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MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 27 september 1991

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de reactie die het
wetsvoorstel blijkens het voorlopig verslag heeft opgeroepen. Wij hopen
met de beantwoording van de vragen van de fractie van het CDA een
bijdrage te leveren aan de voorspoedige voortgang van het wetsvoorstel.

De CDA-fractie heeft vijf vragen gesteld die wij hieronder achtereen–
volgens beantwoorden.

1. Wij hebben zeker de indruk dat het Nederlandse Rode Kruis door de
instanties die beroepskrachten in dienst hebben als volwaardige partner
in de rampenbestrijdingsorganisatie wordt erkend. Het Rode Kruis heeft
zijn taak met enthousiasme op zich genomen en is met de opbouw van
zijn deel van de rampenbestrijdingsorganisatie begonnen. Daarbij is
goede voortgang geboekt. inmiddels heeft het Rode Kruis overal regio–
stichtingen geformeerd die 60 geneeskundige eenheden verzorgen. Het
Nederlandse Rode Kruis heeft in de loop van de (re)organisatie van de
rampenbestrijding steeds halfjaarlijks aan de ondergetekenden gerappor–
teerd over de voortgang bij de opbouw van zijn organisatie, de opleiding
en de oefening van vrijwilligers.

In het Handboek geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en
rampen (VUGA, dec. 1990) is de geneeskundige hulpverleningsketen
uitvoerig beschreven. Dit Handboek kwam tot stand in overleg met verte–
genwoordigers van de professionele organisaties. In het Handboek is de
belangrijke ondersteunende taak van het Rode Kruis Korps in de genees–
kundige hulpverleningsketen bevestigd. Het gaat daarbij niet alleen om
de hoofdketen met de verzamelplaatsen gewonden, maar ook om de
zogenoemde nevenketen die is gericht op de behandeling van lichtge–
wonden. Ook hier ligt een belangrijke uitvoerende taak van het Rode
Kruis Korps. Het korps neemt daarmee een volwaardige positie in de
geneeskundige hulpverleningsketen in.

In de eerste fase na een ongeval of ramp kunnen ter ondersteuning
van de professionele hulpverleners (traumateams van de Landelijke
Organisatie Traumateams en ambulance-verpleegkundigen) groepen
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vrijwilligers worden ingezet. Het gaat hierbij om zogenaamde sigma's, dit
zijn snel inzetbare groepen tot medische assistentie. Bij deze sigma's
wordt primair gedacht aan een onderdeel van de geneeskundige eenheid
van het Rode Kruis Korps die daartoe verhoogd paraat wordt gemaakt.
Het Rode Kruis heeft samen met de Vereniging van Directeuren Basisge–
zondheidsdiensten en in overleg met ons de aanzet gegeven tot
onderzoek naar de mogelijkheden van verdere ontwikkeling van deze
samenwerking.

Tenslotte is er onlangs een programma gestart waarin binnen regionaal
verband alle bij de rampenbestrijding betrokken disciplines nog eens
extra ondersteuning wordt geboden bij het treffen van voorbereidingen.
In dat kader wordt er ook naar gestreefd de onderlinge communicatie te
verbeteren hetgeen er nog verder aan zal bijdragen dat het Nederlandse
Rode Kruis als volwaardige partner in de rampenbestrijdingsorganisatie
zal functioneren.

2. Van de 61 geneeskundige pelotons worden thans 60 bemand door
het Rode Kruis Korps en één door de (Amsterdamse) brandweer. Er is
derhalve op dit moment geen geneeskundig peloton dat door een EHBO–
of kruisvereniging wordt bemand. Het is ons niet bekend of EHBO– en
kruisverenigingen door gemeentebesturen op andere wijze worden
ingeschakeld bij de rampenbestrijding.

3. De situatie op dit moment is als volgt. Met het oog op de inzet van
een deel van het KMC bij een grote ramp in vredestijd is er de Regeling
Buitengewone Oproeping Rampbestrijding, die er in voorziet dat zes
geneeskundige pelotons binnen 24 uur nadat daartoe het besluit is
genomen, kunnen worden ingezet. Nog eens zes geneeskundige pelotons
komen zo spoedig mogelijk daarna beschikbaar. In directe beschik–
baarheid van het materieel is voorzien. Het totale KMC kan worden
gemobiliseerd in het kader van de algemene mobilisatie en paraatstelling
van de totale krijgsmacht. Dit is voorzien in tijden van oplopende interna–
tionale spanning. Uiterhjk 48 uur na uitgifte van het desbetreffende
mobilisatietelegram kunnen de 90 geneeskundige pelotons worden
ingezet. Bovengenoemde Regeling Buitengewone Oproeping Rampbe–
strijding kan in tijden van oplopende internationale spanning desgewenst
ook worden toegepast in een situatie dat (nog) geen algemene mobili–
satie heeft plaatsgevonden. Een eventueel nadien plaatsvindende mobili–
satie wordt dan niet gehinderd door het feit dat een deel van het KMC
reeds paraat gemaakt is.

Overigens is in de memorie van toelichting bij de begroting van
Binnenlandse Zaken voor 1992 aangekondigd dat het KMC zal worden
opgeheven. Gebleken is dat in het licht van de huidige internationale
veiligheidssituatie de continuïteit van optreden bij calamiteiten onder alle
omstandigheden gewaarborgd kan worden door inzet van bestaande
onderdelen van de defensie-organisatie. Met het oog op het belang van
een adequate rampenbestrijding zullen nadere afspraken worden
gemaakt over o.m. de aard en omvang van de beschikbare capaciteit die
dient te passen in de bestuurlijke en operationele structuur van de
rampenbestrijding en in de algemene militaire bijstand. Over de
uitwerking van deze voornemens vindt thans overleg plaats tussen de
betrokken departementen.

4. Alle Centrale Posten Ambulancevervoer op twee na beschikken over
een ambulancebijstandsplan. De resterende twee CPA'n zullen op 1
januari 1992 over een zodanig plan beschikken.
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5. De ambtsvoorganger van tweede ondergetekende heeft op 21 april
1989 aan de Nationale Raad voor de Volksgezondheid advies gevraagd
over de inzet van helicopters bij de geneeskundige hulpverlening. Op 20
december 1989 heeft de Raad zijn advies uitgebracht. De Raad is van
mening dat helicoptervervoer een beperkte bijdrage kan leveren aan de
verbetering van de spoedeisende medische hulpverlening in Nederland.
Waar geografische omstandigheden hulpverlening per ambulance-auto
onmogelijk maken is de helicopter het aangewezen vervoermiddel. Een in
1982 door Twijnstra Gudde in opdracht van de ANWB ingesteld
onderzoek heeft uitgewezen dat het twijfelachtig is of de inzet van
helicopters bij primaire interventies een kwalitatieve verbetering van de
hulpverlening als resultaat heeft Inzet van de helicopter in dergelijke
acute gevallen levert veelal geen tijdwinst op. De Raad kan deze uitkomst
nog steeds onderschrijven. Wij delen dat standpunt.

Daarbij hebben wij mede in aanmerking genomen dat de kwaliteit van
de ambulancehulpverlening sinds 1982 verder is toegenomen. Daarom
achten wij het niet opportuun een fundamenteel onderzoek naar de rol
van helicopters bij de geneeskundige hulpverlening in te stellen.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

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