziekenhuis. De opdracht was naar Denemarken te rijden voor het
screenen van een neurologische patiënt en te bekijken of deze te vervoeren was
naar Nederland.
Onderweg spraken we over van alles. En ook wisselden we van gedachten over het
zgn. screenen wat we moesten gaan doen.
We besloten deze patiënt sowieso mee te nemen op de terugreis naar Nederland.
De radio in de ambulance stond afgestemd op een Duitse zender. Maar omdat we
zo met elkaar aan het kletsen waren, letten we niet altijd op wat gezegd werd op de
radio.
Toen we in het ziekenhuis
van Odense aankwamen was
het eerste wat de neurologe
ons vroeg:
“Zijn jullie met het vliegtuig ?
Want dan hebben jullie een
probleem.”
Maar we konden haar
vertellen, dat we met de
ambulance gekomen waren,
zonder verder na te gaan
waarom ze dat vroeg.
Arts Gerben besprak met de
neurologe de toestand van de bewuste patiënt, onderzocht hem en besloot, dat we
de volgende dag meneer met de ambulance naar Nederland zouden vervoeren.
Nu moesten we nog een hotel zien te vinden. Dat werd toch moeilijk, want op dat
moment was er ook een groot congres gaande in de stad en de meeste hotels waren
al volgeboekt. Na lang zoeken vonden we aan het eind van de middag toch een
geschikte overnachting en schreven ons in bij de receptie, ieder een eigen
hotelkamer. We spraken af, dat we elkaar weer in het begin van de avond in het
restaurant zouden ontmoeten voor het nuttigen van een warme maaltijd.
Toen ik mijn hotelkamer inkwam, stond de televisie aan. En waar ik in de meeste
hotels een begroeting lees op het beeld, zag ik nu een vliegtuig een toren invliegen.
En ik dacht: ‘zozo, hier hebben ze mooie films op TV om naar te kijken’.

Terwijl ik mij opfriste, drong langzaam het (engels) gesprokene bij de televisiebeelden tot me door. Ik bekeek die beelden nog eens en ging beseffen, dat dit niet
op fictie berustte, maar werkelijkheid betrof. Ik belde naar mijn huisadres om te
vragen wat er gebeurd was in Amerika.
En inderdaad: twee vliegtuigen waren de Twin Towers van het World Trade Centre
in New York binnengevlogen. En terwijl ik belde, zag ik op de televisie de torens
in elkaar zakken.
Ik heb wel enige tijd op mijn hotelkamer stil naar alle beelden gekeken met een
idee, dat dit toch niet waar kon zijn.
Toen Gerben en ik elkaar ontmoeten in het restaurant, begon hij gelijk over wat hij
(ook) gezien had in zijn hotelkamer. En hij voegde eraan toe, dat hij nu de
opmerking van de neurologe begreep. Want kort na de aanslag had Denemarken
zijn luchtruim gesloten voor vliegverkeer. Dus waarschijnlijk bedoelde de
neurologe met “een probleem”, dat wij niet per vliegtuig terug konden naar
Nederland.
De volgende dag verliep terugreis met patiënt voorspoedig. Onderweg stond
voortdurend de radio aan op een zender die verslag deed van de gebeurtenissen in
New York.

een foto van internet

6. Ongemerkt observeren
Eén van de eerste dingen die je doet als je bij de patiënt aangekomen bent, is een
observatie en controle doen van de algemene, lichamelijke en psychische toestand.
Ik probeer dat zo onopgemerkt te doen, bijv. ik spreek tegen de persoon en steek
mijn hand uit ter begroeting. En terwijl de patiënt terugpraat houd ik zijn hand vast
en voel met mijn andere hand langs zijn pols, e.d. Ik heb dan aan aantal zaken
gelijk in kaart: spraak, ademhaling, kwaliteit van polsslag, temperatuur en
vochtigheid van de huid, helderheid van geest, etc. etc.
Ik kreeg de opdracht een hartpatiënt vanaf het eiland Fuerteventura naar Nederland
te begeleiden. Patiënt was na het doormaken van een hartinfarct nog maar net 1
dag ontslagen uit het ziekenhuis. En hij had eigenlijk nog wat zuurstof nodig
tijdens de vlucht.
De bedoeling was naar Luxemburg te vliegen en een aldaar gearriveerde
Nederlandse taxi zou ons naar zijn huisadres in Vlaardingen brengen.
’s Ochtends vroeg op de dag van terugvlucht kreeg ik een telefoontje van de
alarmcentrale, dat er door omstandigheden geen zuurstof aan boord van het
vliegtuig te verkrijgen was.
Patiënt verbleef op een
terrein met appartementen
die terrasvormig tegen een
heuvel gebouwd waren.
Om nu te beoordelen of de
patiënt toch in staat en
conditie was om te vliegen,
liet ik hem een aantal
trappen
naar
beneden
lopen, met als smoes, dat
hij me even de weg wees
naar een souvenirwinkeltje.
het terrassenhotel

En daarna ook weer terug naar het restaurantje, dat zich bovenaan de trap bevond
en waar we het ontbijt gingen gebruiken.
Na deze ‘therapie’ bleek hij niet kortademig o.i.d., uitte geen pijn-op-de-borst
klachten, want hij “…….voelde zich nog steeds happy”, zo antwoordde hij op mijn
vraag. En daarom besloot ik deze cardiale patiënt zonder zuurstof naar Nederland
te begeleiden.

De reis verliep dan ook zonder problemen of uiting van cardiale klachten door
patiënt, terwijl ik zijn algemene en lichamelijke toestand voortdurend in de gaten
bleef houden.
Na het met de taxi passeren van de Nederlandse grens bedankte hij mij alvast voor
de begeleiding en grapte, dat ik maar een ‘makkie’ aan hem had.
Maar toen ik hem vertelde, dat ik hem voortdurend in het oog hield, keek hij me
verbaast aan hoe ik dat dan gedaan had. Ik legde hem mijn eerste observaties uit
die ik bij onze eerste ontmoeting gelijk deed; ik gaf opheldering over de
inspanningstest die ik bij hem had afgenomen, omdat er namelijk geen zuurstof aan
boord voor hem gereserveerd was, etc.
Hij complimenteerde me, dat hij de begeleiding die ik gedaan had, als rustgevend
en vertrouwd had ervaren; en dat ik dit zodanig deed, dat hij er niets van had
gemerkt.
En met een voldaan gevoel namen wij in Vlaardingen van elkaar afscheid.

vliegtuig waarmee we naar Luxemburg vlogen

7. Naast elkaar in Paramaribo
Voor de derde keer reisde ik
naar Suriname voor het naar
Nederland begeleiden van een
licht depressieve patiënt met
algemene malaise klachten.
Ik vloog First Class met
Suriname Airways.
Op dat moment waren mijn
zwager en schoonzus met
vakantie in dit mooie land, dat
in het verleden tot het
Koninkrijk der Nederlanden
behoorde.
Ik stuurde hen een sms-je met de mededeling, dat ik …”de volgende dag bij hen
op theevisite zou komen”….. Al snel begrepen zij, dat ik voor een
repatriëringopdracht in Paramaribo moest zijn. En zij berichten mij, dat ik een
belletje naar hen zou doen, als ik in mijn hotel was.
Aangekomen op J.A.Pengel International Airport, in de Surinaamse volksmond
‘Zanderij’ genoemd, begaf ik me eerst naar het adres waar de patiënt verbleef, deed
de nodige controles en maakte met patiënt en familie afspraken voor de terugreis.
Daarna bracht het taxibusje me naar het hotel waar een reservering voor me was
gemaakt.
Toen het busje het
hotelterrein op reed, zag
ik mijn zwager en
schoonzus al op de
veranda van het hotel
zitten.
Zij waren net enkele
uren eerder gearriveerd,
na een autorit uit het
westen van Suriname.
En ze waren blij verrast,
dat zij en ik nu ook nog
in hetzelfde hotel ons
verblijf hadden, want ze
wisten niet welk hotel ik
geboekt had.

