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De leden van de fractie van de SP hebben kennisgenomen van de 
memorie van antwoord. Zij danken de regering voor de antwoorden op de 
door de leden van de SP-fractie gestelde vragen. Zij leggen de regering 
nog graag onderstaande aanvullende vragen voor. 

De regering stelt dat spoedeisende ambulancezorg een taak moet blijven 
voor hoger opgeleid personeel en geeft via een schematische indeling 
weer welke functionarissen via de huidige wet, het voorliggende 
wetsvoorstel en de bijbehorende AMvB in de praktijk werkzaam kunnen 
zijn in de ambulancezorg. Tevens worden via pilots voor bepaalde duur 
ook andere beroepsgroepen toegelaten in de ambulancezorg (bachelor 
medische hulpverlening en physician assistants). Deze komen in de 
hierboven gemaakte indeling echter niet voor in de categorie ambulance-
zorgprofessional of ambulanceverpleegkundigen. Ook in de kwaliteits-
kaders wordt dit niet verhelderd. Wat is nu vereist voor de kerntaken? De 
opleidingen voor deze beroepsgroepen en voor ambulanceverpleegkun-
digen zijn immers niet vergelijkbaar qua niveau en qua curriculum. 
Immers, bij een bachelor medische hulpverlener ligt het accent op 
«medisch hulpverlenen» en bij verpleegkundige op «verplegend hulpver-
lenen». Het amendement-Gerbrands2 stelt duidelijk dat er in spoedei-
sende gevallen hulp verleend dient te worden door een ambulancever-
pleegkundige. 

De regering stelt in navolging van het voorgaande punt dat nog niet met 
zekerheid te stellen is dat bachelors medisch hulpverleners en physician 
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assistants definitief een functie gaan vervullen in de ambulancezorg. De 
regering heeft echter wel voor 5 jaar een voorlopige dispensatie 
afgegeven. De leden van de SP-fractie vragen of 5 jaar niet wat lang is 
voor een experiment. Zij vernemen ook graag wanneer een tussentijdse 
evaluatie te verwachten is. 

De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
zien de antwoorden van de regering met belangstelling tegemoet en 
ontvangen deze graag uiterlijk 6 oktober 2017. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
Martens 

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
De Boer
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