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21 023 Regels inzake de organisatie en uitvoering van
de geneeskundige hulpverlening bij rampen
alsmede de voorbereiding daarop (wet
geneeskundige hulpverlening bij rampen)

Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN WELZIJN, VOLKSGE–
ZONDHEID EN CULTUUR

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Rijswijk, 31 januari 1991

Bijgaand doe ik u in overleg met mijn ambtgenoot van Defensie, het
toegezegde antwoord toekomen op de vraag van de P.v.d.A.-fractie
m.b.t. de relatie van de zogenaamde perifere teams en de rampenbe–
strijdingsorganisatie/geneeskundige hulpverlening bij rampen.

De vraag werd gesteld in het debat over de Wet Geneeskundige
Hulpverlening bij rampen 21023 dd. 23-24 januari j.l.

Bij de in uitvoering zijnde reorganisatie van de krijgsmachthospitaal–
functie worden het Marinehospitaal te Overveen (reeds per 1-5-90
opgeheven) en het Militair Hospitaal A. Mathijsen te Utrecht samenge–
voegd in een thans in aanbouw zijnd Krijgsmachthospitaal. Dit hospitaal
wordt aangebouwd naast het Academisch Ziekenhuis te Utrecht (AZU)
waarmede een samenwerkingsverband wordt aangegaan.

Tot het Krijgsmachthospitaal behoort een z.g. calamiteitenhospitaal
dat zich bevindt in de onderkeldering van het AZU. Dit noodhospitaal is
versneld operationeel gemaakt in verband met de Golfcrisis.

Een nieuw element in de krijgsmachthospitaalorganisatie wordt
gevormd door de z.g. perifere teams welke worden ondergebracht in
ziekenhuizen resp. te Heerenveen, Den Helder, Den Haag, Rozendaal en
Veldhoven. De teams in Den Helder en in Heerenveen zijn thans opera–
tioneel, de overige teams worden voorbereid.

De functie van de perifere teams is in oorlogstijd het bemannen van
veldhospitalen c.q. hospitaalfaciliteiten aan boord van schepen. In
vredestijd zijn ze beschikbaar om regionaal medisch specialistische hulp
te verlenen aan militair personeel.

V.w.b. de perifere teams behoren ook de maatschappen in de betref–
fende ziekenhuizen tot de contractpartners omdat de militaire specia–
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listen in de perifere teams nauw met hen samenwerken. In de overeen–
komsten is o.m. de toegang tot de civiele patiëntenzorg geregeld. Deze
toegang is nodig voor het op peil houden van de medische vaardigheden
omdat het militaire patiëntenbestand hiervoor te eenzijdig is.

Bij de rampenbestrijding hebben de perifere teams geen bijzondere
taak. Bij rampensituaties in vredestijd verlenen de teams echter
medewerking indien het betreffende ziekenhuis wordt ingeschakeld. In
bijzondere omstandigheden liggen de taken van de teams, zoals reeds
werd aangegeven, elders en zijn ze niet beschikbaar voor hulpverlening
bij rampen.

In het kader van de geneeskundige hulpverlening bij de Golfcrisis
wordt het medisch specialistisch personeel over het algemeen
onttrokken aan de krijgsmachthospitaal organisatie in zijn totaliteit. Tot
op heden is hierbij geen personeel ingezet dat deel uitmaakt van de
thans operationeel zijnde perifere teams.

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. J. Simons
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