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Hoofdstuk 1. Introductie en vraagstelling 
 
 
Introductie 
Het werken met een ambulancebrancard kan tot klachten aan het bewegingsapparaat van de 
chauffeur of verpleegkundige leiden.  Furber et al. concludeerde al in 1997 dat het duwen van 
de brancard in het voertuig de derde en het omhoog zetten van de brancard de vierde oorzaak 
is van gezondheidsschade bij Australisch ambulance-
personeel. En uit Brits onderzoek blijkt dat het gebruik van de 
brancards verantwoordelijk is voor 44% van de daar gemelde 
arbeidsongevallen (Hignett et al.,  2009). In datzelfde jaar 
analyseerde Wang en collega’s (2009) in de VS 671 ongelukken 
die met een mix van allerlei brancards in de praktijk gebeurden. 
In 29% van de gevallen leidde dit tot directe klachten aan het 
bewegingsapparaat bij het ambulancepersoneel, in 21% van de 
gevallen zelfs tot een fractuur. Waarschijnlijk liggen deze 
percentages hoger omdat in 35% van de gevallen de gevolgen 
onbekend waren.  
 
Tegen deze achtergrond heeft SOVAM in 2007 LOCOmotion gevraagd een studie te doen naar 
de ergonomie van drie toen veel in de branche gebruikte brancardsystemen: Ferno, Stryker 
en Stollenwerk. Daaruit bleek dat het in het voertuig rijden van de brancard en het omhoog 
zetten van de brancard bij de drie brancards tot structurele overschrijding van de in de 
branche afgesproken Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting te leiden (Knibbe & Knibbe, 2007). 
Daarom werd aanbevolen de wijze waarop de brancard in- en uit de ambulance wordt 
gereden en de beladen brancard omhoog wordt gezet, fundamenteel onder de loep te nemen. 
Even daarvoor kwamen de Britse onderzoekers Cooper en Ghassemieh (2006) op basis van 
een soortgelijke studie tot dezelfde conclusie.  
 
Een eerste stap was het elektrisch in hoogte verstelbaar maken van de brancard, hetgeen 
positieve effecten had. Het vervangen van manueel te bedienen brancards door elektrisch in 

hoogte te vertellen brancards leidde bij een Amerikaanse 
ambulancedienst tot een reductie van 41% van brancard 
gerelateerde claims (Fredericks, 2009). Studnek (2011) constateerde 
een significante reductie van arbeidsongevallen na de introductie 
van elektrisch in hoogte te verstellen brancards. Ondanks deze 
blijkbaar effectieve ergonomische verbetering wordt het 
ambulancepersoneel bij het in- en uitrijden van de brancard nog 
steeds fysiek overbelast.   

Een eerste fundamenteel ander systeem waarbij dit niet meer het 
geval zou zijn was de Medilift van Ferno. Dit brancardsysteem 
reduceert de twee belangrijkste bronnen van fysieke overbelasting 
(het in- en uit het voertuig rijden van de brancard en het omhoog 
zetten van de brancard) aanzienlijk of zelfs tot nul door de inzet van 
een elektrisch laadplateau en een elektrische hoogteverstelling 

(Knibbe en Knibbe, 2009). Wel werd geconcludeerd dat de verbeteringen ook weer nieuwe 
knelpunten opleverden: het tillen van de brancard over een drempel en het op het 
laadplateau rijden van de brancard. Verdere doorontwikkeling bleek dus nog steeds relevant 
om het werken met de brancard ergonomisch veilig te maken.  
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Vanaf 2012 lijkt deze doorontwikkeling serieus gestalte te krijgen. Keijzer (2013) vergeleek de 
niet-elektrisch te bedienen Stryker M1-brancard met de elektrische Stryker Power-LOAD. Hij 
concludeert dat gemeten krachten op het lichaam van het ambulancepersoneel bij het 
omhoog brengen van de brancard en het in het voertuig rijden van de Stryker Power-LOAD 
onder de norm liggen. Bij de M1 is er sprake van overschrijding van de Praktijkrichtlijnen 
Fysieke Belasting zoals ze zijn te vinden in de Arbocatalogus Ambulancezorg als weerslag van 
de collectieve afspraken in de branche. Bij beide brancards blijft echter het tillen van de 
brancard bijvoorbeeld over een drempel een knelpunt. Bij deze handeling, die regelmatig 
voorkomt in de ambulancezorg,  is er nog steeds sprake van overbelasting.  

Vraagstelling 

Omdat de technische ontwikkelingen momenteel erg snel gaan, diverse RAV’s aanschaf van 
nieuwe systemen voorbereiden en de Inspectie SZW graag een goede oplossing ziet voor het 
hierboven geschetste probleem heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) wederom 
LOCOmotion gevraagd onderzoek te doen naar de ergonomie van vier relatief nieuwe 
brancardsystemen als huidige stand der techniek. De onderzoeksvraag is echter breder dan 
alleen ‘ergonomie’: in hoeverre voldoen deze systemen aan de door de branche aangegeven 
behoeftes, de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting en eisen? Dit onderzoek is uitgevoerd door 
LOCOmotion en is aangeboden aan AZN. 
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Hoofdstuk 2. Methode  
 
 
Op basis van de briefing ‘Plan van aanpak onderzoek naar brancardsystemen’ van AZN heeft 
LOCOmotion een onderzoek voorgesteld en uitgevoerd bestaande uit de volgende vier 
onderdelen.  
 
 
2.1. Onderdeel 1: Het vaststellen van de onderzoeksparameters 
 
Samen met een door AZN samengestelde begeleidingscommissie1 zijn de exacte parameters 
voor het onderzoek vastgesteld. Deze zijn weergegeven in Bijlage 2. Ook is besloten welke 
brancardsystemen in het onderzoek zouden worden meegenomen: IN/X (Ferno),  Move-in 
(Reqcare), PowerBrava (Kartsana) en de Power-LOAD (Stryker). De IN/X, PowerBrava en de 
Power-LOAD zijn min of meer vergelijkbare systemen. De brancards kunnen elektrisch in 
hoogte versteld worden en de poten worden elektrisch ingeklapt alvorens het voertuig 
ingeduwd te worden. De Reqcare Move-in is feitelijk geen brancardsysteem, maar maakt 
gebruik van de reeds in gebruik zijnde brancard (welk type dan ook) en vervangt een deel van 
het bestaande inrijdsysteem.   
  
