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Spoedeisende zorg...
hoe werkt dat eigenlijk?



Het is woensdagochtend een uur of 
tien als hij zijn aanloop neemt. Voor 
een sierlijke arabier over de kast. Zijn 
snelheid is goed, zijn afzet prima en als 
een ware turner zeilt hij door de lucht. 
Dan… een ijzingwekkende kreet. Bij 
het neerkomen raakt hij de mat half, 
valt en ziet dat zijn voet haaks staat op 
wat hij gewend is. De pijn is enorm, als 
de ambulance al onderweg is.

Sidney (13), leerling aan het Bonhoeffer 
College in Castricum: “Ik schrok enorm 
toen het gebeurde. De gymleraren kwa-
men snel kijken en legden een natte hand-
doek op mijn been. De ambulance was er 
hartstikke gauw. De broeders hadden een 
vacuüm spalk om mijn voet gedaan en 
een infuus aangebracht. Met pijnstillers. 
Want het deed héél erg zeer. Toen ben ik 
naar het ziekenhuis gebracht.”

Moeder Esther was op het moment van 
het ongeluk gelukkig thuis: “De leraar had 
mij snel gebeld. Dus ik ben direct naar de 
Spoedeisende Hulp van het Medisch Cen-
trum Alkmaar gegaan. Ik had bovendien 
de helderheid van geest om alle noodza-

kelijke papieren mee te nemen. Wat mij 
meteen opviel, was de grote betrokken-
heid van de medewerkers ter plaatse, aar-

dig en behulpzaam, echte professionals.”
Sidney: “De SEH-arts vertelde dat de 
bloedstroom niet goed was en dat mijn 
voet daarom blauw was. Nadat ik de juiste 
pijnstilling had gekregen, heeft de SEH-
arts mijn voet weer in de juiste positie 
gezet. Daar heb ik niet veel van gemerkt. 
Er zijn toen foto’s gemaakt.”  Esther: “Uit de 
foto’s bleek dat er tevens sprake was van 
een breuk aan de binnenzijde van de voet. 
Dus moest Sidney ook nog geopereerd 
worden. De SEH-arts heeft hierover over-

leg gevoerd met de chirurg-traumato-
loog. Sidney is in open gips gezet en kon 
dezelfde dag nog worden geopereerd.”

Esther: “Mijn man John en ik waren die 
dag om de beurt stand-by. De opera-
tie zelf duurde nauwelijks een kwartier.  
Sidney kreeg een bout in zijn voet. Ik 
was erbij toen hij weer bijkwam. De vol-
gende dag om een uur of een was hij 
weer thuis. Ik moet zeggen dat ik, als ik 
alles op een rijtje zet, superenthousiast 
ben over de aardige en zeer professio-
nele wijze waarop de mensen in het zie-
kenhuis met mijn zoon zijn omgegaan.  
Dat geeft veel vertrouwen. Prima. Boven-
dien is alles zo snel gegaan dat we geen 
tijd hebben gehad om ze te bedanken.  
Hierbij dan maar!”

Het geeft vertrouwen als je ziet 

hoe het ziekenhuispersoneel 

met mijn zoon is omgegaan

Wat mij meteen opviel, 

was de grote betrokkenheid 

van de medewerkers

Snel en professioneel
"We hadden niet eens tijd om dank je wel te zeggen!"

Geachte lezer,

Voor u ligt het magazine Spoed! 
Dit magazine is een initiatief van de huisartsenposten Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Alkmaar, 
meldkamer 112, ambulancediensten, Spoedeisende Hulp van het Medisch Centrum Alkmaar, het Gemini 
Ziekenhuis, Westfriesgasthuis en de Spoedeisende Psychiatrische Hulp van GGZ. Het geeft een kijkje achter 
de schermen van onze hulpverleningsdiensten en laat onze werkwijze zien. Zo weet u ons te vinden als het 
nodig is. Veel leesplezier!
 
Sandra Voerman
Directeur Huisartsenpost Alkmaar

Spoedeisende zorg… hoe werkt dat eigenlijk?



KopKop
Wat gebeurt er als ik 112 bel?

“Ik ga u vragen stellen. Veel 
mensen verwachten dat 
niet, die denken dat ze bij 
ons een ambulance ‘bestel
len’, dat ze ons alleen maar 
een adres hoeven te geven. 
Maar we zijn geen taxicen

trale. We moeten vragen stellen om de situatie 
te beoordelen, om te beslissen wat voor hulp 
er nodig is. Laatst had ik een ooggetuige van 
een verkeersongeval aan de lijn die zei dat het 
volgens hem allemaal wel meeviel. Ik vroeg 
door. Uiteindelijk bleek dat er niet één, maar 
zes ambulances nodig waren. 

