
 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

 

   
 Diensten van de Voorzitter  

   
Eurostation II 
V. Hortaplein 40/10 
1060 Brussel 

 

  

Discipline DGH 
Auteur Michel Van 

Hoegaerden 
O. Ref ICM/060110/ 

 

U. Ref. - 

Aan de verantwoordelijken van de diensten 
ziekenwagens en de MUG-functies 

 

 

 

10.01.06 

kopieën : Directie van de centra van het eenvormig oproepstelsel 

  Gezondheidsinspecties 

   AD Civiele veiligheid –FOD Binnenlandse Zaken 

 

Betreft: Omzendbrief ICM/AMU/001 betreffende het positionerings- en oriëntatiesysteem geïnstalleerd in 

de interventievoertuigen die meewerken aan de Dringende Medische Hulpverlening 

 

Geachte dames, geachte heren, 

 

Er zijn verschillend vragen gerezen over de snelheid van de interventiemiddelen van de Dringende Medische 

Hulpverlening (MUG’s en ambulances) wanneer  ze al dan niet een positionerings- en oriëntatiesysteem (type 

GPS) gebruiken. 

 

De voordelen van dergelijke systemen mogen zeker benadrukt worden en het gebruik ervan aangemoedigd.  

 

Uit het onderzoek van recente situaties blijkt echter dat een te groot vertrouwen van het interventieteam in de 

aanwijzingen verschaft door het positionerings- en oriëntatiesysteem vreemd genoeg een schadelijke invloed kan 

hebben op de interventiesnelheid van de middelen van de dringende medische hulp waardoor de aankomst van 

deze middelen op de plaats van de interventie vertraagd wordt. Bepaalde GPS zijn inderdaad onvoldoende 

gevoelig om de geleiding in een stedelijk milieu te verzekeren en/of beschikken niet over de recentste 

bijwerkingen. 

 

Daarom wordt, in de huidige technische situatie, aangeraden: 

- aan de operatoren van de diensten: 

o erop toe te zien dat de voertuigen uitgerust zijn met recente wegenkaarten; 
o erop toe te zien dat de wegenfiches stipt bijgewerkt worden; 
o zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van aangekondigde wegenwerken in de over het 

algemeen betrokken streek. 
- aan de teams: 

o te zorgen voor een goede kennis van de over het algemeen betrokken streek; 

o aandacht te hebben voor eventuele incoherenties van de positionerings- en oriëntatiesystemen; 

o zo nodig, de aanwijzingen van de bediende van het eenvormig oproepstelsel te volgen. 

- Aan de centra van het eenvormig oproepstelsel: 

o erop toe te zien dat de mobiele middelen geadviseerd worden wat de snelste en accuraatste 

reisweg is. 

 

Ik hoop dat door deze aanbevelingen toe te passen onnodig onaangename situaties vermeden zullen worden. 

 

Hoogachtend. 
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