 

 
 
 
 
 

 

Figuur 1. De vier in voorliggende studie betrokken brancardsystemen: Ferno IN/X,  Reqcare Move-in, 
Kartsana PowerBrava en de Stryker Power-LOAD.  

 

2.2. Onderdeel 2: Inventarisatie van ervaringen van de RAV’s 

Momenteel experimenteren diverse RAV’s met elektrische brancards. De ervaringen die uit 
deze testen komen zijn relevant voor deze studie. Daarom is als tweede onderdeel van de 
studie een vragenlijst verstuurd naar alle RAV’s met de vraag of zij momenteel  
experimenteren met nieuwe brancards, recentelijk met nieuwe brancards zijn gaan werken, 
welke brancards dit zijn en of de RAV bereid is de ervaringen te delen. Dat laatste kan via een 
afvaardiging naar de testdag (zie onderdeel 3), een telefonisch interview of het delen van een 
schriftelijke rapportage.  In totaal zijn er 32 enquêteformulieren ingevuld, afkomstig van 23 
RAV’s. In totaal bleken 10 RAV’s met nieuwe brancardsystemen te werken of te 
experimenteren en waren 9 RAV’s bereid hun ervaringen te delen.  Deze RAV’s zijn allemaal 
telefonisch geïnterviewd.  

                                                        
1 Co Fuijkschot (Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, sector RAV), Johan Lust (Ambulance Amsterdam), 
Carlo Bakkernes (Witte Kruis), Ankie Sijbinga (AmbulanceZorg Groningen), Wilma Smits (RAVU), 
Gesina van der Kolk (Ambulance Amsterdam). Deze begeleidingscommissie heeft meegedacht over de 
onderzoeksparameters en de brancardsystemen die in het onderzoek meegenomen zouden worden. 
De commissie is niet belast met de begeleiding van het gehele onderzoek. 
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2.3. Onderdeel 3: Testdag 
 
Op basis van de resultaten van de onderdelen 2 en 3 heeft een testdag plaatsgevonden. 
Tijdens deze testdag zijn de vier brancardsystemen door 16 ErgoCoaches2 verspreid over 13 
RAV’s aan de hand van een testformulier bestudeerd en beoordeeld. Het testformulier is 
opgenomen in bijlage 3. Om het correcte gebruik van de systemen te garanderen waren de 
leveranciers continu aanwezig. Op deze manier hebben de ErgoCoaches 16 goed ingevulde 
testformulieren aangeleverd.   
Ook zijn op de testdag metingen uitgevoerd om meer gedetailleerd en betrouwbaar inzicht te 
verschaffen in de fysieke belasting bij het werken met de brancard. Dit is gedaan met 
Mecmesin meetapparatuur in combinatie met 3DSSPP software en de LUMO Lift.    
Aanvullend op de vragen die de 16 ErgoCoaches tijdens de testdag hebben beantwoord, 
hebben de leveranciers per e-mail een aantal aanvullende vragen toegestuurd gekregen. De 
vragen en de antwoorden zijn integraal weergegeven in hoofdstuk 4.  
 
 
2.4. Onderdeel 4: Literatuurstudie 
 
Met enige regelmaat wordt er onderzoek gedaan naar de ergonomie van brancardsystemen 
en daaraan gerelateerde zaken. Het gaat dan nadrukkelijk niet alleen om studies die in 
Nederland zijn uitgevoerd. Ook studies uit het buitenland zijn relevant, ondanks dat de manier 
van werken in de ambulancezorg in veel andere landen vrij fundamenteel verschilt van de 
onze. Een literatuurstudie is daarom ook een integraal onderdeel van voorliggend onderzoek. 
Aan de hand van zoekwoorden3 is in Pubmed en Medline gezocht naar relevante literatuur. 
De resultaten zijn niet separaat gepresenteerd maar zijn gebruikt bij de interpretatie en 
onderbouwing van de resultaten.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

                                                        
2  Richard Bakker, Bob Bouma (Ambulance Amsterdam), Thijs Ströhmeijer (Ambulancedienst Zuid-
Holland Zuid), Ronald Bosch (Ambulancezorg Groningen), Gerben de Lange en Volkert Schaap (GGD 
Kennemerland), Richard Drijver, Cindy Vos (RAV Brabant MWN), Roosmarie van Deutekom (RAV 
Gelderland-Midden), Hugo Magnée (RAV Gooi en Vechtstreek), Leonard Pels (RAV Hollands-Midden), 
Joyce Lendi (GGD Zuid-Limburg), Robin Hartogsveld (RAVU), Marthijn van Dorp en Katja Boonstra 
(Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), Rolf Prinsen (Witte Kruis Haaglanden), Maurice Rood (Witte 
Kruis Noord-Holland Noord) en Johan Keijzer (Ambulance Oost).  
3  Ambulance, Stretcher, Trolley Safety, Ambulance transfers, Ambulance cot, Ambulance gurney, 
Ambulance litter, Ambulance pram, Ambulance safety, Ambulance ergonomic, Ambulance ease of use, 
Ambulance speed, Paramedic stretcher, EMS stretcher. 
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Hoofdstuk 3. Resultaten 
 
In dit derde hoofdstuk worden de resultaten van deze studie weergegeven. We doen dat aan 
de hand van de vragen van het testformulier. We maken daarbij integraal gebruik van de door 
de ErgoCoaches ingevulde testformulieren, biomechanische metingen, elders gepubliceerde 
studies en de enquête die is gehouden onder alle RAV’s.  
 
 
1. Wat is je indruk van de fysieke belasting (verticale belasting: tillen) bij het in de ambulance 
zetten van de brancard? 
2. Wat is je indruk van de fysieke belasting (horizontale belasting: duwen) bij het in de 
ambulance zetten van de brancard? 
3. Wat is je indruk van de fysieke belasting (verticale belasting: tillen) bij het uit de ambulance  
halen van de brancard? 
4. Wat is je indruk van de fysieke belasting (horizontale belasting: trekken) bij het uit de 
ambulance halen van de brancard? 
 
