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Antwoorden op kamervragen van Buijs en Aasted Madsen-van Stiphout (beiden CDA) over 
medische hulp bij sportevenementen (2040513840). 
 
 
1. 
Bestaat er landelijke, regionale of gemeentelijke regelgeving inzake de omvang en kwaliteit 
van medische hulp bij grote statische of mobiele sportevenementen? 
 
1.  
Nee, dergelijke regelgeving bestaat er niet. 
Wel is er een Handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen, vastgesteld door 
de Raad van Regionaal Geneeskundig Functionarissen (RGF’en). Deze handreiking wordt 
door de RGF gebruikt bij de advisering van het College van B en W, bij verlening van 
vergunningen voor (sport)evenementen. 
 
2.  
Hoeveel organisaties zijn in Nederland actief bij het verlenen van deze hulp? 
 
2.  
Er zijn mij momenteel drie organisaties bekend die op dit terrein hulp verlenen. Andere 
organisaties zijn mij niet bekend. Er is geen centraal meldpunt waar organisaties die 
activiteiten ontplooien op het gebied van geneeskundige hulp bij (sport)evenementen zich 
moeten registreren.  
 
3.  
Vallen deze organisaties voor wat betreft de activiteiten die zij verrichten onder de 
Kwaliteitswet zorginstellingen? Indien dit het geval is, houdt de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg dan hierop toezicht? Zo neen, deelt u dan de mening dat dit wel zou 
moeten gebeuren? 
 
3.  
De Stichting Service Médical (SSM) valt gelet op haar organisatiestructuur, onder de 
Kwaliteitswet zorginstellingen. Deze organisatie is door de IGZ getoetst op haar rol bij 
evenementen. Indien zou blijken dat ook andere instellingen onder de Kwaliteitswet 
zorginstellingen kunnen worden geplaatst dan ben ik van mening dat ook die organisaties 
door de IGZ dienen te worden getoetst op hun rol bij evenementen. 
 
4.  
Deelt u de mening dat het kwaliteitsniveau, zoals dat door de Stichting Service Médical in 
deze wordt gehaald, normerend moet zijn voor het functioneren van dergelijke 
sportmedische hulporganisaties? Deelt u eveneens de mening dat organisaties die deze norm 
niet halen dan niet mogen functioneren binnen de medische begeleiding van 
sportevenementen? 
 



 

 

4.  
Het kwaliteitsniveau van SSM voldoet aan de door de IGZ gestelde normen, op basis van de 
Kwaliteitswet zorginstellingen en het door de IGZ ontwikkelde toetsingsinstrument. Bij mijn 
verkenning naar de mogelijkheden ter stimulering van de aanwezigheid van medische 
begeleiding bij mobiele sportevenementen (op niet permanente terreinen), is het 
kwaliteitsniveau van SSM voor mij destijds een belangrijke voorwaarde geweest om over te 
gaan tot het erkennen van juist SSM als bijzondere landelijke sportorganisatie op het terrein 
van medische hulpverlening bij sportevenementen. Ter verbetering van de veiligheid voor 
sporters tijdens dergelijke sportevenementen acht ik de aanwezigheid van dergelijke 
hoogwaardige zorg, zoals verleend door SSM, uitermate wenselijk. Zoals aangegeven onder 
1. hebben RGF’en hierbij een adviserende rol richting College van B en W inzake de 
vergunning verlening voor het sportevenement. Ik zal de Raad van RGF’en van mijn visie op 
de aanwezigheid van hoogwaardige geneeskundige begeleiding tijdens mobiele 
sportevenementen op de hoogte te stellen. 
 
5.  
Is het bij u bekend dat onderdelen van de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen 
(GHOR) soms worden ingeschakeld bij de begeleiding van statische en mobiele (sport) 
evenementen? Is het voorts bekend dat de GHOR hierbij gebruik moet maken van reguliere 
diensten, zoals de Regionale Ambulance Voorziening? Is het u ook bekend, dat hierbij de 
reguliere gezondheidszorg, door het gebrek aan ambulances voor patiënten, in de regio 
mogelijk in gevaar wordt gebracht of op z’n minst onder druk komt te staan? 
 
5.  
Het is een positieve ontwikkeling dat in de voorbereiding van (sport)evenementen rekening 
gehouden wordt met geneeskundige calamiteiten. Het kan daardoor nodig zijn om 
onderdelen van de geneeskundige combinatie of ambulances ter plekke preventief 
beschikbaar te hebben. Indien het GHOR-bestuur een dergelijke inzet noodzakelijk acht, 
stellen zij daarvoor de benodigde middelen ter beschikking, conform de afspraken uit het 
GHOR-convenant tussen de Raad van RGFén en Ambulancezorg Nederland. Deze inzet mag 
evenwel niet ten koste gaan van de primaire en overige taken die deze onderdelen hebben. 
 
 
 