We vragen naar de toestand van het slachtoffer. Is 
hij of zij aanspreekbaar, is er een ademhaling, wat 
is de kleur van de lippen? Bij een auto-ongeluk vra-
gen we hoe hard er is gereden, om de kracht van 

de impact in te schatten. Je moet het alleen doen 
met die telefoonlijn, je ziet niets, dat is het moeilijke. 
Soms doe ik heel even mijn ogen dicht om me een 
voorstelling van de situatie ter plekke te maken.
De beslissing of het inderdaad spoed is moet ik al 
snel nemen. Ik voer de gegevens in de computer in, 
mijn collega naast me ziet op het scherm dat het 
om een spoedrit gaat en stuurt de dichtstbijzijnde 
ambulance. Plus misschien de traumahelikopter. 
Of politie of burgerhulpverleners die kunnen reani-
meren. Of de huisarts. Ondertussen ga ik door met 

mijn vragen, om het beeld compleet te krijgen. De 
melder vormt ter plekke mijn ogen en oren.
Hoe lastig het is om door de telefoon een situatie 
te beoordelen ervoer ik laatst weer. Er belde een 
vrouw die op het punt stond te bevallen, de ver-
loskundige was nog nergens te bekennen. Ik liet 
onmiddellijk een ambulance op weg sturen, maar 
de natuur bleef ondertussen zijn werk doen. Ik be-

geleidde haar stap voor stap. “Pak een paar droge 
doeken”, instrueerde ik haar. Pas toen zei ze: “Die 
heb ik hier niet, ik zit in de auto!” Dat had ze aan 
het begin van het gesprek niet gezegd, ik dacht al 
die tijd dat ze thuis zat. Haar zoon is geboren ter-
wijl ik haar aan de lijn had. Ik zei: “Leg hem maar op 
je buik.” Even maakte ik me zorgen, ik hoorde geen 
gehuil. “Hij ligt om zich heen te kijken”, hoorde ik 
een paar seconden later.

Het komt regelmatig voor dat we geen ambu-
lance sturen, maar iemand op een andere manier 
helpen. Als het geen geval is van elke seconde telt, 
kunnen we bijvoorbeeld doorverbinden met de 
huisartsenpost. Mensen begrijpen dat niet altijd, 
die vinden dat ze hoe dan ook recht hebben op 
een ambulance. Sommigen worden agressief en 
gaan schelden, zelfs dreigen. Er worden soms din-
gen geroepen, daar lusten de honden geen brood 
van. Maar ambulances zijn geen doperwtjes, je 
kunt er niet zomaar een blik van opentrekken. We 
moeten die ambulances vrijhouden voor levens-
bedreigende situaties.”

Haar zoon is geboren terwijl ik 

haar aan de lijn had. 

Ik zei: “Leg hem maar op je buik"

Je moet het alleen doen met 

die telefoonlijn, je ziet niets, 

dat is het moeilijke

Interview met Gerard Minneboo, centralist ambulancezorg Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Als elke seconde telt 
Als u meent dat er sprake 
is van een levensbedrei-
gende situatie waarbij elke 
seconde telt, kunt u 112 
bellen. De centralist die u 
aan de lijn krijgt is opge-
leid om een situatie goed 
te kunnen inschatten. De 
centralist kan oordelen 
dat u beter op een andere 
manier kan worden gehol-
pen dan via 112. Zo kunt 
u worden doorverbonden 
met de huisartsenpost. 

Steeds drukker
Het aantal meldingen 
dat de 112-meldkamer 
te verwerken krijgt is de 
af gelopen jaren sterk 
gestegen. Het ambulance-
deel van de meldkamer in 
Noord-Holland Noord nam 
vorig jaar meer dan veer-
tigduizend meldingen aan. 
Een van de oorzaken voor 
de stijging is de toene-
mende vraag naar zorg.

Alkmaar
Als u met een vaste lijn 
112 belt, krijgt u direct de 
meldkamer van uw regio 
aan de lijn. In de regio 
Noord-Holland Noord 
is dat de meldkamer in 
Alkmaar. Belt u met een 
mobiel nummer naar  
112, dan krijgt u eerst de 
centrale van het Korps  
Landelijke Politiediensten 
in Driebergen. Die ver-
bindt u vervolgens door 
met de meldkamer van  
uw eigen regio. 

“Wat gebeurt er als ik 112 bel?”

112 is geen taxicentrale



Wat gebeurt er als ik de 
huisartsenpost bel?

“Mensen met medische 
problemen die niet kunnen 
wachten tot het eerstvolgen
de dagelijkse spreekuur van 
hun eigen huisarts, kunnen 
ons in de avond, nacht of tij
dens het weekend en feest

dagen bellen. Wij luisteren naar de hulpvraag 
en pakken ondertussen de gegevens van de 
patiënt erbij. Vervolgens stellen wij aan de 
hand van ons huisartsenhandboek een aantal 
vragen om een inschatting te maken van de 
mate van urgentie, om op basis daarvan het 
beste advies te kunnen geven.