De meningen van de ErgoCoaches op de testdag zijn inhoudelijk vrij unaniem en hetzelfde 
beeld komt ook uit de vragenlijst naar voren. Bij elk systeem is de fysieke belasting 
(horizontaal en verticaal) bij het in en uit het voertuig duwen/trekken van de brancard afwezig 
of nihil en geheel conform de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting. Dit wordt bevestigd door 
onderzoek van Keijzer (2013) met de Stryker PowerLoad en door Dijk et al (2015) met de 
Reqcare Move-In.  

 
 
5. Wat is je indruk van een verandering van de breedte van de brancard bij gebruik (alleen bij 
Move-In)? 
 
Bij een eerdere versie van de Reqcare Move-In leek dit een probleem te zijn. De brancard was 
wat breder geworden waardoor het manoeuvreren wel eens lastig was. Dit is echter 
aangepast, de blokjes zijn in te klappen en zodoende is dit nu voor de ErgoCoaches geen issue 
meer.    
 
 
6. Wat is je indruk van het comfort voor de patiënten tijdens het in- en uitrijden van de 
brancard?  
 
De reacties zijn positief. Ze kunnen worden samengevat met ‘de patiënt merkt er weinig van’ 
en ‘hier en daar wat schokjes’. Eigen onderzoek van Stryker (2013) onder 40 
ambulancemedewerkers bevestigt dit beeld: 95 procent beoordeelt het comfort van de 
patiënt bij gebruik van de Stryker Power-LOAD als ‘beter’ of ‘veel beter’ dan bij een manueel 
te bedienen brancardsysteem. De voordelen zijn gesignaleerd bij zowel het in-uit rijden van 
de brancard als bij het omhoog zetten van de brancard. Beiden gebeurt minder 
staps(‘schoks’)gewijs. Dit verhoogt het patiëntencomfort volgens de betrokkenen aanzienlijk.     

De meningen ten aanzien van het ingeschatte comfort van de vier systemen ontlopen elkaar 
niet veel, hoewel de gemiddelde scores van de testende ErgoCoaches interessant zijn om te 
vermelden. Voor het patiëntencomfort van Stryker Power-LOAD geven de ErgoCoaches 
gemiddeld een 8,7, Kartsana PowerBrava krijgt een 8,5 en de Ferno IN/X een 7,9.  
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Het zou interessant zijn nader te bestuderen wat de precieze achtergronden zijn van deze 
kleine (!) verschillen en of ze bij herhaling van een soortgelijke studie ook nog vastgesteld 
kunnen worden. Wellicht zijn de verschillen verklaarbaar door bijvoorbeeld het matras of de 
souplesse van het in- of uitrijden.   
Deze vraag is voor de Reqcare Move-in door slechts zeven ErgoCoaches beantwoord, daarom 
onbetrouwbaar en hier niet vermeld. Dat is waarschijnlijk omdat het comfort slechts zeer ten 
dele wordt bepaald door de Reqcare Move-in, maar vooral door de gebruikte brancard. Bij de 
andere drie systemen is de vraag beantwoord door vrijwel de volledige groep (16).   
 
 
7. Hoeveel tijd (meet in sec) is er nodig voor het in de ambulance zetten van de brancard?  Wat 
is daarvan je indruk?  
 
Gezien de eenvoud van het Reqcare Move-in systeem is het niet verrassend dat het personeel 
hiermee de brancard het snelst in het voertuig rijdt (11,1 sec). Daarna komen de Kartsana 
PowerBrava (11,9 sec), de Stryker Power-LOAD (21,4 sec) en de Ferno IN/X (29,9 sec). Met 
name bij de laatste waarde moeten we echter een slag om de arm houden. Omdat de 
ErgoCoaches onbekend waren met de Ferno IN/X, het systeem op een aantal punten afwijkt 
van de meer traditionele systemen én de variantie in de scores hoog is (tussen de 15 en de 50 
sec) zal het werkelijk gemiddelde waarschijnlijk lager zijn dan de nu vastgestelde 29,9 sec. Ter 
illustratie: de ervaren vertegenwoordiger van Ferno rijdt de Ferno IN/X op een rustige manier 
in 23 sec in het voertuig.  
 
Als we naar de mening vragen van de ErgoCoaches over deze scores, dan levert dat een 
interessante conclusie op. Zij zijn het er vrijwel unaniem over eens dat veiligheid en de eigen 
gezondheid belangrijker is dan snelheid.  
 
 
8. Hoeveel tijd (meet in sec) is er nodig voor het uit de ambulance halen van de brancard? Wat 
is daarvan je indruk?  
 
De scores voor het uit de auto halen zijn verhoudingsgewijs vergelijkbaar met het in de auto 
rijden van de brancard. De Reqcare Move-in kost de minste tijd (4,7 sec), daarna komen de 
Kartsana PowerBrava (12,1 sec), de Stryker Power-LOAD (21,0 sec) en de Ferno IN/X (27,3 
sec). Ook hier moeten we de score van de Ferno IN/X om de bij vraag 7 reeds aangegeven 
redenen voorzichtig interpreteren en zal het werkelijke gemiddelde waarschijnlijk lager zijn 
dan de nu vastgestelde 27,3 sec. In dit geval had de ervaren vertegenwoordiger van Ferno 15 
seconden nodig om de brancard uit het voertuig te rijden.  
 
De meningen van de ErgoCoaches over deze scores zijn vergelijkbaar met die bij vraag 7: 
veiligheid en de eigen gezondheid zijn belangrijker dan snelheid.  
 
