LEUKSTE BIJBAAN

HANNA VAN DE WETERING

‘SOMMIGE CASUSSEN
BLIJVEN IN AL HUN
WREEDHEID HANGEN’
Micha (28), derdejaars geneeskundestudent aan de UvA, werkt als
ambulancechauffeur. ‘Rijden in Amsterdam is de Champions League
onder het ambulancerijden.’ Hanna van de Wetering
Wat doe je precies?
‘Sinds vier jaar ben ik ambulancechauffeur bij Ambulance Amsterdam. Elke dag ziet er anders uit. We worden het vaakst opgeroepen
voor ouderen met pijn op de borst, gevolgd door ongevalletjes zoals
fietsers die zijn gevallen, en een klein percentage bestaat uit toeristen die bijvoorbeeld te veel drugs hebben gebruikt. Daarnaast rijd
ik regelmatig met de Mobile Intensive Care Unit, die het transport
van ic-patiënten verzorgt.’

Welke vaardigheden moet je hebben voor dit werk?
‘Om aangenomen te worden moet je in het bezit zijn van een
EHBO-diploma en een vrachtwagenrijbewijs. Je moet flexibel zijn
en creatief. Je weet nooit wat de dag je brengt, en wat het terrein
dicteert: je moet het doen met de middelen die je hebt. Maar het
belangrijkste is om goed te communiceren met alle spelers in het
veld. Het is straatwerk, en communicatie is het enige gereedschap
dat we hebben om onze veiligheid te waarborgen.’

En je moet kunnen omgaan met heftige gebeurtenissen.
‘Sommige casussen blijven in al hun wreedheid hangen: een puber
die onder de metro terecht was gekomen omdat ze de spoorbomen
had genegeerd, een jongen van mijn leeftijd die uit het raam was
gesprongen, de stoeptegels onder hem gebroken als getuigen van
de enorme kracht van zijn val. Gelukkig staan daar ook vertederende zaken tegenover: een peuter die met zijn schouder vastzat in

het stuur van zijn loopfietsje, en die we met hulp van wat groene
zeep konden bevrijden.’

Is het extra leuk om dit werk in Amsterdam te doen?
‘Werken in Amsterdam is wel echt de Champions League onder
het ambulancerijden. Je bent constant aan het anticiperen op de
drukte en het chaotische verkeer. Bij normale ritten moeten wij ons
gewoon aan de verkeersregels houden, bij spoed rijden we door
rood en maximaal 40 kilometer per uur harder dan is toegestaan.
Er komt dan ook elke maand een enorme stapel boetes binnen.’

Is het goed te combineren met je studie?
‘Ik werk achtien uur per week, in de vakantie meer. Tot mijn
coschappen is dit goed te combineren, al maak ik soms wel lange
dagen. Je hebt een paraatheidsfunctie, daardoor kan ik op de post
soms wat studeren. Daarnaast sluit mijn werk qua inhoud ook
mooi bij mijn studie aan, al kent de Eerste Hulp maar een paar
smaken.’

Waarom is dit de leukste bijbaan?
‘Het is ontzettend afwisselend: het ene moment sta je in een prachtig appartement in Amsterdam-Zuid, het volgende moment tot je
enkels in de modder langs de kant van de snelweg. Daarnaast vind
ik de ambulancezorg een hele pure en toegankelijke kant van de
zorg. Hier kun je je echt op die ene patiënt focussen.’
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