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Meer informatie
Wil je iets meer weten over de traumahelikopter? Houd je een spreekbeurt over het Mobiel
Medisch Team? Lees dan hieronder verder.

Mobiel Medisch Team Nijmegen
Een Mobiel Medisch Team heet verkort MMT. Er zijn in Nederland vier helikopter-MMT's. De
traumahelikopter van MMT Nijmegen staat op Vliegbasis Volkel. Verder staan er nog
traumahelikopters in Groningen, Amsterdam en Rotterdam. Er zijn ook gebieden die niet op
tijd door Nederlandse traumahelikopters bereikt kunnen worden. Daar vliegt een
traumahelikopter uit het buitenland naartoe, bijvoorbeeld uit Duitsland of uit België. De
traumahelikopter mag in Nederland dag en nacht vliegen.
In het donker wordt er met speciale nachtkijkers gewerkt. Dit is een soort verrekijker die op
de helm van de piloot en verpleegkundige wordt geklikt. Hierdoor kun je in het donker kijken.
Het is wel een beetje vreemd, want de wereld kleurt dan helemaal groen. (FOTOS!)

Helikopter
Iedereen heeft natuurlijk wel eens een ambulance gezien. Als een ambulance naar een
ongeval moet, mag de ambulance de sirene aanzetten om zo snel mogelijk naar het ongeval
te rijden. Op weg naar het ongeval komt de ambulance stoplichten tegen, misschien wel
files, bruggen en veel verkeer. Een traumahelikopter komt dit allemaal niet tegen, die vliegt in
een rechte lijn met 270 kilometer per uur naar het ongeval. Daarom kan de traumahelikopter
sneller bij het ongeval zijn.

Binnen twee minuten na de oproep kan de traumahelikopter in de lucht zijn.

De traumahelikopter kan wel 270 kilometer per uur. Zo kan het Mobiel Medisch Team heel
snel bij een ongeval zijn. Op deze manier kan de bemanning van de traumahelikopter samen
met het ambulancepersoneel de patiënt snel helpen. Soms helpen de dokter en de
verpleegkundige van het MMT een patiënt, waarna deze met een ambulance naar het
ziekenhuis gebracht wordt. Dan rijdt wel vaak de dokter van het MMT mee naar dit
ziekenhuis. De traumahelikopter vliegt daarna ook naar dat ziekenhuis om de dokter daar
weer op te halen, zodat het team weer compleet is voor een volgende inzet.
Team
De traumahelikopter wordt bemand door een Mobiel Medisch Team. De bemanning bestaat
uit een piloot, een dokter (medisch specialist zoals een traumachirurg of anesthesist) en een
gespecialiseerde verpleegkundige. De verpleegkundige heeft twee belangrijke taken: Tijdens
het vliegen assisteert hij/zij de piloot onder andere bij het uitstippelen van de meest
geschikte route naar het ongeval of hij/zij bestuurt het voertuig. Daarnaast assisteert de
verpleegkundige de dokter tijdens de medische behandeling van de patiënt.
Als het heel slecht weer is of de traumahelikopter is in onderhoud dan gaat het team met het
voertuig. In het voertuig heeft men dezelfde apparatuur en medische hulpmiddelen als in de
traumahelikopter, maar kan geen patiënt vervoerd worden.

Het MMT wordt vooral ingezet bij verkeersongevallen. Verder biedt het team ook hulp bij
bijvoorbeeld ongevallen op het werk, verdrinkingen, steek- en schietpartijen en
hulpverleningen aan kinderen.

Praktijkvoorbeeld
Hieronder hebben we een voorbeeld gegeven:
• Op de snelweg bij Arnhem is een groot ongeval gebeurd. Een automobilist is ernstig
gewond. Een andere automobilist heeft dit gezien en belt het alarmnummer 112. De mensen
op de meldkamer beslissen dat er een Mobiel Medisch Team naar het ongeval gestuurd
wordt.
• Het MMT vertrekt met de traumahelikopter en tegelijkertijd wordt er ook een ambulance
naar het ongeval gestuurd.
• Binnen twee minuten is de traumahelikopter in de lucht. Als de helikopter bij het ongeval is
aangekomen, gaan ze zoeken naar een goede landingsplek zo dicht mogelijk bij de plaats
van het ongeval.
• Als de dokter en verpleegkundige bij de patiënt zijn, gaan ze samen met het
ambulancepersoneel er alles aan doen om deze zo goed mogelijk te helpen.
• De patiënt wordt zo snel mogelijk naar het meest geschikte ziekenhuis vervoerd. Dit
gebeurt meestal per ambulance. Soms wordt de patiënt met de helikopter naar het
ziekenhuis gevlogen.