Dat advies kan variëren van een zelfzorgadvies tot 
een consult op de huisartsenpost of een visite bij 
hen thuis als dat om medische reden noodzake-
lijk is. Vaak gaat het om zieke kinderen. Maar ook 
mensen met hartklachten, verwondingen, maag-
bloedingen, verstuikingen, griepaanvallen, om 
maar een paar medische problemen te noemen, 
bellen naar de huisartsenpost. Altijd, en dat is heel 
belangrijk, worden onze adviezen aan de mensen 

die bellen, binnen het uur door de dienstdoende 
huisarts beoordeeld. De eigen huisarts ten slotte 
krijgt na een contact van zijn patiënt met de huis-
artsenpost dezelfde dag een verslaglegging van 
dit contact.

Een belangrijke taak voor ons is de triage, waarbij 
wij als triageassistente (een speciaal opgeleide dok-
tersassistente of verpleegkundige), tijdens de tele-
foongesprekken de mate van urgentie inschatten. 
Beoordelen we de situatie als levensbedreigend 
dan verbinden wij het telefoongesprek door naar de 

meldkamer ambulancezorg en wordt er direct een 
ambulance ingezet. Spoed is vaak een combinatie 
van het inzetten van de huisarts, de ambulance en/
of de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis. 
Dringend is in het algemeen de – laat ik zeggen – 
normale zaak voor de huisartsenposten. Bij routine 
kunnen we in de meeste gevallen volstaan met een 
(telefonisch) advies of raden wij een consult over-
dag bij de eigen huisarts aan. Belangrijk is steeds 
dat we de mensen die ons soms in paniek bellen, 
kalm en professioneel te woord staan. We probe-
ren in elke situatie in overleg met de patiënt tot een 
goede oplossing te komen. Om de juiste hulp bij 
uw acuut medisch probleem in te zetten, is het dus 
van belang dat u belt alvorens te komen.

In het weekend worden we regelmatig gebeld 
door sporters die geblesseerd zijn, of door men-
sen die in het uitgaansleven gewond zijn geraakt. 
Echter, huisartsen doen geen visites in openbare 
ruimten. Dus als er op een voetbalveld of in een 
café iets gebeurt, dan zijn er twee mogelijkheden. 
De patiënt belt en komt voor een consult naar de 
huisartsenpost, of belt met de meldkamer (112), 
die dan bepaalt welke zorg geboden wordt.

De mate van urgentie - routine,  

dringend, spoed of levensbedreigend -  

bepaalt wat we doen of adviseren

Om de juiste hulp op het juiste 

moment in te zetten, vragen wij 

de patient eerst te bellen 

Interview met Jantineke Breur-Breekveldt van de Huisartsenpost Kop van Noord-Holland

Huisartsenposten
De huisartsenpost in Alk-
maar, Den Helder/Schagen/
Texel en Hoorn, waar alle 
huisartsen uit dit gebied bij 
zijn aangesloten, zijn alleen 
bedoeld voor dringende 
medische hulp buiten 
kantooruren. Bij elk bezoek 
wordt u gevraagd naar een 
legitimatiebewijs (uw wet-
telijke plicht), het burger-
servicenummer (BSN) of 
een verzekeringsnummer.

Eigen huisarts
Overdag kan ook de eigen 
huisarts tot 17.00 uur ge-
beld worden voor spoed-
eisende kwesties. 
Er is altijd medisch ge-
schoold personeel aanwe-
zig, dat de spoedtelefoon 
beantwoordt.

Feestdagen
De huisartsenpost is 
toegankelijk voor spoed-
eisende hulpvragen op 
feestdagen en in de avond, 
nacht en weekenden.

Herhaalrecepten
Een herhaalrecept regelt 
u bij uw eigen huisarts. 
In medisch noodzakelijke 
gevallen schrijft de dienst-
doende arts een recept uit. 
Medicijnen kunnen dan 
worden opgehaald bij de 
spoedapotheek.

Drukte
Per post zijn er jaarlijks 
tussen de 43.000 en 53.000 
contacten. Hierbij wordt in 
42% van de gevallen een 
telefonisch advies ver-
strekt, in 49% een consult 
afgesproken en in 9% een 
visite afgelegd. Het is van 
belang de spoedeisende 
hulpvraag telefonisch voor 
te leggen aan onze triage-
assistenten zodat de juiste 
hulp verleend kan worden 
op het juiste moment.

“Wat gebeurt er als ik de huisartsenpost bel?”

Routine, dringend, spoed 
of levensbedreigend



KopKop
Wat doet het ambulanceteam?