Nadat we elkaar begroet hadden, nodigden zij me uit voor een etentje in het
centrum van Paramaribo. Zij hadden namelijk een huurauto tot hun beschikking.
Ik moest me echter eerst nog inschrijven bij de receptie en wilde me ook even
opfrissen na de lange vliegreis. Ik meldde me bij de receptionist en hij gaf me de
sleutel van de hotelkamer.
En terwijl ik de nodige papieren ondertekende, begon mijn schoonzus te lachen. Ik
keek haar aan en zij liet me de sleutel van haar kamer zien, tegelijk wijzend op
mijn sleutel, die nog op de balie lag. Toen zag ik het ook: zij hadden later een
kamer geboekt dan ik en zij kregen van de receptie een kamer naast de mijn
hotelkamer. Over toeval gesproken ?
De receptionist begreep niets van ons lachen. En daarom heb ik hem maar
uitgelegd: “Ik kom hier voor mijn werk en de vorige dag was voor mij een kamer
gereserveerd.” En wijzend op mijn familie: “Dit zijn mijn zwager en schoonzus die
hier met vakantie zijn en u hebt hen enkele uren geleden een kamer toegewezen,
die naast de mijn kamer gelegen is, terwijl u ons niet kent en ook niet weet dat we
familie van elkaar zijn”. En ook hij moest lachen om dit toeval.
Later op de avond hebben we heerlijk gegeten in een restaurantje in het centrum
van Paramaribo.

de aparte hotelkamers in de achtertuin.
rechts = mijn hotelkamer,
links = de kamer van mijn zwager en schoonzus

8. Gelijkgezinden
Deze anekdote gebeurde na het busongeluk in de buurt van Lyon, 1993.
Aldaar was verpleegkundig-collega Frank van een andere organisatie om samen
met een medewerker van de getroffen busonderneming het logistieke gedeelte af te
werken.
Helaas had hij wat psychische
problemen gekregen en mijn
organisatie vroeg mij er heen
te gaan om deze collega af te
lossen en het voorbereidend
werk voor repatriëring verder
af te maken.
Collega Frank deed mij ’s
avonds tijdens een door de
busonderneming aangeboden
etentje een uitgebreide overdracht van de gebeurtenissen,
repatriëringen met Tyrolean Airservice
de gewonden, en de reeds
uitgevoerde afspraken.
Nu lag er o.a. een dochter van een hoog op de maatschappelijke ladder geplaatst
persoon aan de beademing in een ziekenhuis in Lyon. Frank vertelde, dat deze
vader een verre van gemakkelijk persoon was om mee te communiceren; en dat
deze vader telkens resoluut aankondigde, dat hij bepaalde wat met zijn dochter
ging gebeuren; en dat meneer eigenlijk tegen alles wat gedaan of voorgesteld werd
zijn aversie toonde. Niemand was of deed goed in zijn beleving.
Aan het eind van zijn overdracht, moest collega Frank nog even aan mij kwijt, dat
de genoemde vader een diep gelovig iemand was, iets waar hij niets mee had, zo
zei Frank.
De volgende dag, nadat collega Frank naar Nederland vertrokken was, bezocht ik
de nog overgebleven gewonden en leidde en droeg zorg voor het logistieke
gedeelte, o.a. vertrek van de gewonden per vliegtuig naar Nederland.
Daarna bezocht ik de nog 3 overgebleven gewonden in de diverse ziekenhuizen.
En als laatste ging ik naar het aan de beademing liggend meisje en ontmoette haar
vader. Hij was in gezelschap van zijn zoon. Collega Frank had niets teveel gezegd;
en het kostte me moeite een vertrouwensrelatie met de man op te bouwen.
Nu ben ik zelf religieus opgevoed en praktiseer dit nog steeds.
Na een aantal overwegingen besloot ik de religie te hanteren voor een betere
aansluiting met deze man. En ik vroeg hem op een gegeven moment of hij gelovig
was. Verbaasd keek hij me aan en wilde weten waarom ik dat vroeg.

Toen ik hem de achtergrond van mijn vraag uitlegde, zag ik zijn norse gezichtsuitstraling langzaam veranderen in een blijde glimlach en uiteindelijk werd hij ook
nog licht geëmotioneerd.
We hebben daarna met elkaar veel over het geloof gesproken en waar hij zijn
vertrouwen over de op dat moment onzekere toestand aan kan overgeven.
Ik bemerkte, dat deze meneer prettig in de omgang werd en begripvoller voor de
handelingen die met en aan zijn dochter gebeurden.
Omdat het meisje nog niet in staat was om naar Nederland vervoerd te worden, en
ik weer terug ging naar Nederland, namen we na enkele dagen hartelijk en met
bemoedigende woorden afscheid van elkaar en liet hij blijken weer een
Godsvertrouwen te hebben in de goede afloop van de toestand van zijn dochter.

transportgereed maken
van vervoer van de
busongeluk-slachtoffers

9. De externe pacemaker
Het gebeurde op 5 december.
De missie was met een
ambulance een Belgische
mevrouw te vervoeren
van het ziekenhuis in
Woerden naar een Centre
Hospitalier in een vlak bij
de Franse grens gelegen
Belgisch stadje.
Mevrouw had enkele
dagen bij haar dochter,
schoonzoon en kleinkinderen gelogeerd in de
Zuid-Hollandse plaats.
Ze had in die tijd last
gekregen van
in Belgie met een ambulance van Br. De Vries
ritmestoornissen; en in het
ziekenhuis was een externe pacemaker ingebracht.
Toen ik met chauffeur Patrick op de cardiologische afdeling arriveerde, kwam
mevrouw al met de externe pacemaker in de hand naar ons toegelopen. We
installeerden mevrouw in een makkelijke houding op de brancard, namen de
overdracht in ontvangst, liet haar afscheid nemen van aanwezige dochter en 3
kleinkinderen, en vertrokken naar België.
Omdat Patrick en ik deze dag ’s avonds ook pakjesavond hielden, ieder met zijn
eigen gezin, besloten we met optische en akoestische signalen naar het Belgisch
ziekenhuis te reizen, zodat we weer op tijd terug in Nederland zouden zijn.
De heenreis ging voorspoedig en zonder problemen.
Toen we op de Eerste Hulp van het ziekenhuis aankwamen, werden we ontvangen
door enkele broeders. Zij ‘verwittigden’ de dienstdoende arts, want we wilden de
externe pacemaker weer mee terugnemen naar Nederland.
De arts van een interne afdeling gaf de indruk, dat hij niet goed wist hoe hij om
moest gaan met een externe pacemaker. Hij nam de draden van mijn pacemaker
over en sloot deze aan op de door de broeders aangereikte pacemaker. Bijna
gelijktijdig werd een ritmeverandering op de monitor waargenomen en gaf
mevrouw aan zich niet lekker te gaan voelen, waarop ze het bewustzijn verloor.

De broeders kwamen pas in actie, nadat de arts aarzelend hiervoor opdracht had
gegeven (reanimatie dus). Ook een anesthesist werd pas gebeld op aanbeveling van
de arts. Zelf deed hij niets en keek alleen maar toe.
Patrick en ik keken elkaar eens verbaasd aan over wat gaande was en hadden
enige twijfels over de ‘deskundigheid’ die men op dat moment op de Eerste Hulp
ruimte liet zien.
We pakten ons materiaal op en gingen naar de teamkamer van de afdeling voor het
drinken van een kop koffie.
Toen we vertrokken, keken we nog even in de behandelkamer en zagen, dat
patiënte geïntubeerd aan de beademingmachine lag, terwijl men haar reanimeerde.
Op de terugweg evalueerden Patrick en ik de rit en de gebeurtenissen in de
behandelkamer van de Eerste Hulp van het ziekenhuis.
Enkele dagen na de opdracht werd door de leiding van mijn organisatie gevraagd
een uitgebreid en zo compleet mogelijk verslag te schrijven van deze opdracht.
Want ………. patiënte was kort na aankomst in het ziekenhuis overleden.

pacemakerritme

externe pacemaker

10. Een boeket bloemen
Voor de terugreis uit Bulgarije zat ik al met mijn stabiele hartpatiënte aan boord
van het Transavia vliegtuig toen een oude mevrouw wankelend de cabine betrad en
langzaam naar een stoel halverwege in het vliegtuig liep. Ik kreeg een klein
vermoeden, dat ik wel eens tijdens de vlucht door de purser benaderd zou kunnen
worden voor een interventie.
Ook had ik bij het binnenkomen van de passagiers het gevoel, dat er een aantal
‘onrustige’ personen tussen zaten: nerveus gedrag, sommigen geïrriteerd, enkelen
met een zenuwachtig trek op hun gezicht, enz.
Na een uur vliegen werd ik inderdaad door de purser gevraagd een controle te doen
bij een mevrouw die zich niet lekker voelde. Het was de bewuste vrouw die ik
eerder wankelend had zien binnenkomen. Ze zat wat suffig voor zich uit te kijken
in haar stoel en zag er bleek uit. Ik controleerde haar vitale functies: een wat weke
pols, een marginale bloeddruk, niet klam of zweterig, niet misselijk, alleen
duizelig, en wat hoofdpijn, zo zei mevrouw. Ze vertelde me, dat ze op vakantie bij
haar zus in Varna was geweest en daar dezelfde klachten had. De huisarts van haar
zus had haar medicijnen gegeven voor de duizeligheid en als het draaierig gevoel
niet minder werd, mocht ze nog een half tabletje gebruiken. En dat extra half
tabletje had ze nu inmiddels ingenomen.
Ik bekeek het doosje met medicijnen dat ze me gaf en constateerde, dat dit geen
anti-duizeligheids-tabletten waren, maar eerder een calciumantagonist, een middel
dat vooral gebruikt wordt tegen hoge bloeddruk.
Om mevrouw optimaal te kunnen observeren en evt. interventie te kunnen doen,
gaf ik de purser te kennen haar naast mij op de eerste rij stoelen te willen hebben.
Ik vroeg een andere steward me te helpen met het dragen van mevrouw. Maar zij
stond erop, dat ze zelf naar voren zou lopen en weigerde pertinent iedere vorm van
ondersteuning.
Nadat mevrouw op één van de voorste rij stoelen zat, liet ik haar aardig wat
drinken en heb ik gedurende een half uur frequente controles gedaan. Zonder
behoefte aan ingrijpen herstelde rustig de toestand van mevrouw.
Halverwege de vlucht vroeg de purser mij of ik me bij de gezagvoerder wilde
melden en hij ging me voor naar de cockpit. Zoals tijdens het verplaatsen van
mevrouw naar de 1e stoelenrij, voelde ik nu ook weer aller ogen van de passagiers
op me gericht.
De gezagvoerder wilde weten hoe de toestand van mevrouw was en bood aan na te
gaan of zich onder de passagiers een arts bevond. Maar ik vertelde hem, dat, als
een arts aan boord aanwezig was, hij/zij zich wel gemeld zou hebben.
Ik heb de gezagvoerder gevraagd een ambulance stand-by aanwezig te laten zijn bij
de gate. Vervolgens vroeg hij mijn naam en adres en we wisselden nog wat
wetenswaardigheden over elkaar uit.