 
9. Is het brancardsysteem foutgevoelig bij verkeerd, ondeskundig gebruik? Wat is daarvan je 
indruk?  
 
De meningen over foutgevoeligheid van de Stryker Power-LOAD en de Kartsana PowerBrava 
ontlopen elkaar niet veel. Beide systemen zijn volgens de ErgoCoaches ‘goed beveiligd, dus 
fouten maken kan niet’,  ‘simpel’, ‘weinig knoppen’ en ‘duidelijk aangegeven’. De ErgoCoaches 
geven dan ook respectievelijk een 8,4 en een 8,0.  
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De Ferno IN/X scoort echter lager (6,5), vooral omdat men vindt dat er veel handelingen 
verricht moeten worden, het systeem extra mogelijkheden heeft of gewoon ‘ingewikkeld’ is.  
Een nuancering is echter op zijn plaats. De Ferno IN/X is een volkomen nieuw systeem 
waardoor de testers nog niet gewend zijn om er mee te werken. Het wordt dan al relatief snel 
als ‘ingewikkeld’ beoordeeld.  
De Reqcare Move-in scoort wat hoger (6,9), maar de scores zijn wat meer gespreid, wat  
aangeeft dat de meningen enigszins verdeeld zijn. Sommigen vinden het ‘onmogelijk om 
fouten te maken’, anderen vinden het systeem ‘niet intuïtief waardoor je fouten gaat maken’.  
 
 
10. Hoeveel trainingstijd (uren) heeft iemand nodig om te leren werken met dit systeem?  Wat 
is daarvan je indruk?  
 
Ook hier ontlopen de meningen over de Stryker Power-LOAD en de Kartsana PowerBrava 
elkaar weinig. Een training in het correct gebruik van de beide systemen zou ongeveer een 
uur duren. Een training in het gebruik van de Ferno IN/X zou in verband met de extra 
mogelijkheden langer duren (2 à 3 uur), maar wederom plaatsen we de kanttekening dat 
Ferno IN/X voor de testers een volkomen nieuw systeem was.  
De ingeschatte trainingstijd voor de Reqcare Move-in is een stuk lager (ongeveer 20 minuten), 
waarbij we benadrukken dat het hier niet gaat om een compleet nieuw brancardsysteem 
maar om een aanvulling op een bestaand systeem. Desalniettemin is het juist bij Reqcare 
Move-in belangrijk te trainen op het feit dat er met dit systeem geen verticale tilkrachten 
meer geleverd hoeven te worden. Uit onderzoek (Dijk van, et al. 2013) bleek dat 
proefpersonen ondanks de aanwezigheid van de Reqcare Move-in toch de neiging hadden om 
te blijven tillen.  
 
 
11. Wat is je indruk van de fysieke belasting bij het tillen (rijden) van de brancard (over 
drempel)? 
 
De fysieke belasting bij het in- en uitrijden en het in hoogte verstellen van de huidige generatie 
brancards hoeft zoals hierboven al is geconstateerd niet meer tot fysieke overbelasting te 
leiden. De vraag die nog overblijft is of dat ook het geval 
is bij het tillen van de brancard over een verhoging, 
bijvoorbeeld een drempel of een stoeprand. Keijzer 
(2013) concludeerde al dat er sprake is van fysieke 
overbelasting van het ambulancepersoneel bij het tillen 
van de Stryker Power-LOAD over een verhoging. Dit komt 
in de praktijk met regelmaat voor en daarom zijn in het 
kader van dit onderzoek eenvoudige aanvullende 
metingen uitgevoerd.  

Met Mecmesin krachtmeetapparatuur zijn de externe 
krachten gemeten die optreden bij het tillen van een 
beladen brancard (patiënt van 82 kilo) over een flinke drempel (zie afbeelding). De 
tilhandeling is per brancard vier keer uitgevoerd: twee keer aan het voeteneinde, twee keer 
aan het hoofdeinde. Dit is relevant omdat het gewicht van een patiënt asymmetrisch is 
verdeeld over de brancard. Om verstoring door explosieve pieken in de meetresultaten te 
vermijden is de tilhandeling zo rustig mogelijk uitgevoerd. De resultaten zijn weergegeven in 
de Figuren 2 en 3.  
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Bij de beoordeling van de krachten gaan we uit van de door de branche en arbeidssituaties in 
het algemeen vastgestelde Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor tillen: ‘Bij af en toe tillen 
niet meer dan 23 kilo tillen. Bij vaker dan 12 keer per dienst tillen: niet meer dan 12 kilo’4. 
Omdat er voor de komst van de elektrische brancards in de ambulancezorg zeer frequent 
moest worden getild, moesten we bij de beoordeling van de tilbelasting consequent uitgaan 
van 12 kilo.  
 
Als het ambulancepersoneel de beschikking heeft over elektrische brancards kunnen we 
uitgaan van een norm van 25 kilo, zo niet dan moeten we uitgaan van 12 kilo. De metingen 
geven echter aan dat dit onderscheid niet zozeer van belang is: bij elke brancard is er ook bij 
het hanteren van de bovenste grens (25 kilo) sprake van fysieke overbelasting, zowel bij het 
tillen aan het hoofdeind (het zwaarst) als bij het tillen aan het voeteneinde (minst zwaar). 
Deze grens is in Figuur 2 aangeven met de onderste lichtblauwe lijn. Zowel de norm van 12 
kilo (vergelijkbaar met 120 N) als de norm van 25 kilo (vergelijkbaar met 250 N) wordt bij de 
drie brancards, zowel bij het tillen aan het hoofdeinde als bij het tillen aan het voeteneinde, 
systematisch overschreden.  
De bovenste blauwe lijn in Figuur 2 geeft een absolute bovengrens aan, zoals vastgesteld door 
het Amerikaanse NIOSH. Bij een interne belasting van 3400 N (vergelijkbaar met 340 kilo) zou 
er directe schade ontstaan aan het kraakbeen (‘microfracturen’) en moet het werk stilgelegd 
worden. Dus ook deze absolute bovengrens wordt bij de drie brancards overschreden, hoewel 
de Kartsana PowerBrava bij het tillen aan het hoofdeinde in de goede richting komt.   
 
Deze bevindingen liggen in de range van de resultaten van eigen studies uit 2009 met de Ferno 
Medilift (Knibbe en Knibbe, 2009). Toen vonden we belasting van ruim 600 N bij het tillen aan 
het hoofdeinde van een patiënt van ongeveer 75 kilo. We merken hierbij op dat de hoogte en 
de breedte van de drempels bij beide studies niet gelijk waren. En Keijzer (2013) vindt 300 à 
450 N bij het aan het hoofdeinde tillen van een Stryker Power-LOAD en Stryker M1. Deze 
brancards waren echter beladen met 50 kilo en de brancards werden wel opgetild, maar niet 
ergens overgetild.  
 