“Wij bieden ter plaatse al  
hulp, om te voorkomen dat  
letsel verergert of de patiënt 
misschien zelfs overlijdt. We 
zijn er dus niet alleen om ie
mand zo snel mogelijk van A 
naar B te vervoeren. We moe

ten de patiënt eerst stabiliseren door bijvoor
beeld zuurstof of medicatie toe te dienen, het 
hart met een elektrische schok op gang te bren
gen of een buisje in te brengen in de luchtpijp. 

De chauffeur en ik vormen een hecht team. Het is 
de taak van de chauffeur om ons veilig naar de plek 
van bestemming te brengen. Met zwaailicht en si-
rene rijden is een vak apart. Het brengt risico’s met 
zich mee, daarom doen we het alleen als het echt 
nodig is. De chauffeur rijdt op zo’n manier dat de 
ambulance goed zichtbaar is, hij maakt ons ‘breed’. 
Ter plaatse assisteert de chauffeur mij, ik ben  
als ambulanceverpleegkundige verantwoordelijk 
voor de zorg over de patiënt. Als je bij een ver-
keersongeluk aankomt waarbij meerdere auto’s 
betrokken zijn, heeft het geen zin om meteen 

op diegene af te rennen die het meeste bloed 
op zijn gezicht heeft. Bloed zegt niet altijd alles, 
dat kan van een klein sneetje afkomstig zijn. Ik 
probeer een ongeval te lezen: hoe heeft het on-
geval plaatsgevonden, welke inzittende kreeg de 
meeste energie van de klap te verwerken? Soms 

heeft iemand uitwendig geen schrammetje, maar 
inwendig zeer zware verwondingen. 
Je kunt de situatie alleen goed inschatten door 
een slachtoffer volgens een vaste methode te on-
derzoeken. Anders word je zo op het verkeerde 
been gezet. Neem iemand die op zaterdagavond 
beschonken van de fiets is gevallen: het kan zijn 
dat hij door de alcohol nauwelijks pijn voelt, maar 
de vreselijkste letsels heeft. Het gebeurt ook dat 
we erachter komen dat er geen directe noodzaak 

is om de patiënt naar het ziekenhuis te vervoeren. 
Dan verwijzen we de patiënt bijvoorbeeld door 
naar de huisartsenpost, in overleg met de huisarts, 
omdat we zelf beschikbaar moeten zijn voor mel-
dingen waarbij elke seconde telt. 
Sommige omstanders reageren emotioneel, om-
dat ze niet begrijpen wat we aan het doen zijn. Het 
komt voor dat ze opgewonden raken omdat we 
een slachtoffer niet meteen meenemen. Terwijl we 
op dat moment bezig zijn levensreddende han-
delingen te verrichten! Daarom leggen we zo veel 
mogelijk uit wat we doen. 

Ons beroep kan heftig zijn, zeker als er iets met kin-
deren is. Er zijn meldingen waarbij een moeder met 
baby op de arm ons al op straat tegemoet komt. Bij 
baby’s kan het gaan om een koortsstuip, dat ziet er 
heel eng uit. Maar het herstelt zich vaak vanzelf of 
kan makkelijk worden verholpen. Dan is het heel 
bevredigend als je de dodelijke bezorgdheid van 
een moeder kunt wegnemen.”

Sommige omstanders reageren 

emotioneel, omdat ze niet begrijpen 

wat we aan het doen zijn

Soms heeft iemand uitwendig 

geen schrammetje, maar inwendig 

zeer zware verwondingen

Interview met Maurice Dusseau, ambulanceverpleegkundige bij Connexxion Ambulancezorg

Helpen
U kunt het werk van 
het ambulanceperso-
neel makkelijker maken, 
bijvoorbeeld door ambu-
lanceverpleegkundige en 
-chauffeur indien mogelijk 
op te wachten en snel naar 
de patiënt te leiden. Het 
ambulancepersoneel kan u 
vragen te helpen. Zo kunt u 
gevraagd worden materiaal 
te dragen of ruimte vrij te 
maken. Het is belangrijk dat 
het ambulancewerk niet 
gehinderd wordt door op-
dringerige of opgewonden 
omstanders. U kunt daar 
een bijdrage aan leveren 
door zelf rustig te blijven 
en anderen tot kalmte te 
manen. Tip voor als u op de 
weg, in uw auto, plaats-
maakt voor een ambulance: 
geef richting aan, dan kan 
de ambulancechauffeur op 
u anticiperen. 

Ambulanceteam 
Een ambulanceverpleeg-
kundige heeft niet alleen 
een opleiding tot verpleeg-
kundige gevolgd, maar ook 
veel ervaring opgedaan in 
het ziekenhuis op een rele-
vante afdeling, zoals spoed-
eisende hulp. Een chauffeur 
op de ambulance krijgt 
een intensieve opleiding, 
waarbij zowel rijtechnische 
als medische vaardigheden 
centraal staan. Ambulance-
personeel is niet in dienst 
van een ziekenhuis, maar 
van een ambulancedienst. 
In Noord-Holland Noord 
zijn er twee ambulance-
diensten: Connexxion Am-
bulancezorg en Ambulan-
cezorg van Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord. 