Daarna verliet ik de cockpit en opnieuw zag ik vele vragende ogen op mij gericht
over wat er nu zou gaan gebeuren. Omdat ik verder nergens op reageerde, leek het
niet veel later weer wat rustiger te worden in het vliegtuig.
Bij aankomst aan de gate gingen veel passagiers staan om het vliegtuig te verlaten.
Maar ik verzocht de purser alle mensen via de boordluidsprekers te laten weten, dat
eerst de onwel geworden dame het vliegtuig zou verlaten. En dat kon nog wel een
tiental minuten of langer duren, dus het zou beter zijn als iedereen nog even ging
zitten. Het merendeel van de reizigers gaf gehoor aan deze oproep.
Ik droeg mevrouw en de gebeurtenissen over aan het intussen binnengekomen
ambulancepersoneel.
De cardiale patiënte heb ik verder begeleid naar het ziekenhuis waar ze verwacht
werd.
Enkele weken later stopte voor mijn huisdeur een wagen van de bloemisterij. Er
werd een prachtig boeket bloemen afgegeven. Daartussen zat een kaartje met
dankwoord van Transavia

11. Hotelkosten
Mij werd gevraagd voor een opdracht naar New York te gaan.
In een hotel in de wijk Manhattan verbleef een man van middelbare leeftijd, die
ontslagen was uit het ziekenhuis met de diagnose een infauste (= zonder hoop op
genezing) en snelgroeiende hersentumor.
Voor de eerste keer kwam ik in deze miljoenenstad en keek m’n ogen uit naar al
die hoge gebouwen.
Aangekomen in het hotel waar de patiënt verbleef, bleek hij samen met zijn
vriendin voor de laatste keer uit eten ergens in New York.
In dit hotel was helaas voor mij geen overnachtingkamer meer beschikbaar. Ik
vroeg de receptionist waar evt. dan nog plaats te vinden was. Hij bood aan een
kamer voor me te zoeken en vroeg me even in de lounge te wachten.
Niet lang daarna kwam hij naar me toe en ik hoorde hem zeggen: “I’ve found a
hotel for hundred ten dollars”. Het leek me een redelijke hotelprijs in zo’n wijk en
ik gaf hem te kennen deze voor mij te reserveren. Het hotel lag een paar straten
verder, dus ik kon er wel wandelend naar toe.
Later op de avond heb ik de bewuste patiënt nog ontmoet en afspraken gemaakt
voor de volgende dag ’s avonds laat als we terugreis zouden gaan maken naar
Nederland.
De volgende morgen – het
was zondag – regende het wat
en ging mijn plannetje om het
dichtbij gelegen Empire State
Building te beklimmen niet
door. Dus maakte ik een
wandeling langs de Hudson
rivier alwaar een sponsorwandeltocht gaande was voor
Pink Ribbon.
Toen ’s middag de zon
tevoorschijn kwam, ben ik
naar Fifth Avenue en
Broadway gewandeld en heb er
op een terrasje met een drankje de ‘bedrijvigheid’ in New York bekeken.
Aan het eind van de dag, na een stevige maaltijd in een restaurant, ging ik in mijn
hotelkamer mijn materialen ophalen en me afmelden bij de receptie. De rekening
van 1 overnachting werd me aangereikt.
Maar toen ik het bedrag zag, schrok ik wel even. Want het totaal bedrag was $ 410.

Hoe was dat nou mogelijk, dacht ik, want de receptionist van het andere hotel had
toch “ 110 dollar ” gezegd ?
Piekerend en redenerend daarover, begreep ik al snel, dat ik het verkeerd heb
moeten gehoord. Hij had waarschijnlijk gezegd:
“I’ve found a hotel: four hundred ten dollars”
i.p.v. “I’ve found a hotel for hundred ten dollars”.
De betreffende alarmcentrale bleek gelukkig deze verkeerde interpretatie van
communicatie te accepteren ……

The Gansevoort Hotel
alwaar patiënt verbleef

tijdens mijn
wandeling op
Fifth Avenue
met zicht op
Empire State uilding

12. Medicatie toediening
Op het eiland Kreta verbleef een mevrouw met een psychiatrische aandoening in
haar voorgeschiedenis. Enkele dagen nadat ze was aangekomen in het plaatsje
Chersonissos zou ze verbaal onrustig zijn geworden. Dit had erg hinderlijke
vormen voor de medehotelgasten aangenomen. Uiteindelijk kreeg een plaatselijke
huisarts het voor elkaar, dat zij zo snel als mogelijk onder begeleiding zou
terugkeren naar Nederland.
Zo toog ik met het vliegtuig naar Heraklion en werd op het International Airport
Kazantzakis opgewacht door 2 hostess van het reisgezelschap waartoe mevrouw
behoorde. Onderweg naar het hotel waar patiënte verbleef, kreeg ik van de 2 dames
een uitvoerig verslag over wat gebeurd was. Uit hun verhaal leek het wel alsof ik
een ernstige ontregelde psychiatrische patiënte zou moeten begeleiden naar
Nederland.
Bij aankomst in het hotel van Chersonissos bleek patiënte niet aanwezig te zijn,
maar, zoals elke dag, een wandeling te maken naar het centrum van het stadje. Dus
was ik genoodzaakt te wachten met een controle en observatie totdat ze terug was.
Het was pas laat in de avond dat de hostesses mevrouw ergens in een cafeetje
hadden getraceerd en ze brachten mij er heen om ongemerkt een observatie te doen
en hen te melden of ik het wel zag zitten deze mevrouw mee te nemen naar
Nederland. Al snel kwam ik tot de conclusie, dat het een lichte psychose moet zijn
met voortdurende luidruchtige onsamenhangende verbale uitingen. Ik besloot de
plaatselijke huisarts te vragen haar een lichte sedatie toe te dienen, zodat ik haar de
volgende dag in het vliegtuig zou kunnen begeleiden.
Toen ik weer buitengekomen dit de hostesses vertelde, vielen hun monden zowat
open van verbazing, dat ik die begeleiding in m’n eentje aandurfde.
Nadat mevrouw kort na middernacht in het hotel gearriveerd was, kwam ook de
plaatselijke huisarts langs en besprak ik met hem de situatie. Hij wilde echter nog
een telefonisch overleg met mijn medische achterwacht.
Na afloop van dit gesprek maakte hij een spuit met vloeistof klaar en gaf me die, in
de veronderstelling dat ik het middel zou spuiten. Ik gaf hem echter te kennen, dat
ik mevrouw zou vasthouden/fixeren, maar dat hij het medicijn zou toedienen.
‘Want’, zo vertelde ik hem, ‘ten eerste weet ik niet welk medicijn het precies was,
en ten tweede wilde ik tijdens het injecteren niet geconfronteerd worden met een
evt. nare reactie op het medicijn (in het uiterste geval fatale afloop)’.
Hij begreep hier niets van en probeerde mij toch nog te overtuigen dat ik het in zijn
ogen betrouwbare middel veilig zou kunnen toedienen. En weer liet ik hem weten
dit niet te doen. Ook zei ik, dat patiënte bij niet-sederen de volgende dag dan niet
met mij zou terug reizen naar Holland, maar voor onbepaalde tijd onder zijn hoede
zou blijven in Chersonissos.

Toen besloot hij dat we de handeling deden zoals ik het wilde. Het hotelpersoneel
opende de kamerdeur die mevrouw angstvallig gesloten hield. Onder luid verbaal
protest liet ze het medicijn injecteren door de arts. Het duurde nog even voordat het
middel werkte.
De volgende dag bij vertrek was patiënte verbaal erg rustig en traag in bewegingen,
maar nog wel in staat een taxi in te stappen.
De verdere reis verliep zonder noemenswaardige problemen.