  
 

                                                        
4 Arbocatalogus Ambulancezorg. 
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Figuur 2. Opbouw (sec) van de benodigde kracht in Newton (N) om de beladen Power-LOAD 
(Stryker), IN/X (Ferno) en de PowerBrava (Kartsana) aan het hoofdeinde over een drempel te 
tillen. Een kracht van 100 N komt globaal overeen met een tilgewicht van 10 kilo.   
 
 
 

 
Figuur 3. Opbouw (sec) van de benodigde kracht in Newton (N) om de beladen Power-LOAD 
(Stryker), IN/X (Ferno) en de PowerBrava (Kartsana) aan het voeteneinde over een drempel te 
tillen. Een kracht van 100 N komt globaal overeen met een tilgewicht van 10 kilo.   
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Nadere bestudering leert dat het ambulancepersoneel bij het tillen van de Kartsana het minst 
en bij de Ferno IN/X het zwaarst wordt belast. Een logische verklaring is het gewicht van de 
drie brancards: 70 kilo (Kartsana PowerBrava), 68 kilo (Stryker Power-LOAD) en 98 kilo (Ferno 
IN/X). Interessant is in hoeverre de optie van de Ferno IN/X, waarbij de poten ingeklapt 
kunnen worden zodat de brancard niet meer verticaal omhoog getild hoeft te worden maar 
alleen vastgehouden en horizontaal verplaatst behoeft te worden, een substantiële 
vermindering van fysieke belasting oplevert. Dat lijkt niet zo te zijn, het vasthouden van een 
object resulteert immers in een voor de lage rug vergelijkbaar zware belasting als het rustig 
tillen.  
 
De meningen van de testers over de Stryker Power-LOAD en de Kartsana PowerBrava zijn 
wederom redelijk vergelijkbaar. Men vindt het tillen van de beide brancards simpelweg 
‘zwaar’. De Stryker Power-LOAD krijgt dan ook een 5,6, de Kartsana PowerBrava een 6,0. 
Opvallend is dat de score van de Ferno IN/X ook in die range ligt (5,7), ondanks dat de brancard 
ongeveer 30 kilo zwaarder is dan de  Stryker Power-LOAD en de Kartsana PowerBrava. De 
variatie in de meningen van de testende ErgoCoaches is echter heel groot. ErgoCoaches die 
enthousiast zijn over het kunnen inklappen van de poten van de Ferno IN/X geven een heel 
hoog cijfer, anderen geven een heel laag cijfer omdat ze de brancard te zwaar vinden.  
De mening van de testers over de Reqcare Move-in doet hier niet ter zake aangezien de 
aanpassing geen invloed heeft op de te leveren kracht bij het tillen over een drempel.  
 
Al met al kunnen we concluderen dat het over een drempel tillen van de drie in deze studie 
betrokken elektrische brancards (in belaste toestand met een persoon van 82 kg) tot 
overbelasting leidt van het ambulancepersoneel. Ook de NIOSH bovengrens van 3400 N wordt 
systematisch overschreden waardoor er microfracturen zouden ontstaan aan het kraakbeen. 
Bij de Ferno IN/X is er de meeste kans op deze overschrijdingen, bij de Kartsana PowerBrava 
het minst. Hoewel de laatstgenoemde en de Stryker Power-LOAD elkaar niet veel ontlopen.  
 
 
12. Wat is je indruk van de fysieke belasting bij het omhoog zetten van de brancard (in de 
hoogste stand)? (vraag niet van toepassing op de Reqcare Move-in) 
 
Het antwoord op deze vraag is voor de Stryker Power-LOAD, de Kartsana PowerBrava en de 
Ferno IN/X simpel en voor de drie systemen vergelijkbaar: de belasting is nihil.  
 
 
13. Hoe snel gaat de brancard omhoog? Meet de tijd (sec) die de brancard nodig heeft om 30 
cm te overbruggen (vraag niet van toepassing op de Reqcare Move-in). 
 
De scores ontlopen elkaar niet veel. De Kartsana PowerBrava heeft 3,3 sec nodig om 30 cm 
hoogte te overbruggen, de Ferno IN/X 3,4 sec en de Stryker Power-LOAD 4,0 sec. De meningen 
van de ErgoCoaches over deze scores zijn vergelijkbaar met die bij vraag 7 en 8: veiligheid en 
de eigen gezondheid zijn belangrijker dan snelheid.  
 
Desgevraagd zijn de ErgoCoaches voor de Stryker Power-LOAD, de Kartsana PowerBrava en 
de Ferno IN/X vrijwel unaniem van mening dat de brancards ‘snel’, ‘soepel’ en ‘makkelijk’ 
omhoog kunnen.  
 
 
14. Wat is je indruk van de manoeuvreerbaarheid (draaicirkel, duwkrachten etc.) van de 
brancard over harde ondergrond (vraag niet van toepassing op de Reqcare Move-in)? 
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15. Wat is je indruk van de manoeuvreerbaarheid (draaicirkel, duwkrachten etc.) van de 
brancard over een zachte ondergrond (vraag niet van toepassing op de Reqcare Move-in)? 
 
Tijdens de testdag hebben de testende ErgoCoaches met de brancards een parcours gelopen. 
Een deel daarvan ging over een harde betonvloer, een ander deel over tapijt. Allereerst kon 
zonder exact te meten worden vastgesteld dat het duwen en trekken van de brancards over 
een harde ondergrond ruimschoots voldoet aan de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting zoals 
vastgelegd in de Arbocatalogus Ambulancezorg: niet meer dan 20-25 kg (200-250 N) duwen 
of trekken bij het in beweging zetten van de brancard en niet meer dan 10 kg (100 N) duwen 
of trekken bij het in beweging houden van de brancard. De meningen van de testende 
ErgoCoaches laten geen duidelijke verschillen zien voor de drie brancardsystemen. De scores 
zijn vergelijkbaar (zie Tabel 1), ondanks het feit dat Ferno IN/X zwaarder is. Interessant is dat 
de GGD Haarlem met een unster de kracht testte die nodig is om een viertal brancards te 
verrijden op een zachte ondergrond, waaronder de Kartsana PowerBrava en de Stryker 
Power-LOAD (interne rapportage GGD Haarlem, 2015). Deze ‘trekkrachtproef’ is gedaan op 
gazon en grind met een belaste brancard (oefenpop 75 kilo). De Stryker komt daar als minst 
belastend uit. Dit kan niet worden bevestigd door voorliggend onderzoek, hier komt de 
Stryker Power-LOAD er niet als beste uit bij het rijden over zachte ondergrond maar wel bij 
het rijden over een harde ondergrond. 

 
 harde ondergrond zachte ondergrond 

Stryker Power-Load 8,5 6,8 

Kartsana PowerBrava 8,0 7,0 

Ferno IN/X 8,1 6,9 

Tabel 1. Beoordeling (1-10) van de ErgoCoaches van het rijden met de brancards over een harde en een 
zachte ondergrond. Hoe hoger de score hoe minder belastend.  
 