“Wat doet het ambulanceteam?”

"Ik probeer een ongeval
te lezen"



Hoe werkt Spoedeisende Hulp in het 
ziekenhuis?

“Iedereen kan bij de Spoed
eisende Hulp van de zieken
huizen terecht. Je moet dan 
wel met een paar zaken reke
ning houden. Zo moet je een 
urgent of levensbedreigend 
medisch probleem hebben. 

Dat kan je zelf vaak goed bepalen. Twijfel je, 
ga dan eerst bij je eigen huisarts of huisartsen
post langs. Kom je bij de Spoedeisende Hulp 
(SEH) dan word je eerst getrieerd, zoals wij dat 
noemen. Dat wil zeggen, er vindt een kort in
takegesprek plaats dat het probleem zelf en 
de directe noodzaak van de behandeling kan 
bepalen.”

“Het komt voor dat een patiënt soms even, soms 
ook wat langer moet wachten. Dat kan gebeuren 
omdat er op een bepaald moment misschien wel 
drie ambulances tegelijk aankomen. Voor onze pa-

tiënten, voor ons en voor ons werk geldt steeds, 
dat patiënten met de hoogste urgentie, of anders 
gezegd, diegenen die er het slechtst aan toe zijn, 
altijd voorgaan!”

“Naast de mensen die zichzelf naar de SEH verwij-
zen, is er een veel grotere groep die via de huisarts, 
de huisartsenpost of via de meldkamer (112), al 
dan niet per ambulance, bij ons komt voor spoed-

eisende medische hulp. Dat kan met van alles zijn. 
Van een staalsplinter in het oog tot heftige buik-
pijnen. Van pijn op de borst tot open botbreuken. 
Onze werkwijze is steeds dezelfde. We bekijken 
de klacht en meten de vitale parameters (zoals 
bloeddruk, hartslag, etc.) van de patiënt en zijn/
haar pijn score. We voeren een gesprek met ze en 
doen lichamelijk onderzoek. Soms is heel duidelijk 
waar ze voor komen, zoals in het geval van Sidney 
(zie pagina 2). Vervolgens, afhankelijk van hoe le-

vensbedreigend de situatie van de patiënt is, gaan 
we over tot snelle en gerichte actie.

Een rondleiding door de SEH laat zien dat mo-
derne meet- en regelapparatuur ruimschoots 
voorhanden is. “Kortom, je hoeft hier absoluut  
niet bang te zijn. Iedereen is bij ons in goede  
handen”, zo stelt Melanie gerust. “Ook het geven 
van vertrouwen is onze taak. Wij behandelen  
de gehele mens in plaats van alleen hun licha-
melijke problemen. Stellen wij bijvoorbeeld vast  
dat iemand psychisch niet helemaal in orde is, dan 
nemen wij ook in dat opzicht onze maatregelen.”

Wij richten ons op de gehele mens, 

niet alleen op een lichamelijk 

probleem

Het kan zijn dat mensen moeten 

wachten, omdat anderen er op dat 

moment slechter aan toe zijn

Interview met Melanie, spoedeisende-hulparts in het Westfriesgasthuis in Hoorn

Spoedeisende-hulp-
artsen
De afdelingen SEH van de 
ziekenhuizen in Hoorn en 
Alkmaar werken met teams 
van spoedeisende-hulp-
artsen en goed opgeleide 
verpleegkundigen.  
De Spoedeisende Hulp van 
de ziekenhuizen is 24 uur 
per dag en zeven dagen 
per week geopend.

Eigen risico
SEH is dure medische zorg. 
Maak er dus op de juiste 
manier gebruik van. Een on-
eigenlijk bezoek aan de SEH 
kan voor volwassenen dan 
ook gevolgen hebben voor 
het eigen riscio dat u heeft 
bij de zorgverzekering.

Bike for life 
De SEH van Hoorn is me-
disch perfect uitgerust.  
Tot zelfs de Bike for life.  
Dit is een fiets met o.a.  
een defibrillator en beade-
mingsmogelijkheden voor 
spoedsituaties in en rond 
het ziekenhuis.

Cijfers
Op de SEH’s van Alkmaar, 
Hoorn en Den Helder ko-
men jaarlijks respectievelijk 
31.000, 25.000 en 13.000 
patiënten. Tweederde tot 
driekwart van deze patiën-
ten gaat dezelfde dag weer 
naar huis. Het merendeel 
van de patiënten die de 
SEH’s bezoekt, is slachtoffer 
van kleine ongevallen -  
zoals een val van een keu-
kentrap - of grote verkeers-
ongevallen.

“Hoe werkt Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis?”