Chersonissos

13. Wederzijds vertrouwen
In het verleden was het niet altijd eenvoudig een psychiatrisch patiënt(e) mee te
nemen in een vliegtuig. Men was soms huiverig voor de problemen die zouden
kunnen ontstaan tijdens een vlucht.
In een soort kliniekje in de stad Rhodos op het gelijknamig Griekse eiland was op
een kleine observatie-afdeling een 21-jarige Nederlandse dame opgenomen met
flinke paranoïde waandenkbeelden. De toestand was zodanig, dat zij intensieve
begeleiding nodig had tijdens de vlucht naar Nederland.
Ik maakte met de behandeld arts en een meereizende vriend van het meisje goede
afspraken om de terugreis zo ongestoord mogelijk te laten verlopen.
De volgende dag vóór aanvang van de reis had het kliniekpersoneel de jonge
vrouw de nodige kalmerende medicatie toegediend; ze leek daarom wat apathisch,
maar ze uitte nog wel onsamenhangende denkbeelden en was eigenlijk daarin niet
echt te corrigeren.
We werden vervoerd met een gammele ambulance. Aangekomen op het vliegveld
werden we gelijk naar de Eerst Hulppost gebracht. Daar moest de jongedame in
een apart kamertje het vertrek afwachten en namen de douaniers mij en haar vriend
mee naar een incheckbalie.
Na de nodige formaliteiten werden we naar een andere ruimte van de Eerste
Hulppost gebracht, waar niet lang daarna twee mannen in pilotenkledij binnenkwamen. Aan de vele ‘gouden’ strepen op de manchetten van één van hen begreep
ik, dat hij de gezagvoerder zou moeten zijn. En deze persoon vertelde me, dat hij
de captain was van het Griekse vliegtuig, dat ons naar Nederland zou vliegen. Hij
begon me vervolgens een aantal vragen te stellen over de toestand van de vrouw
die ik begeleidde. Om privacyredenen kon ik hem niet zoveel vertellen, zo liet ik
hem weten.
Uiteindelijk vroeg hij wat ik ging doen, als er problemen zouden ontstaan.
Ik opende en ‘showde’ hem mijn kleine tas met middelen en medicatie voor
psychische aandoeningen en vertelde hem, dat dit dingen waren, die ik volgens een
protocol zou gebruiken als het gedrag van patiënte onaanvaardbaar zou worden.
Toen vroeg hij waar mijn grens lag om in te grijpen.
Een beetje geïrriteerd sloot ik eerst mijn tas, ging voor hem staan en zei:
“Ik stap bij u in het vliegtuig in het volste vertrouwen dat u met uw vliegtuig mij
en alle andere passagiers de lucht inbrengt en weer veilig op Schiphol neerzet. Mag
ik u dan ook vragen om een wederzijds vertrouwen voor wat betreft elkaars
vakgebied ? “.
Enigszins verbouwereerd van mijn houding en antwoord op zijn vraag keek hij mij
van top tot teen aan. En met een moppelend “Oké” verliet hij met zijn co-piloot de
ruimte.

We werden korte tijd later opgehaald en naar het vliegtuig gebracht.
Het gedrag van patiënte was acceptabel tijdens de terugreis naar Nederland en
er was geen interventie nodig tijdens de vlucht.

14. Onbekend ophaaladres
Naast mijn reguliere werkzaamheden, heb ik ook een kleine boekbinderij aan huis.
Op een dag werd ik gebeld voor een opdracht naar Italië. Ik had het even razend
druk met het inbinden van een aantal boekwerken en dus geen tijd om de
benodigde documentatie en geldmiddelen op te halen bij de ambulancedienst in
Bruinisse, waar ik op dat moment beschikbaar voor was. En daarom bood men aan
dit bij mij thuis af te leveren; en dat gebeurde laat in de avond. Aan de map zat een
briefje bevestigd met de vermelding van het vroege tijdstip van vertrek op Schiphol
en het tijdstip van terugkeer diezelfde dag.
De volgende morgen ging ik, terwijl het nog donker was, op weg naar Schiphol,
hoefde maar heel kort bij de incheckbalie te wachten, kon snel de paspoortcontrole
passeren en zat niet lang daarna in het over de startbaan scherend vliegtuig op weg
naar Airport Malpense van Milaan. Ik installeerde me lekker in de vliegtuigstoel
om nog een kort dutje te kunnen doen.
Toen het vliegtuig geland was in Milaan en ik me in de aankomsthal bevond,
schoot het me te binnen, dat ik eigenlijk niet eens wist waar ik naar toe moest. Ik
pakte mijn dossiermap, las de gegevens, maar kon nergens een afhaaladres
ontdekken.
Er zat dan ook niets anders op de bewuste alarmcentrale maar te bellen.
“Tja, foutje,” zei men; “maar ik moest in het ziekenhuis van Caprino zijn, dat
ergens ten noordwesten van Verona lag”.
Ik had geen idee hoever deze plaats van Milaan verwijderd was. Ik besloot een taxi
te vragen en liep naar een gele taxi. De chauffeur bekeek het adres, dat ik van de
alarmcentrale gekregen had, schudde zijn hoofd en wees naar zwarte taxiauto’s, die
iets verderop stonden. Dus liet ik daar het adres opnieuw zien. De taxichauffeur
vertelde me dat ik bij de juiste taxi was en hij noemde me het bedrag van de rit.
Dat was toen nog Italiaanse Lire, dat ik snel omrekende in guldens; en het bleek
ong. ƒ 240.Het leek me, dat de alarmcentrale hiermee niet akkoord zou gaan en dus belde ik
opnieuw voor toestemming. Die permissie kreeg ik dan ook niet en men deelde me
mee, dat ik het openbaar vervoer maar moest nemen.
Ik kon niet beoordelen of ik met openbaar vervoer op tijd aanwezig zou zijn in het
ziekenhuis van Caprino, alwaar een ambulance de patiënte en mij terug zou
vervoeren naar Milaan.
En daarom zei ik tegen de dienstdoende persoon van de alarmcentrale, dat
- ik een kop koffie ging drinken
- zij de gelegenheid kreeg een reisschema uit te zoeken
- ik na een half uur zou terugbellen voor het resultaat
En ook liet ik haar weten:
geen reisschema ? ? dan keer ik zonder patiënte terug naar Nederland.

Toen ik een half uur later terugbelde, werd mij een uitvoerige route
voorgeschoteld. Ik kreeg te horen welke bus ik vanaf de luchthaven naar het
centraal treinstation in Milaan moest nemen, ik vernam zelfs het nummer van de
trein die naar Verona ging en van welk perronnummer dit voertuig vertrok. En tot
slot welke bus ik in Verona diende te nemen naar het plaatsje Caprino.
Als alles op tijd verliep, zou ik ong. 20 min. vóór aanvang van de terugreis in het
ziekenhuis moeten arriveren.
De treinreis verliep voorspoedig, maar de busreis had vertraging, zodat ik een
beetje te laat in het ziekenhuis arriveerde. De ambulance stond al te wachten.
En met optische en akoestisch signalen werd heel snel naar Milaan gereden.
De ambulance was een verlengde Renault Espace; de tussenwand was van glas; en
daarom kon ik op de km-teller zien, dat er soms snelheden van tussen de 160-190
km/u werden gehaald……
Maar ik had respect voor de chauffeur, want hij reed m.i. heel nauwkeurig en
geconcentreerd. We waren gelukkig op tijd aanwezig voor de terugvlucht.

Ospedale Di Caprino Veronese

foto van internet;
met een soortgelijke
ambulance werd patiënte
naar Milaan vervoerd

15. Deskundigheid ?
In het voorjaar van 1994 werd ik gevraagd naar Fortimao in Portugal te gaan. De
reis ging vanaf Schiphol via luchthaven Londen Heathrow naar Airport Faro.
Vrijwel altijd meld ik me bij het binnenstappen van het vliegtuig aan de crew, dat
ik in bezit ben van een tas met ‘medical equipment’ en tot hun dienst wil zijn bij
evt. calamiteiten aan boord.
Tijdens de vlucht met British Airways naar London kwam de stewardess naar me
toe en vroeg of ik aandacht wilde schenken aan een jonge man, die zich niet happy
voelde.
Ik nam deze wat angstig uit zijn ogen kijkende man mee naar de pantry, vroeg
hem het nodige en onderzocht hem. Hij gaf aan, dat hij het gevoel had te stikken,
had hoofdpijn, was duizelig en voelde overal tintelingen, vooral in zijn vingers. Hij
had klamme koude handen, die soms trilden. Hij had een snelle ademhaling, een
snelle pols, maar de bloeddruk was normaal.
Al snel kwam ik tot de conclusie dat ik hier te maken had met symptomen van
hyperventilatie. Op mijn vraag antwoordde hij, dat hij hier nog nooit eerder last
van had en hij ook niet wist wat hyperventilatie was.
De stewardess was al met een zuurstofflesje en een bijbehorend kapje gearriveerd.
Maar ik besloot dat de man maar eens een poosje in een plastic zakje moest in- en
uitademen. Het kostte me moeite hem dit te laten doen, want hij had angst, dat hij
dan nog sneller zou gaan stikken.

London Heathrow

Intussen was de landing ingezet door de gezagvoerder en ik vroeg de stewardess of
de captain kon zorgdragen voor een ambulance bij het vliegtuig.
Langzaam begon het in-en uitademen in een zakje te helpen en verminderden de
klachten van meneer.
Het vliegtuig werd naar
een aparte plaats op het
vliegveld gedirigeerd en
het ambulancepersoneel
van de gereedstaande
ambulance kwam aan
boord. Ik deed mijn
verslag en onder dank
werd de jongeman door
hen meegenomen voor
verdere observatie.

Alle passagiers gingen in de gereedstaande bussen.
Ik was als laatste nog maar net ingestapt toen een vrouw van middelbare leeftijd
mij in het Nederlands aansprak over de handelingen die ik gedaan had. En ze
vervolgde, terwijl iedereen in onze omgeving het kon horen, dat ik onjuist
gehandeld had door de man in een zakje te laten blazen. Zij vond, dat ik gezien zijn
benauwdheid waarover hij klaagde, zuurstof had moeten geven.
Voordat ik uitleg gaf, wilde ik toch eerst weten in welke hoedanigheid zij sprak.
“Ik ben hoofdverpleegkundige geweest en weet heus wel hoe je dergelijke
patiënten moet behandelen”, zei ze kribbig.