Het antwoord op de vragen 14 en 15 is echter dat er geen aanleiding is te concluderen dat de 
duw- en trekkrachten voor de drie brancards, zowel op harde als op zachte ondergrond, sterk 
van elkaar verschillen. Ook hebben de brancards alle drie een optie om de brancards in te 
korten, hetgeen de wendbaarheid in kleine ruimtes ten goede komt. Belangrijk is te kunnen 
vaststellen dat het rijden met de drie brancards over een harde ondergrond voldoet aan de 
Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting zoals afgesproken in de Arbocatalogus Ambulancezorg.  
 
 
16. Kun je de zwenkwielen makkelijk vastzetten (in ‘bok-stand’) om rechtuit te rijden en ook 
weer makkelijk loszetten (in ‘zwenk-stand’) om juist volledig zijwaarts te kunnen rijden (vraag 
niet van toepassing op de Reqcare Move-in)? 
 
Het in zwenk- of bokstand kunnen zetten van de wielen kan bij de drie brancards redelijk 
eenvoudig worden gedaan. Toch verschillen de scores voor de Stryker Power-LOAD (9,0), de 
Kartsana PowerBrava (7,4) en de Ferno IN/X (7,9). Volgens de testers komt dit omdat de 
wielen van de  Stryker Power-LOAD, in tegenstelling tot de beide andere brancards, aan beide 
zijden met één knop (in plaats van twee) te bedienen zijn.  
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17.  Kun je de brancard goed in en uit de ambulance rijden als de ambulance scheef staat? 
 
Om dit te kunnen testen is een van de achterwielen van het voertuig 
op een verhoging van ongeveer 8 cm geplaatst. Het in- en uitrijden van 
de Stryker Power-LOAD, de Kartsana PowerBrava en de Ferno IN/X 
bleek geen probleem te zijn. Bij de Reqcare Move-in was het feitelijk 
ook geen probleem mits het voertuig over luchtvering beschikt en de 
brancard goed recht voor het voertuig geplaatst wordt. Dat laatste is 
echter voor de Reqcare Move-in ook een eis als de auto niet scheef 
staat.   
 
 
18. Wat is je indruk van de instelmogelijkheden (in hoogte, hoofdsteun, etc.) van de brancard 
in de ambulance (vraag niet van toepassing op de Reqcare Move-in)? 
 
Uit een Israëlische studie van Gilad en Byran (2007) komt naar voren dat het 
ambulancepersoneel in 53 procent van de tijd werkt in onverantwoorde werkhoudingen, 
zowel staand als zittend. Een van de praktijkrichtlijnen fysieke belasting uit de Arbocatalogus 
Ambulancezorg is dan ook: zorg voor hoog-laag instelbaar materieel en voor een adequate 
zitvoorziening. Het is daarom interessant dat de Kartsana PowerBrava een hoogteverstelling 
heeft die ook in het voertuig nog functioneel en volgens de leverancier ook veilig is. De 
ErgoCoaches waardeerden dit met een 8,5. Dit in tegenstelling tot de Stryker Power-LOAD 
(7,7) en de Ferno In/X (7,9) die niet beschikken over een dergelijke optie. Nader onderzoek zal 
moeten uitwijzen of deze optie ook daadwerkelijk de statische belasting tijdens het uitvoeren 
van de zorg voor de cliënt in de auto reduceert.  

 
19. Wat is je indruk van de instelmogelijkheden (in hoogte, hoofdsteun, etc.)  van de 
brancard buiten de ambulance  (vraag niet van toepassing op de Reqcare Move-in?   
 
De scores van de ErgoCoaches over de instelmogelijkheden van de brancards buiten de auto 
zijn voor de drie brancardsystemen sterk vergelijkbaar. De Kartsana PowerBrava en de Stryker 
Power-LOAD krijgen allebei exact een 8,3, de Ferno In/X een 8,1. Ook de reacties lopen niet 
uiteen. Men vindt de instelmogelijkheden van de drie brancardsystemen ‘goed’, ‘prima’ en 
‘soepel’.  

 
20. Betreft het een mono of duo block systeem (vraag niet van toepassing op de Reqcare 
Move-in)?  
 
De geteste Stryker Power-LOAD, Kartsana PowerBrava en Ferno In/X zijn alle drie mono 
block systemen.  Dat kan, met name bij het afhijsen, tot problemen leiden, hoewel we 
aanwijzingen vanuit de praktijk hebben dat hiervoor inmiddels technische oplossingen zijn 
gevonden.  
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Hoofdstuk 4: Antwoorden op aanvullende vragen 
aan de leveranciers 
  
In het kader van deze studie is ook aan de vier leveranciers een aantal vragen gesteld. De 
antwoorden hierop zijn hieronder weergegeven.  
 
1. Wat is het ledig gewicht van het brancardsysteem? ‘Ledig' wil zeggen zonder de cliënt, maar 
met alle toebehoren die nodig zijn om een cliënt mee te kunnen nemen. Dus, van een werkelijk 
inzetbare brancard (met matras, riemen en batterij). Graag zo mogelijk brochures bijleveren.   
 

 
 
 
 
 

 
2. Wat is het maximaal te dragen gewicht van het brancardsysteem? En als de brancard met 
dit gewicht is belast, kan hij dan nog omhoog en naar beneden? Zo nee, waar ligt de grens?   
 