Hoogste urgentie gaat 
altijd voor

De enkelbreuk van een patiënt wordt rechtgezet en gegipst (dit is niet Sidney)



KopKop
Wat doe je als je zelf in psychische 
nood bent, of wanneer je iemand in 
grote ver wardheid ziet?

“Wij zijn vannacht een keer 
of tien gebeld. Eén telefoon
tje kwam van de huisartsen
post, waar een wanhopige 
vrouw had gemeld een einde 
aan haar leven te willen ma
ken. Ze had echter meteen 

de verbinding verbroken. Intussen hadden de 
buren van deze vrouw naar de politie gebeld, 
die vervolgens de Spoedeisende Hulp van het 
Medisch Centrum Alkmaar inschakelde.”

“De arts van de eerste hulp constateerde dat de 
vrouw geen lichamelijke problemen had en scha-
kelde vervolgens Spoedeisende Psychiatrische 
Hulp (SEPH) in. De sociaal psychiatrisch verpleeg-
kundige en de arts van SEPH bespraken met de 
vrouw haar persoonlijke situatie en maakten 
afspraken rondom haar veiligheid. Omdat een 

goede vriendin bereid was bij haar thuis te gaan 
slapen, kon deze vrouw weer naar huis met een 
afspraak voor de volgende dag.” 

 “Afhankelijk van de diagnose wordt dan een be-
handelplan opgesteld. Er kunnen afspraken voor 
vervolggesprekken worden gemaakt en medicatie 
voorgeschreven. Soms is een aantal gesprekken 
voldoende, soms is er een langer durende behan-

deling nodig. Ook opname in een van onze klinie-
ken is een mogelijkheid. Spoedeisende psychiatri-
sche hulp buiten kantooruren is in eerste instantie 
het bieden van eerste hulp bij psychische nood.”

“Het is overigens niet altijd even helder wanneer 
iemand psychisch in nood is. Echter, vaak voelt 
iemand heel goed aan wanneer hij of zij aan ern-
stige stemmingswisselingen lijdt of depressief is. 
Ook de partner, familie of omgeving kan consta-

teren dat er iets mis is. Bijvoorbeeld wanneer ie-
mand werkelijkheid en fantasie door elkaar haalt. 
Dan kan er sprake zijn van een psychose. Iemand 
die daaraan lijdt, is vaak erg angstig, achterdochtig 
of agressief. Snel ingrijpen is dan geboden. Alcohol 
en drugs veroorzaken of versterken vaak psychia-
trische stoornissen. Veel van onze aanmeldingen 
zijn alcohol- en drugsgerelateerd.”

“Mensen kunnen echter niet rechtstreeks naar SEPH 
bellen. Bij acute nood, overdag of ‘s nachts, moeten 
zij de huisarts of politie informeren. Door deze col-
lega-instanties wordt eerst beoordeeld in hoeverre 
de veiligheid van de persoon zelf en zijn omgeving 
in het geding is, en of er specialistische psychiatri-
sche hulp nodig is. Pas dan wordt doorverwezen 
naar de Spoedeisende Psychiatrische Hulp van GGZ 
NHN. We werken goed samen met de huisartsen-
posten, ziekenhuizen en de politie. Er is altijd snel 
hulp beschikbaar. Mensen die bij ons al bekend zijn, 
kunnen wel zelf contact opnemen met GGZ NHN.”

Spoedeisende psychiatrische hulp

is in eerste instantie het bieden 

van eerste hulp bij psychische nood

Vaak voelt iemand heel goed aan 

wanneer hij of zij depressief is

Interview met Gré Nieuweboer, teamleider Spoedeisende Psychiatrische Hulp (SEPH) van GGZ Noord-Holland-Noord

SEPH in de regio
GGZ Noord-Holland-Noord 
kan in geval van crisis op 
verschillende manieren 
door u of uw huisarts in-
geschakeld worden. Uniek 
voor de Spoedeisende 
Psychiatrische Hulp (SEPH) 
is dat zij hulp biedt aan 
mensen van alle leeftijden 
in de regio.

Binnen kantoortijd
Wanneer u bij GGZ NHN 
staat ingeschreven, kunt 
u binnen kantoortijd bij 
crisis zelf contact opnemen 
met uw behandelaar of het 
behandelteam waartoe uw 
behandelaar behoort. 
Wanneer u niet bij GGZ 
NHN bent ingeschreven, 
kunt u contact opnemen 
met uw huisarts. Uw huis-
arts zal contact opnemen 
met de crisisdienst van 
GGZ NHN in de regio waar 
u woont. 

Buiten kantoortijd
Als u ingeschreven staat bij 
GGZ NHN en u heeft met 
uw behandelaar afspraken 
gemaakt over crisisbehan-
deling kunt u op basis van 
deze afspraak zelf tele-
fonisch contact met ons 
opnemen.
Wanneer u niet bij ons 
staat ingeschreven of 
u heeft geen specifieke 
afspraken gemaakt over 
crisisbehandeling, dient u 
bij crisis buiten kantoor-
tijd contact op te nemen 
met de huisartsenpost. De 
dienstdoende huisarts kan 
contact opnemen met de 
Spoedeisende Psychiatri-
sche Hulp van GGZ NHN.