Na een korte discussie over de handelingen, kwamen we bij de aankomsthal.
Bij het uitstappen vroeg ik haar nog waar zij gewerkt had.
“Op een somatische afdeling van een verpleeghuis” was haar kattig antwoord en
verdween in de mensenmassa.
Ik vroeg me af in hoeverre zij dan wel deskundig was…….

16. Opel afgeschreven
Er was een 2-daagse ambulancerit voor repatriëring van een oudere man met
longproblemen vanuit het Franse kustplaatsje Saint Nazaire in het departement
Loire Atlantique naar het ziekenhuis van Almelo.
De heenreis verliep zonder problemen, onderweg wisselden chauffeur Martin en ik
van plaats, we bezochten de patiënt in het ziekenhuis, we vonden een leuk
hotelletje, en we vermaakten ons ’s avonds met een lekker en uitgebreid dinertje in
een restaurant aan de boulevard van het stadje.
De volgende morgen stonden we vroeg op, want het zou die dag erg warm worden.
Airconditioning had de verouderde ambulance niet en we wilden dan ook al een
flink eind op weg richting Nederland zijn voordat we hinder van de hitte zouden
krijgen.
Nadat we enige tijd gereden hadden, voelde ik plotseling een soort
slingerbeweging van de ambulance met een metaal-op-metaal schurend geluid. Ik
zat in een boek te lezen en keek gelijk naar chauffeur Martin. Hij stopte op de
vluchtstrook en samen bekeken we de zijkant van de ambulance. Van voor naar
achteren zat een streepbeschadiging op de carrosserie aan de linkerkant van de
ambulance. Martin verontschuldigde zich, dat hij iets wilde oppakken wat op de
grond gevallen was. Ik kreeg echter de indruk, dat hij niet helemaal de waarheid
sprak, want aan zijn ogen te zien leek het mij, dat hij mogelijk in slaap was
gevallen en daardoor de ambulance naar de middenberm tegen de vangrail had
laten gaan. Ik vroeg hem daarover, maar hij ontkende dit stellig.
Kort na passage van de Belgisch-Nederlandse grens reden we langs wegwerkzaamheden. Opeens hoorde ik een luide knal onder de wagen. Omdat we niet gelijk
konden stoppen, reed Martin rustig door. Niet lang daarna zag ik allemaal zwarte
rook achter de ambulance hangen. We stoppen bij het eerstvolgende tankstation.
Samen keken we onder de oude Opel Senator ambulance, maar konden niets
ongewoons ontdekken. Martin zocht onder de motorkap naar een mogelijk
probleem; maar ook daar leek alles in orde. Het oliepeil was echter flink gedaald,
dus kocht Martin een aantal liters olie, deed deze in de motor en we reden weer
verder.
Een half uur later en x-aantal kilometers verder zag het opnieuw zwart achter onze
wagen. En weer moest Martin een aantal liters motorolie kopen en aan de motor
toevoegen. Voordat we in Almelo arriveerden, gebeurde dit nog 2 keer.
Nadat we de patiënt overgedragen hadden aan het ziekenhuispersoneel reden we
naar een Opel garage in de buurt van het ziekenhuis.

Toen de wagen op de hefbrug stond, constateerde de chef-monteur een euvel aan
de carterpan: een soort stang had zich dwars door de oliepan geboord. Het attribuut
was er met een zodanige klap ingeslagen, dat het handmatig niet meer te
verwijderen was. Langs het uiteinde drupte de olie uit de carterpan weg naar
buiten.
Verbaasd over het feit dat we hiermee zover gereden hebben, vertelde hij, dat de
auto ter plaatse bleef en wij een huurauto meekregen om huiswaarts te gaan.
Ik heb de oude Opel Senator ambulance nooit meer terug gezien…………………

met de Opel Senator Ambulance tijdens een rit in Oostenrijk

17. Aangrijpend
In 1999 vond rond het Turkse Izmit een
aardbeving plaats, waarbij meer dan 17.000
mensen omkwamen. Onder de slachtoffers
bevonden zich ook veel Nederlanders van Turkse
afkomst. De alarmcentrale was al gauw aanwezig
om e.e.a. in kaart te brengen. Kort daarna kwam
het verzoek of ik wilde deelnemen aan een groep
hulpverleners, die naar Istanboel wilde gaan voor
het naar Nederland repatriëren van een groot
aantal mensen
De volgende dag, begin van de middag, vertrokken we met een groep van ong. 10
verpleegkundigen, 2 artsen en een enkele technici van de luchtvaartmaatschappij in
een verder lege Boeing 737 naar Turkije.
Tijdens de vlucht kregen we een briefing over wat ons te wachten stond, terwijl de
technici hier en daar stretchers boven een aantal neergeklapte rugleuningen van de
vliegtuigstoelen opbouwden.
Terwijl we op het vliegveld van Istanboel wachten op de aankomst van o.a.
gewonden en andere getroffenen, begon het te schemeren en werd het snel donker.
De schijnwerpers op het vliegveld gingen aan en ik keek vanaf de trap bij de
vliegtuigdeur naar de bewegingen en bedrijvigheid op het platform. Er landden
diverse vliegtuigen; deze waren volgeladen met hulpgoederen, zo liet ik me
vertellen door de gezagvoerder van ons vliegtuig.
Het was een warme zwoele avond.
Plotseling vielen vrijwel alle lichten van het vliegveld uit en het werd nagenoeg
muisstil. Hier en daar zag je nog een lichtschijnsel van rondrijdende auto’s en
hoorde je een licht gezoem van een vliegtuigmotor. Het voelde luguber aan en het
leek wel alsof er een naschok in aantocht was.
Niet lang daarna kwamen een aantal auto’s met blauw zwaailicht aangereden en
stopten bij de trap van ons vliegtuig. Ook volgde enkele bussen met allerlei
mensen. Die auto’s bleken ambulances, die licht en ook wat zwaarder gewonde
patiënten aan boord brachten.
Onder mijn hoede was een jonge man met vele botbreuken; hij lag op een stretcher
in het vliegtuig en zijn ouders en 2 broers waren omgekomen bij de aardbeving.
Tevens had ik de zorg voor een vrouw van middelbare leeftijd, die psychisch
ingestort was door het verlies van 7 familieleden.
We hadden tijdens de briefing het advies gekregen geen vragen te stellen aan de te
begeleiden personen, maar wel een luisterend oor te zijn naar hun verhalen, áls
men die al wel zou willen vertellen.

Met een vol vliegtuig keerden we tegen middernacht plaatselijke tijd terug naar
Nederland. Tijdens het opstijgen van het vliegtuig hoorde je hier en daar gesnik.
Iedere passagier in het vliegtuig bleek bij de beving één of meerdere familieleden
te hebben verloren. Ik weet me van de terugvlucht alleen nog maar te herinneren,
dat de meeste passagiers er apathisch uitzagen; men zat verdwaasd in de stoelen en
velen keken wezenloos voor zich uit. Er werd nauwelijks gesproken. Vrijwel
niemand had zin in eten en drinken.
Kortom, ik was getuige van en nam deel aan een aangrijpende vlucht.
Toen we op Schiphol aankwamen stonden een aantal ambulances klaar om de
gewonden naar het calamiteitenhospitaal in Utrecht te brengen. Dit ging telkens in
groepjes van 3 ambulances met zwaailicht en onder begeleiding van politieescorte. De gewonden werden goed afgeschermd van de media die ter plaatse in
grote getale aanwezig waren.

18. Oud-collega.
De reis ging naar Kuala Lumpur in Maleisië. In een hotel verbleef een oudere man,
die na behandeling voor een hartinfarct uit het ziekenhuis ontslagen was en
begeleidt moest worden naar zijn Nederlands huisadres.
Ik had een kamer gereserveerd in een hotel dat vrijwel naast het complex lag waar
patiënt verbleef. Ik zocht de patiënt op en maakte met hem en zijn vrouw afspraken
voor de terugreis.
Omdat de vlucht rond middernacht
van de volgende dag plaatselijke
tijd was, gebruikte ik de resterende
tijd voor bezichtigen van enkele
attracties in stad. Ik had eerst het
voornemen om de Petronas Twin
Towers te bezoeken; maar ik
vernam, dat je dan heel vroeg
aanwezig moet zijn en de
bezichtiging aan de lopende band
gaat; dus je kreeg blijkbaar op de
route door de 2 gebouwen
nauwelijks kans even stil te staan
om van het uitzicht te genieten of
foto’s te maken. Daarom besloot
ik een dicht bij het hotel gelegen
vlindertuin met exotische vlinders
te bezoeken. Ook liep ik een
museum binnen; en ik eindigde
met een wandeltochtje door een
soort “China Town” wijk.
Aan het eind van de middag maakte ik gebruik van het mooie zwembad van het
hotel. Maar dat kon niet lang duren, want er dreef een hevig onweer over; en de
bliksem sloeg links en rechts in de torenflats, terwijl het gutste van de regen.
Na een stevige en overheerlijke avondmaaltijd was het tijd om de ‘patiënt’ en zijn
vrouw op te halen en naar het vliegveld te rijden. De routinecontroles die ik voor
aanvang van de reis nog deed, waren normaal. Het inchecken verliep
probleemloos, evenals ‘boarding-on’. We vlogen First Class naar Nederland en
werden keurig ontvangen door de stewardess. Deze dame kwam me op één of
andere manier bekend voor.
Kort na het opstijgen sprak ik met het echtpaar af, dat we probeerden te gaan
slapen, en dat hij me wakker zou maken, als hij zich niet zo lekker zou voelen of er
problemen optraden. Het echtpaar was al snel naar dromenland vertrokken.