De drie leveranciers geven de maxima op die hieronder staan vermeld. Voor de Kartsana 
PowerBrava en de Ferno IN/X geldt dat de brancard dit gewicht niet alleen kan dragen maar 
dat ook de hoogteverstelling dit gewicht aankan. De hoogteverstelling van de Stryker Power-
LOAD is zonder lichte manuele ondersteuning van het ambulancepersoneel niet in staat het 
opgegeven maximum van 318 kilo omhoog te brengen.  
 

 
 
 
 
 

 
3. Aan welke (NEN) normen voldoet het brancardsysteem? Kunt u daarvan certifi-
caten overleggen?   
 
We geven hieronder zonder interpretatie de door ons ontvangen certificaten per leverancier weer.  
 
Kartsana PowerBrava:  Din EN 1789: 2007, EN 1866-2: 2010, Din EN 1865-3 2015, IEC 62133.  
 
Ferno In/X:5 BS EN-1789, AS/NZS-4535, UL, SAE J3027, KKK-A-1822, NFPA-1917, 

IEC 60601-1, IP56, CAAS GVS v 1.0.  
  

                                                        
5 De Ferno IN/X voldoet niet aan de DIN EN 1865. De leverancier geeft hiervoor de volgende reden op: 
‘het systeem voldoet niet aan het in de norm beschreven maximale eigen gewicht van 75 kg van een 
‘power assisted stretcher’.  De Ferno in/X is zwaarder omdat in het systeem een geïntegreerd los- en 
laadsysteem is verwerkt. De Ferno in/X is compleet nieuw ontwikkeld en in de EU norm EN 1865 zijn 
dergelijke systemen (nog) niet beschreven. En iets wat niet beschreven is in een norm, kan er ook niet 
aan voldoen. De EU CEN WG1 werkgroep  werkt momenteel aan een voorstel om dergelijke systemen 
op te kunnen nemen in de EN 1865 norm.’  

 gewicht 

Stryker Power-LOAD 68 kilo 

Kartsana PowerBrava 70 kilo  

Ferno IN/X 98 kilo 

 maximaal te tillen gewicht 

Stryker Power-LOAD 318 kilo 

Kartsana PowerBrava 300 kilo  

Ferno IN/X 317 kilo 
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Stryker Power-LOAD:  BS EN 1789:2007+A2:2014, EN 1865-2:2010/FprA1:2014, BS EN 1865-
3:2012+A1:2015, IEC60601, Council Directive 93/42/EEC, US-20533-
A1-UL, US-19831-A2-UL 

Reqcare Move-in: EN 1789:2007+A1:2010 

 
4. Is het brancardsysteem ook in noodgevallen (bijv. als de accu leeg is) te gebruiken? 
 
Kartsana PowerBrava:  ja, er is een nood knop zodat het systeem nog gebruikt kan worden. 
Ferno In/X:   ja, is volledig te gebruiken zonder accu. 
Stryker Power-LOAD:  ja, als de brancard of het laadsysteem uitvalt is er altijd een manuele 

back-up. 
Reqcare Move-in: ja, in het geval dat een draagwiel (Reqcare Move-in deel aan 

brancard) afbreekt of verbuigt (hiervoor is een grote kracht nodig), 
dan is het mogelijk de brancard in en uit het voertuig te tillen. De 
tilondersteuning van Reqcare Move-in is dan niet meer functioneel 
en vervalt geheel zonder obstructie te vormen voor in- en uitrijden 
van de brancard. In het geval dat een draagarm (onderdeel van de 
Reqcare Move-in wat zich in het voertuig bevindt) afbreekt of 
verbuigt (hiervoor is een grote kracht nodig) zal de tilondersteuning 
van de Reqcare Move-in vervallen maar kan de brancard desondanks 
in- en uitgereden worden door te tillen.  

 
 
5. Wat zijn de kosten van een compleet, operationeel systeem? Denk ook aan 
afschrijvingskosten, onderhoudskosten, etc. 
 
Kartsana PowerBrava: € 18.387 (ex BTW), afschrijving over 10 jaar. Onderhoudscontract in 

overleg.  
Ferno In/X: € 31.696 (ex BTW), inclusief reparatiekosten tijdens de eerste twee 

jaar.  
Stryker Power-LOAD € 27.500 (ex BTW). Onderhoudscontract in overleg. Afschrijving is 

afhankelijk van het gebruik van het systeem.   
Reqcare Move-in het Reqcare Move-in systeem wordt gebouwd op het bestaande 

subframe van een inrijdsysteem. Aanschafkosten zijn € 3000,00 (ex 
BTW) per stuk, plus inbouwkosten (€ 500,00) en optioneel een 
inschuifbare rolgeleiding (€ 450,00) waarmee voorkomen wordt dat 
de brancard 8 cm breder wordt.  De afschrijfkosten zijn € 425 per 
jaar (op basis van 7 jaar),  een onderhoudscontract is € 215,00 per 
jaar.  

 
 
6. Wat is de levensduur? 
 
Kartsana PowerBrava: 12 jaar 
Ferno In/X: grofweg 10 jaar, hangt van gebruiksfrequentie, extreme 

omstandigheden (vocht, temperatuur, etc.) en onderhoud. 
Stryker Power-LOAD: getest op een levensduur van zeven jaar. Uit ervaring is gebleken dat 

bij jaarlijks correct onderhoud de levensduur aanzienlijk verlengd kan 
worden.    
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Reqcare Move-in bij normaal gebruik gelijk aan levensduur van het voertuig. Bij 
slijtage kunnen slijtonderdelen (lagers) onbeperkt worden 
vervangen. 

 
 
7. Hoeveel garantie wordt er gegeven. En waarop precies? 
 
Kartsana PowerBrava: 2 jaar op het complete systeem 
Ferno In/X:  2 jaar op het complete systeem  
Stryker Power-LOAD: 1 jaar op het complete systeem 
Reqcare Move-in 3 jaar (gelijk aan die van de ambulancebouwer (referentie WAS) 

aangaande hulpmiddelen/ systemen in het voertuig op slijtage delen 
bij normaal gebruik). 