“Wat doe je in een geval van psychische nood?”

Eerste hulp bij psychische nood



De spoedeisende 
zorgdiensten
Een handig overzicht om te bewaren
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Spoed! is een uitgave van de spoed
eisende zorgdiensten die eenmalig 
huisaanhuis wordt verspreid in 
NoordHolland Noord.
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Traumahelikopter vliegt 
voortaan ook 's nachts

✁

Huisartsenposten

1.  Huisartsenpost Alkmaar  
Hertog Aalbrechtweg 5a 
1823 DL  Alkmaar 
Tel. (072) 518 06 18 
Website: www.hapa-alkmaar.nl

2.  Centrale Huisartsenpost  
Kop van NoordHolland 
Locatie Den Helder 
Drs. F. Bijlweg 55 
1784 MC  Den Helder 
Tel. (0223) 670 470 
Website: www.huisartsendienst.nl

3.  Centrale Huisartsenpost  
Kop van NoordHolland 
Locaties Schagen 
Grotewallerweg 3-04 
1742 NM  Schagen 
Tel. (0224) 22 40 40 
Website: www.huisartsendienst.nl

4.  Centrale Huisartsenpost 
Maelsonstraat 5 
1620 HA  Hoorn 
Tel. (0229) 29 78 00 
Website: www.chpwf.org

 

Spoedapotheken

1.  Regionale Spoedapotheek 
Hertog Aalbrechtweg 5a 
1823 DL  Alkmaar 
Tel. (072) 567 3000

2.  Den Helder 
Dienstdoende apotheek via  
tel. huisartsenpost: (0223) 670 470

3.  Robot in de Molenapotheek 
Molenstraat 46 
1741 GK  Schagen 
Via RSA Alkmaar tel. (072) 567 3000

4.  Maelsonapotheek 
Maelsonstraat 3 
1624 NP  Hoorn 
Tel. (0229) 20 80 01 
Website: www.maelsonapotheek.nl

 
Ambulanceposten

Meldkamer

Hertog Aalbrechtweg 36 
1823 DL  Alkmaar
Tel. 112 
Website: www.veiligheidsregio-nhn.nl

Spoedeisende Hulp

1.  Medisch Centrum Alkmaar 
Wilhelminalaan 12  
(ingang Metiusgracht) 
1815 JD  Alkmaar 
Tel. (072) 548 2480 
Website: www.mca.nl

2.  Gemini ziekenhuis 
Huisduinerweg 3 
1782 GZ  Den Helder 
Tel. (0223) 69 69 69 
Website: www.gemini-ziekenhuis.nl

3.  Westfriesgasthuis 
Maelsonstraat 3 
1624 NP  Hoorn 
Tel. (0229) 25 76 99 
Website: www.westfriesgasthuis.nl

Geestelijke Gezondheidszorg

Bij acute nood neemt u, tenzij u  
afspraken heeft met uw behandelaar  
van GGZ Noord-Holland-Noord,  
contact op met de huisartsenpost.  
Die verwijst u door. 
Website: www.ggz-nhn.nl

De traumahelikopter mag sinds half februari ook ‘s nachts vliegen in onze regio. Daarmee kunnen in Noord-Holland 
Noord levens worden gered. Voorheen moest het traumateam van het VU Medisch Centrum zich ‘s nachts over de weg 
verplaatsen, waardoor het veel langer duurde voordat het team arriveerde. De 112-meldkamer in Alkmaar kan de  
helikopter oproepen. 

De traumahelikopter heeft een gespecialiseerde arts aan boord, die nog meer mogelijkheden heeft om levensreddende han-
delingen te verrichten dan een ambulance. De arts wordt bijgestaan door een piloot en een verpleegkundige. De traumaheli-
kopter voor onze regio – de Lifeliner 1 – stijgt op van het dak van het VU in Amsterdam. Het wachten was op toestemming van 
het  Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het uitvoeren van nachtvluchten; die is er nu. De helikopterpiloten hebben een 
speciale training gevolgd om veilig ‘s nachts te kunnen vliegen. Ze maken daarvoor onder andere gebruik van nachtkijkers. 

Werknemers in de spoedeisende zorg hebben regelmatig te maken met agressie en 
geweld. Uit een onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat twee 
op de drie werknemers met een publieke taak geconfronteerd worden met onge
wenst gedrag. Onder meer werknemers van ambulancediensten en ziekenhuizen 
deden aan dat onderzoek mee. 