En hoewel ik meestal toch lekker slaap tijdens een vlucht, wilde het deze keer niet
echt lukken. Ik besloot een wandelingetje door het vliegtuig te maken en kwam al
snel langs de pantry waar de stewardessen zaten te kletsen.
Toen wilde ik toch wel weten waarvan ik die ene stewardess kende. En ik vroeg
haar naam. En ineens wist ik het: zij was een oud-collega tijdens mijn opleiding tot
A-verpleegkundige in het ziekenhuis van Eindhoven. Dat was op dat moment meer
dan 30 jaar geleden.
Ik vertelde haar wie ik was; want vroeger had ik rossig haar en een donkerrode
baard, en nu had ik grijs-wit haar en witachtige baard.
Voordat ik weer probeerde te gaan slapen, hebben we eerst zeker anderhalf uur met
elkaar gebabbeld, over de opleiding destijds, over oud-collega’s, over hoe het ons
verder vergaan was, etc.etc.

19. Vuilnisman
Er was een dagvlucht gepland naar
Rome om een wat oudere patiënte te
begeleiden na een ongeval, waarbij
ze haar onderbeen gebroken had.
Een dagvlucht betekent vroeg in de
morgen met het vliegtuig en evt. taxi
of openbaar vervoer naar het
buitenlands adres reizen en later op
de dag met een ander vliegtuig terug
naar Nederland.
In het verleden gebruikte ik als
‘werktenue’ een door de organisatie
verstrekte blauwe bodywarmer met
het logo van de ambulancedienst op
een borstzakje.
Geleidelijk had in de ambulancewereld het groen-gele werktenue zijn intrede
gedaan en werd verwacht, dat je voortaan deze beroepskleding ook gebruikte bij de
uitvoering van een repatriëringopdracht.
Zo toog ik die dag per vliegtuig in een gekregen ambulance-uniform naar de
Italiaanse hoofdstad en liet me aldaar per taxi naar het ziekenhuis rijden waar deze
patiënt op een chirurgische afdeling verbleef.
Ik probeerde de afdeling te vinden waar patiënte lag. Maar het was er een doolhof
van gangen, zonder duidelijke bewijzering van afdelingen.
Op een bepaald moment vroeg ik aan in een wit uniform geklede vrouw waar de
bedoelde chirurgische afdeling te vinden was. Ze keek me erg verbaasd aan.
Blijkwaar was deze persoon de Engelse taal niet erg machtig. Toch wenkte ze me
mee naar de lift.
In plaats van een gevoel dat de lift omhoog ging, daalde dit transportmiddel.
Vervolgens liepen we nog een paar gangen door en kwamen toen in een ruimte met
veel rommel en afval.
We liepen verder en ze bracht me bij een persoon met ….………… een ongeveer
hetzelfde uniform als ik aanhad !
Deze man sprak wel enigszins Engels. Uit zijn verhaal begreep ik, dat de andere
persoon dacht, dat ik met mijn tenue tot het legioen van vuilnismannen behoorde.

Ik wilde hem duidelijk maken, dat mijn kleding een Nederlands ambulanceuniform was en deed het jasje uit om de tekst op de rug te laten zien. Maar tot mijn
verrassing constateerde ik, dat op de rugzijde van de jas het woord ‘ambulance’ er
helaas niet was opgedrukt.
Om niet meer als identiek met vuilnisophalers in een buitenlandse stad beschouwd
te worden, draag ik het ambulancetenue alleen tijdens de terugvlucht of als een
repatriëringopdracht met de ambulance gedaan moet worden.

ikzelf, gekleed in het
grasgroen-geel uniform

een italiaanse vuilnisman in groen-geel werktenue

20. Bulgaarse armoede
De omwenteling van communisme naar democratie ging ook in Bulgarije niet
zonder gevolgen.
Begin jaren 90 moest ik voor een opdracht naar het Bulgaarse kustplaatsje Albena
aan de Zwarte Zee. Ik was toch wel nieuwsgierig naar de vorderingen van de
hervormingen in deze voormalige communistische volksrepubliek.
De heenreis ging per vliegtuig naar de hoofdstad Sofia en verder met een
binnenlandse vlucht in een gammel aandoend vliegtuigje naar de stad Varna. Een
door de alarmcentrale gereserveerde particuliere taxi bracht mij naar de bewuste
kliniek, waar een Nederlandse vrouw verbleef met cardiale klachten.
Deze taxichauffeur had vóór de omwenteling bij de grote scheepvaartrederij
Nedlloyd in Engeland en Nederland gewerkt. Hij was enkele jaren na de omwenteling teruggekeerd naar zijn geboorteland om er een eigen taxibedrijf te beginnen.
Onderweg zag ik allerlei armoede. Er liep een groot gezin met schoffels op de
schouder. “Zij gaan richting land om werkzaamheden te verrichten”, zo vertelde de
taxichauffeur. In ons land doen we dat machinaal, dacht ik meteen.
Ook zag ik ergens langs de kant van de weg een vrachtwagenchauffeur een lekke
gedemonteerde voorband van zijn vrachtwagen oppompen met een…...fietspomp.
In ons land doen we dat met een compressor, liet ik de taxichauffeur weten. Maar
ik begreep dat het een overbodige uiting was, want de chauffeur wist dit natuurlijk
ook wel.
Toen ik het ziekenhuis in Albena binnen ging, had ik niet het gevoel in een goed
geoutilleerd centrum te zijn. Het zag er vies en smoezelig uit, de kamers roken
muf, de hoge gangen klonken hol, etc. Mevrouw verbleef op een witte kale éénpersoons kamer, met ramen die zó hoog zaten, dat ze vanaf haar bed niet naar
buiten kon kijken. Na onderzoek achtte ik mevrouw in staat de volgende dag per
vliegtuig naar Nederland te reizen.
Aansluitend aan dit bezoek bracht de
wachtende taxichauffeur mij naar een door
hem in Varna gereserveerd hotel. Want, zo
vertelde hij, er was veel corruptie in de
stad en het door hem uitgezochte hotel
oordeelde hij veilig en betrouwbaar.
Het interieur van het hotel gaf een
sombere indruk met een robuuste hal en
receptie en veel bruin houtwerk in de hoge
gangen en lange brede trappen.

mijn verblijfshotel

Er was wel een lift en een echte piccolo bracht me naar mijn hotelkamer. In de hal
van de kamer bleef hij netjes met zijn armen op elkaar wachten ………. op een
fooi zo begreep ik algauw Behalve wat Duitse marken had ik geen Bulgaarse Lev
bij me. De kleinste hoeveelheid was een biljet van DM 10. ‘Enfin, laat ik hem dat
maar geven’, dacht ik. De piccolo boog een paar keer diep en vertrok met brede
glimlach.
De verdere dag benutte ik met een kortdurend bezoek aan het centrum van de stad.
Wat me opviel was, dat vrijwel alle weinige aanwezige auto’s bij een rood
verkeerslicht de motor uitzetten; en men startte de auto weer als er groen licht was.
Waarschijnlijk was dat om brandstof te besparen? Want ik had ondertussen
vernomen, dat de inflatie op dat moment de 200% al gepasseerd was.
De levenstandaard was na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie sterk gedaald.
Er was ook nauwelijks wisselgeld te verkrijgen.
Vlak bij de ingang van de
Theotokos kathedraal stond
een jong kereltje - ik schatte
iets van 11 jaar - met een
baby met blote billen op zijn
arm en vroeg binnentredende
bezoekers om een aalmoes.
Toen ik de kathedraal bezocht
had en weer verliet, zag ik dit
jongetje met baby achter de
kerk verdwijnen. Van achter
een boom keek ik toe hoe de
baby in de armen van een
middelbare
vrouw
werd
gelegd. De baby kreeg een
broekje aan, men gaf de
jongen blijkbaar een fooi en iedereen verdween…………
De volgende dag haalde dezelfde taxichauffeur me weer op voor vervoer naar het
ziekenhuis. Ik vertelde hem mijn indrukken van de vorige dag; en natuurlijk ook
over de gegeven fooi.
Hij keek me grijzend aan. “Want”, zo vertelde hij me, “dat is voor deze meneer
zowat een half maandsalaris. En de mentaliteit is dan dat men met werken stopt,
totdat het geld op is. Dus nu had het hotel waarschijnlijk een probleem, dat deze
meneer enkele weken niet op zijn werk zou verschijnen…..”
Vraag is of hij daarna zijn werk wel weer in dit hotel kan hervatten, mijmerde de
chauffeur.

21. Warm ontvangst in koud land
Midden in de winter kreeg ik de opdracht naar Oslo in Noorwegen te vliegen en
vervolgens met de trein verder te reizen naar het ong. 185 km zuidelijk gelegen
plaatsje Skien.
Het sneeuwde volop toen we halverwege de middag op het 50 km ten noorden van
de Noorse hoofdstad gelegen vliegveld Gardermoen landden.
Ik nam de trein naar Oslo. Daar stapte ik over op een trein naar Skien. Het was
koud op de perrons en het sneeuwde nog volop. De trein naar Skien was gerieflijk
en comfortabel: vloerbedekking, verstelbare stoelen, zacht muziekje, behaaglijk
warm, etc. Het leek wel alsof je in de First Class van een vliegtuig zat. Het was al
donker geworden, dus tijdens de reis zag ik niets van de buitenwereld.
Toen ik in Skien uitstapte was het sneeuwen nog niet gestopt. Integendeel, het leek
wel dat het harder was gaan sneeuwen.
In de hal van het kleine
stationnetje keek ik
naar buiten of er een
taxi stond.
Een inwoner van het
stadje vroeg me wat
ik zocht. Toen zei hij,
dat er geen taxi’s
waren, maar alleen
op bestelling langs
kwamen. Ik vertelde
hem op zijn vraag, dat
ik naar het ziekenhuis
moest. Hij gaf aan, dat
in het centrum van Skien
dit vlakbij was en ik dit
kon aanlopen; en hij
beschreef me de te lopen
route. Maar ja, het sneeuwde
nog steeds, het was flink koud
geworden en ik had daarvoor geen kleding bij me. Toch begon ik maar aan de
wandeltocht. Het was erg stil in de straten en ik zag bijna niemand.
Na een 20 min. lopen arriveerde ik bij de Eerste Hulp van het ziekenhuis. Ik was
helemaal besneeuwd: op mijn haar, op en aan mijn jas; ‘k leek wel bijna op een
sneeuwpop. Ik werd snel naar een verpleegpost op de Intensive Care gebracht;
patiënt lag op een Medium Care afdeling, dat onderdeel uitmaakte van de IC.

Het verpleegkundig personeel zat aan de koffie en begon me gelijk te verzorgen
toen men mij zag binnenkomen. Ik kreeg handdoek om me af te drogen, mijn trui
en bodywarmer werd op de verwarming gelegd en ik kreeg, zonder dat ik het
vroeg, een warme maaltijd voorgeschoteld.
Vervolgens wilde men van alles van mij weten, o.a. over het werk van repatriëring,
over hoe men in Nederland op IC’s werkt, over in Nederland gebruikte ICapparatuur, enz.
Toen ik klaar was met het eten van de warme hap, lieten zij mij alles zien van hun
Intensive Care.
Na controle van de patiënt en het nalopen van de logistieke zaken, bracht een
verpleegkundige me naar de uitgang; want men had tijdens de rondleiding op de IC
alvast een hotel voor me geregeld en een taxi die me er heen bracht………..
Kortom, het was een warm onthaal in een koud land.

de Noorse ambulance waarmee patiënte werd vervoerd naar vliegveld van Oslo

22. Wijn voor de peren
Met een klein ‘zaken’vliegtuigje, een Cessna Citation, vertrok ik samen met een
arts naar Marokko. Het betrof een dagvlucht en we zouden een jonge Nederlandse
patiënt van Marokkaanse afkomst ophalen in een ziekenhuis in Tanger. Hij was
tijdens zijn vakantie in Marokko betrokken bij een ernstig verkeersongeval, had
diverse botbreuken opgelopen en was in coma. Hij lag aan de beademingsmachine
en had diverse infuuspompen met medicijnen.
Zo’n vliegtuigje heeft, naast een aantal zitstoelen, een zogenaamd Patiënt Loading
Utility System. Daarmee kan de brancard uitgenomen worden om elders een
patiënt op te leggen. Vervolgens kan de brancard met patiënt op een soort
draaislede gemakkelijk het vliegtuig ingeschoven worden.
Op de heenweg besprak ik met arts Hanna de briefing en hoe we de
werkzaamheden zouden doen. We besloten dat Hanna de waarden op de apparatuur
in de gaten zou houden en ik de diverse apparatuur zou bedienen.
Aangekomen op Boukhalef Airport in Tanger ging Hanna met de gereedstaande
ambulance de patiënt ophalen in het ziekenhuis en bleef ik achter bij het vliegtuig
met piloten en maakte e.e.a. in orde voor de terugvlucht.

Nu is het niet zo prettig om in een
dergelijk klein vliegtuigje een
beademde patiënt te verzorgen.
Want je doet je werkt gebukt, of
op je knieën. En je hebt
nauwelijks ruimte in het smalle
gangpad.

Ik had al eerder met zo’n klein
vliegtuigje een patiënt naar
Nederland begeleid; en de
gezagvoerder van toen was ook
nu weer captain op deze vlucht
naar Tanger
Hij had wederom gezorgd voor
lekkere maaltijden en snacks
aan boord. “En de drankjes” zo
zei hij, “liggen onder de
stoelen in de laatjes, die je aan
het gangpad kunt openen”.
Halverwege de terugreis keken wij eens wat voor soort drinken dat was.
In een aantal laatjes lagen kleine flesjes witte en rode wijn.
Hanne en ik keken elkaar eens aan en dachten eigenlijk hetzelfde:
die flesjes wijn horen niet in de laatjes thuis, maar……. in onze privétas.
Ik ben geen wijndrinker. Dus nam ik een aantal flesjes witte wijn mee voor mijn
vrouw Addy.
En de flesjes rode wijn ? Die gingen ook mee de tas in.
Maar deze drank eindigde tussen de peren; want Addy gebruikt rode wijn als
ingrediënt voor het koken van peertjes……….

beademingsmachine, monitor en
spuitpompen die we gebruikten
bij transport van de patiënt

23. Een nachtje elders slapen.
In een ziekenhuis van Istanbul lag een oude mevrouw, die behandeld was voor
COPD (= een chronische longziekte). Zij moest begeleid worden naar Nederland
en zou voor haar longproblemen zuurstof toegediend krijgen in het vliegtuig.
Ik reisde eind van de dag af naar Turkije en werd er opgevangen door een taxichauffeur, die me naar een vooraf gereserveerd hotel bracht.
De volgende dag haalde dezelfde chauffeur me weer op en bracht me via allerlei
kleine straatjes naar een privékliniekje, ergens in de stad. Aan de buitenkant zou je
niet zeggen dat het een klein ziekenhuisje was.
Nog vóór ik naar binnen wilde stappen, belde de betreffende alarmcentrale me en
zei, dat ik gelijk zonder patiënte kon terugkeren naar Nederland. Want de
vliegmaatschappij waarmee we zouden vliegen gaf geen toestemming voor
toediening van zuurstof in het vliegtuig.
Omdat ik al bijna binnen in het kliniekje stond, stelde ik voor even polshoogte te
gaan nemen bij patiënte en te beoordelen of zij evt. zonder zuurstof de reis zou
kunnen doen.
Op de kamer aangekomen trof ik een enigszins adipeuze oude vrouw in een
rolstoel met een zuurstofslangetje in haar neus; ze zat klaar om met een ambulance
af te reizen naar het vliegveld. Haar tweelingzus zat naast haar.
Naast Turks sprak patiënte vloeiend Duits en haar tweelingzus vloeiend Engels.
Uit de overdracht bleek dat patiënte enkele dagen aan de beademingsmachine had
gelegen. En ze had nu nog geen 24 uur lang zuurstof via een neussonde.
Achter patiënte stond een saturatiemeter; dat is
een apparaat waar men met een klemmetje om
de vinger het zuurstofgehalte in bloed kan
meten.
Ongemerkt kreeg ik dit apparaat aan de praat; en
terwijl ik, afwisselend in Duits en Engels een
gesprekje met beide dames deed, mat ik het
zuurstofgehalte in haar bloed. Deze bleek toch té
laag om haar zonder zuurstof te begeleiden naar
Nederland.
een saturatiemeter

Ik trad in overleg met mijn achterwacht, een arts van de alarmcentrale. Toen kreeg
ik ook te horen, dat patiënte ruim een half jaar geleden óók al een paar dagen aan
de beademingsmachine had gelegen vanwege hetzelfde longprobleem. En
vervolgens probleemloos gerepatrieerd was naar Nederland.
Maar aan de hand van mijn waarnemingen besloten we patiënte niet naar
Nederland te laten afreizen.

De arts van de alarmcentrale trad in overleg met de behandeld Turkse arts.
Even later nam de Turkse arts via een verpleegkundige nog contact met me op en
hij bood nog een zuurstoftank mee te geven voor de vliegreis. Maar ik overtuigde
hem ervan, dat vliegmaatschappijen alleen eigen goedgekeurde zuurstoftankjes
toelaten in hun vliegtuigen.
De nog steeds wachtende
taxichauffeur werd door
medewerkers van het
kliniekje ingelicht dat hij
me
weer
naar
het
vliegveld kon brengen.
En zo keerde ik zonder
patiënte
terug
naar
Nederland, waar collega’s
op mijn werk me vroegen
wat ik in Turkije gedaan
had.
“O,” grapte ik, “ik mocht
een nachtje niet thuis
slapen en heb toen maar
een hotelletje in Istanbul
genomen…………”

mijn overnachtinghotel in Istanbul

In al die 25 jaren is het nog enkele keren voorgekomen, dat ik vanwege
uiteenlopende redenen geen patiënt begeleid heb naar Nederland of elders en dus
weer alleen terugkeerde.
Redenen zoals:
patiënt was té instabiel om te vliegen, patiënt was reeds overleden, té laat met
ambulance op het vliegveld arriveren, voor een liggende patiënt is geen stretcher
ingebouwd in het vliegtuig, etc.