Agressie kan bijvoorbeeld voortkomen uit alcoholgebruik. Ook kan agressief gedrag wor-
den veroorzaakt door het letsel of de (psychische) aandoening van de patiënt. Niet zelden 
ligt onbegrip aan de basis van een agressieve houding. Patiënten of familie en vrienden van 
patiënten gaan over de schreef omdat ze op een andere manier worden geholpen dan ze 
zich hadden voorgesteld. Ze begrijpen bijvoorbeeld onvoldoende dat ziekenhuis, huisart-
senpost, ambulancedienst en meldkamer noodgedwongen prioriteiten moeten stellen: de 
ergste gevallen gaan voor. 

Werkgevers kiezen steeds vaker voor een zero tolerance-beleid: handen af van de hulpver-
leners. Agressie hindert de zorg en kan de hulpverleners emotionele schade toebrengen. 
Meldkamer en ambulancediensten in de regio Noord-Holland werken nauw samen met de 
politie om wangedrag tegen te gaan. Het Gemini Ziekenhuis, Medisch Centrum Alkmaar en 
Westfriesgasthuis doen dat met gele en rode kaarten: een gele kaart is een waarschuwing, 
wie een rode kaart krijgt wordt voor een bepaalde periode de toegang tot het ziekenhuis 
ontzegd. Een ontzegging geldt overigens niet voor spoedeisende hulp. 

Agressie tegen twee op de drie



KopSneller dan de 
ambulance

“Wat kan ik zelf doen?”
“U kunt leren reanimeren. En 
als u kunt reanimeren, kunt 
u zich in de meeste gemeen
ten in NoordHolland Noord 
opgeven als burgerhulpver
lener. Dat betekent dat de 
112meldkamer u een sms’je 

stuurt als iemand in uw buurt een hartstilstand 
krijgt. U kunt dan te hulp schieten en misschien 
wel iemands leven redden.

Leren reanimeren is niet moeilijk. Ik heb het ook 
gedaan, terwijl ik helemaal geen medische ach-
tergrond heb. Ik ben ambtenaar bij de gemeente 
Stede Broec. Een cursus neemt een paar uurtjes 
in beslag, een dagdeel. Daarna ga je eens per jaar 
op herhaling. Je leert het geven van hartmassage, 
beademen en het bedienen van de AED. De AED 
is een apparaat dat het hart met een elektrische 
schok weer op gang kan brengen. Je ziet ze in en bij 
winkelcentra hangen, bij bedrijven en ook steeds 

meer in woonwijken. Aan ons gemeentehuis hangt 
er ook een. Het apparaat is heel eenvoudig te be-
dienen, het geeft zelfs gesproken instructies. 
Het geeft mij een geruststellend gevoel dat ik iets 
kan doen als iemand in de buurt een hartstilstand 
krijgt. Bovendien kunnen wij als burgerhulpver-
leners in de buurt waar we zelf wonen of werken 
vaak eerder ter plekke zijn dan de ambulance. Bij 
een hartstilstand is het cruciaal dat reanimatie zo 
snel mogelijk start, inclusief het aansluiten van de 

AED. Als dat binnen zes minuten gebeurt heeft de 
patiënt een kans van vijftig tot zeventig procent om 
te overleven. De ambulance is vaak langer dan zes 
minuten onderweg, omdat die van de ambulance-
post moet komen.

Ik heb één keer een echte melding meegemaakt. Ik 
zat op mijn werk en kreeg een sms’je van de meld-
kamer. Daarop stond dat ik de AED moest halen en 
naar een adres in de buurt moest gaan. De adre-
naline stroomde door mijn lijf, ik dacht: we gaan er 

tegenaan. Ik heb beneden bij het gemeentehuis de 
AED gepakt en ik ben snel naar de opgegeven plek 
gelopen. Daar bleek dat er al hulp was gearriveerd, 
ik hoefde niet zelf te reanimeren. Maar daaraan kon 
je wel zien dat het systeem werkt! We hebben in-
middels verspreid over Noord-Holland Noord een 
netwerk van 2500 burgerhulpverleners. Voor die sa-
menwerking tussen burgers en de 112-meldkamer 
in deze regio hebben we een landelijke prijs ge-
kregen. Er zijn door dit systeem al meerdere levens  
gered. En dat met een reanimatiecursus van een 
paar uur en een eenvoudig sms’je!”

De adrenaline stroomde door mijn lijf. 

Ik dacht: we gaan er tegenaan!

In de buurt waar we zelf wonen of 

werken kunnen we vaak eerder ter 

plekke zijn dan de ambulance 

Interview met Lisette van Elk, 
burgerhulpverleenster 
in Stede Broec 

Ook burgerhulpverlener worden? 
Kijk voor meer informatie op WWW.BURGERAED.NL

Op www.reanimatiepartner.nl kunt u informatie 
vinden over reanimatie cursussen bij u in de buurt. 

Aanmelden