24. Kunnen en niet-kunnen
Op een dag in november reisde ik ’s middags met het vliegtuig vanaf Schiphol naar
Moskou. En hoewel het herfstachtig weer in Holland was, bleek het hevig te
sneeuwen boven Luchthaven Sjeremetjevo van de Russische hoofdstad. Het
vliegtuig maakte enkele rondjes alvorens te kunnen gaan landen.
Omdat ik het cyrillisch schrift
niet kan lezen, had ik de
alarmcentrale
gevraagd
vervoer en een hotel voor me
te regelen. Ik werd in de
aankomsthal dan ook netjes
opgewacht
door
een
Moskouse taxichauffeur, die
mij door en over besneeuwde
snelwegen naar een hotel
bracht.
Later op de avond maakte ik
nog een korte wandeling in de
omgeving.
De temperatuur was al ver
onder de -15° gedaald.

wandeling langs verlicht gebouw in stadspark

De volgende dag haalde dezelfde chauffeur me
weer op en reed me nog verder de stad in naar
een groot ziekenhuiscomplex.
Na enig zoekwerk had ik de patiënt gevonden.
Het bleek een bekende schaakarbiter te zijn en
was in Moskou voor het leiden van een
international schaaktoernooi.
Tijdens de wandeling naar zijn hotel was hij
gevallen en had daardoor zijn heup gebroken.
Hij zou in het ziekenhuis geopereerd kunnen
worden, maar hij moest net zo lang op een
nieuwe heup wachten als in Nederland. Dus
verkoos hij zich te laten repatriëren om in
Nederland de operatie te ondergaan.
een ouderwetse en moderne
Russische ambulance bij het ziekenhuis.

De ambulance met alleen een chauffeur stond al klaar om ons naar het vliegveld te
brengen. We kwamen daar véél te vroeg aan en daarom werden we naar een Eerste
Hulp post gebracht. Patiënt werd overgelegd op een andere brancard; en toen
begon het wachten op vertrek.
We dronken koffie en raakten in gesprek met elkaar. Patiënt was vroeger
werkzaam als wiskundeleraar. Zijn hobby was schaken en wist zich na
pensionering op te werken tot internationaal scheidsrechter bij grote wereldschaakwedstrijden.
Op een gegeven moment zei hij naar toilet te moeten voor “de grote boodschap”.
Ik zei hem, dat dit niet zo gemakkelijk zal gaan op de brancard. Maar hij keek me
verbaasd aan en gebood me: “Rij de brancard maar naar een toilet; de rest loop ik
wel !” Ik probeerde nog hem de consequenties uit te leggen, maar hij stond erop,
dat ik deed wat hij verlangde. En bij toilet aangekomen stapte hij met zijn kapotte
heup van de brancard en strompelde met zijn wandelstok verder naar de wc-pot,
zonder één kik te geven of grimassen van pijn te trekken.
Toen hij klaar was en weer op de brancard lag, keek hij me grijzend aan, dat hij dit
toch maar gefikst had. En hij voegde daar aan toe:
“Ik kan veel! En de woorden “niet kunnen” staan niet in mijn woordenboek !”
Tja, hij was toch wiskundeleraar geweest ?.... zo dacht ik.

binnenloodsen van KLM 737 op luchthaven Moskou

25. Zelf gerepatrieerd
Tot slot nog een weergave over mijn eigen repatriëring.
We waren 3 weken met vakantie op de Franse camping Les Peupliers in Lepin le
Lac, aan het meer d’Aiquebellette. We, dat zijn Addy, ikzelf en onze drie kinderen
Arianne, Marijn en Christian. Ons onderkomen was een eigen vouwwagen en de
kinderen sliepen in tentjes.
Op een warme vrijdagmiddag kwam ik met een roeiboot van vrienden terug naar
de wal en liet me uit de boot glijden. Maar mijn linker been bleef achter de ijzeren
haak van de roeispaan hangen. Tot overmaat van ramp viel ik ook nog, terwijl ik
half in het water stond en met mijn been nog aan de haak van de boot hing. De
ontstane scheur in mijn been werd daarom nog groter. Moeizaam wist ik me los te
maken van de haak en liep door het water naar de wal; de wond bloedde hevig en
vetweefsel kwam eruit. Snel werd ik naar het ziekenhuis van Le Pont de
Beauvoisin gebracht. Daar werd de wond schoongemaakt en overgoten met
jodium. Ik had n.l. met de wond in mogelijk vervuild water gelopen; want langs de
waterkant van het meer, waar het ongelukje had plaatsgevonden, vertoefden een
aantal zwanen. Ik kreeg ook een kuur antibiotica capsules mee.
Na een paar dagen begon de wond flink pijn te doen en kreeg een wat zwartachtige
kleur met donkerrode wondranden. Ik voelde me ’s nachts steeds zieker worden.
‘s Maandagsmorgens werd ik opnieuw naar het ziekenhuis gebracht. Na wondinspectie besloot de dienstdoende chirurg onder algehele narcose een wondtoilet te
doen. De operatie duurde bijna 1,5 uur.
De dag na OK kwam deze chirurg bij me langs en zei in goed Engels:
“It was a very big and dirty abcess”; en hij vertelde ook dat hij necrotisch
(=afstervend) weefsel had weggenomen en een zgn. golfdraintje had achtergelaten
in de wond, dat 2x daags gespoeld moest worden. Om de 4 uur kreeg ik een infuus
met antibiotica.
Na 5 dagen ziekenhuisverblijf vond de chirurg, dat ik niet per auto mocht terugreizen naar Nederland. Ik moest dus gerepatrieerd worden.
Maar de contacten met de persoon van de ANWB-steunpunt Lyon, die ons dossier
behandelde, verliepen erg moeizaam. Telefoontjes met vragen van mij bleven
onbeantwoord, afspraken werden niet nagekomen, Addy werd aan haar lot
overgelaten, kortom, geen ondersteuning van een alarmcentrale zoals we dat voor
ogen hadden.
Uiteindelijk vernam ik aan het eind van de vrijdagmiddag, dat ik zaterdagmorgen
per ambulance naar Geneve vervoerd zou worden, van daaruit per vliegtuig naar
Schiphol en vervolgens met een ambulance naar mijn huisadres. Addy en de
kinderen zouden met de auto en vouwwagen door een chauffeur terug naar
Nederland gereden worden. Maar ook daarover waren de nodige communicatiestoornissen. De chauffeur kwam véél te laat op de camping aan en daardoor duurde
de terugreis 2 dagen.
In het vliegtuig had ik geen enkele begeleiding en werd door een soort airportEHBO’er m.b.v. rolwagentje naar mijn plaats gebracht.

Hoog in de lucht voelde ik plotseling de wond openscheuren omdat kort voor
vertrek uit het ziekenhuis een verpleegkundige nog de hechtingen had verwijderd.
Op Schiphol bleef ik alleen achter in het vliegtuig; en toen een grondsteward mij
met een rolstoel kwam ophalen, zei hij, dat de ANWB vergeten was mijn naam
door te geven……(?)
Ik kwam alleen thuis en werd gelukkig opgevangen door mijn zwager en
schoonzus.
Ook Addy en de kinderen hadden onderweg nodige sores met de chauffeur gehad.
Ik besloot mijn ongenoegen over de hele gang van zaken kenbaar te maken in een
aan de ANWB geschreven brief. Anderhalve maand later zochten managers van
het ANWB-klachtenbureau en de locatie Lyon (die op dat moment in Nederland
verbleef) ons thuis op en hebben we ruim 3 uur gesproken over wat allemaal mis
gegaan was in deze casus.
Een uur na hun vertrek bracht een bloemist namens beide heren een boeket
bloemen met een bedankkaartje voor het prettig verlopen gesprek.
Van deze repatriëring heb ik nu niet als hulpverlener, maar als ‘patiënt’ mogen
ervaren ………….…………hoe het niet moet.

in de tuin van het
franse ziekenhuis

thuiskomst na
repatriëring

mijn verzamelde KLM-huisjes.
Ik heb met veel verschillende luchtvaartmaatschappijen gereisd, wisselend Economy en
Business Class, echter niet vaak met KLM.
De huisjes werden aangeboden als ik wel eens tijdens een intercontinentale vlucht met KLM
First of Business Class vloog.

een klein gedeelte van de vrijwel alle bewaarde vliegtuig-instapkaarten

mijn (verlopen) paspoorten
met een groot aantal visa-tickets van diverse landen

Extra
In het verleden werd ik wel eens benaderd door een journalist voor een interview
over mijn werk als repatriëringverpleegkundige.
Destijds heb ik het een keer gedaan bij Cora de Boed van het weekblad "Ons
Eiland".
Maar na de uitgifte van het boekwerkje "25 anekdotes uit 25 jaar repatriëren" werd
ik nogmaals door enkele schrijvers van tijdschriften benaderd voor een gesprek
over mijn boekje en mijn werk als repatriëringverpleegkundig.
Ed Armstrang en Richard vd Stoep, publiceerden het interview in resp. het
maandblad Terdege en het magazine TOF.
Een kopie van de artikelen heb ik hierbij toegevoegd.

Artikel uit het weekblad "Ons Eiland" .

artik

Artikel uit het maandblad "Terdege"
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Artikel uit magazine TOF (= Trots Op Flakkee).