 
 
8. Zijn er aanpassingen nodig aan het voertuig? 
 
Kartsana PowerBrava: er moet een verstevigde vloerplaat aanwezig zijn  
Ferno In/X:  er moet een Ferno iN/Line Fastener worden ingebouwd 
Stryker Power-LOAD: er moet een verstevigde vloerplaat aanwezig zijn 
Reqcare Move-in het systeem wordt gebouwd op het bestaande subframe van een 

inrijdsysteem 
 
 
9. Beschikt u over (pseudo)wetenschappelijke studies over uw brancardsysteem?   
 
De door de leveranciers meegestuurde studies zijn voor zover relevant meegenomen in deze 
rapportage. Zie ook bijlage I (Literatuurlijst).  
 
 
10. Kan het systeem in alle huidige voertuigen worden ingebouwd? Met andere woorden zijn 
alle huidige voertuigen hiervoor geschikt?  
  
Kartsana PowerBrava kan in elke ambulance worden ingebouwd.  
Ferno In/X: kan in elke ambulance worden ingebouwd, zonder speciale 

aanpassingen. In een bestaand voertuig moet dan wel de bestaande 
fixatie worden vervangen door de IN/X fixatie. Deze zorgt naast de 
fixatie van het brancardsysteem ook voor het correct opladen van de 
geïntegreerde accu.  

Reqcare Move-in  kan in de huidige voertuigen ingebouwd worden. Echter, wanneer 
het initiële systeem niet aan de optimale inrijdhoogte voldoet (rond 
de 73 cm) heeft dat direct invloed op de functionaliteit van Reqcare 
Move-in.  

Stryker Power-LOAD: kan in de meest gangbare voertuigen worden geïnstalleerd. De 
leverancier adviseert alvorens dit te doen, eerst contact op te nemen 
met de wagenbouwer. Die beschikt over de inbouwspecificaties. Een 
vereiste is, dat de lengte van het inbouwgedeelte minimaal 2,28 
meter moet zijn. 
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Hoofdstuk 5. Conclusie en samenvatting 
 
Uit dit onderzoek naar vooral de ergonomie van vier brancardsystemen blijkt dat de fysieke 
belasting van het ambulancepersoneel door de inzet van elektrische brancardsystemen voor 
een aantal bronnen naar een veilig niveau gebracht kan worden. Het gaat dan om de bronnen 
‘in het voertuig rijden van de brancard’, ‘het uit het voertuig rijden van de brancard’ en ‘het 
in hoogte verstellen van de brancard’. Bij de traditionele niet-elektrische brancardsystemen 
werden de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting zoals ze zijn afgesproken in de branche 
systematisch overschreden, bij de elektrische brancardsystemen is dat voor deze bronnen niet 
meer het geval.  
 
De bron ‘het manoeuvreren van de brancard’ is bij gebruik van de elektrische 
brancardsystemen opgelost voor alleen de harde ondergrond. Dat is overigens niet anders bij 
de traditionele niet-elektrische brancardsystemen. Duidelijk is dat fysieke overbelasting bij 
elke brancard afhankelijk van het type ondergrond (gras, tapijt, zand, grind, etc.) kan 
voorkomen. Een technische oplossing is echter niet voorhanden en moet derhalve gezocht 
worden in het slim werken. Denk daarbij aan het gebruik maken van het eigen 
lichaamsgewicht, het rustig opbouwen van de belasting, het slim plannen van de route, etc. 
ErgoCoaches hebben hierbij een belangrijke taak, desondanks is overbelasting in specifieke 
situaties vooralsnog onvermijdelijk. Positief is dat de drie elektrische brancardsystemen 
ingekort kunnen worden hetgeen het manoeuvreren in kleine ruimtes vergemakkelijkt.  
 
Ook het tillen van de brancard, bijvoorbeeld over een drempel, is als bron van fysieke 
overbelasting niet opgelost door het inzetten van elektrische brancardsystemen. Net zoals bij 
het manoeuvreren over een zachte ondergrond moet de oplossing gezocht worden in het slim 
werken. De ErgoCoches hebben hierbij een belangrijke taak, maar overbelasting is 
desondanks vooralsnog onvermijdelijk. 
 
Voor wat betreft de bron ‘statische belasting in het voertuig’ heeft de Kartsana PowerBrava 
een interessante optie, namelijk een hoogteverstelling die ook in het voertuig operationeel is. 
Een nadere studie zou moeten uitwijzen of deze optie ook daadwerkelijk de statische 
belasting voor de verpleegkundige reduceert tijdens het uitvoeren van de zorg voor de cliënt 
in het voertuig.   
 
Interessant is dat door het gebruik van de elektrische brancardsystemen ook het 
patiëntencomfort toeneemt. Het in- en uit het voertuig rijden van de brancards verloopt 
soepeler en de hoogteverstelling gaat minder schoksgewijs.   
 
Verschillen tussen de brancards zijn er verder op details zoals de complexiteit van de 
bediening, het makkelijk in bok- en zwenkstand kunnen zetten van de wielen en het gewicht 
van de brancard. De in het rapport vermelde tijd die nodig is om de brancard in of uit het 
voertuig te halen en de tijd die nodig is om de brancard in hoogte te verstellen, vonden de 
testende ErgoCoaches overigens een minder belangrijk argument: de eigen veiligheid en die 
van de patiënt staan voorop. We moeten ons hier wel realiseren dat het hier om ErgoCoaches 
gaat, zij hebben mogelijk meer oog voor de eigen gezondheid dan hun collega’s. 
 
De Reqcare Move-in is een deeloplossing en moet derhalve gezien worden als een 
(kosten)efficiënte korte termijn overbrugging naar een lange termijn oplossing.  
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De keuze voor een van de brancardsystemen kan door de RAV gemaakt worden op basis van 
zaken als service, after sales en financiën die ten dele onderdeel waren van voorliggende 
studie. Gedetailleerde informatie hierover is verzameld in het kader van deze studie en is 
weergegeven in het vierde hoofdstuk van dit rapport.  
 

 
 Stryker Power-

Load 
Kartsana 

PowerBrava 
Ferno IN/X Reqcare Move-in 

In de ambulance 
duwen van de 
brancard 

conform 
Praktijkrichtlijn 

 

conform 
Praktijkrichtlijn 

conform 
Praktijkrichtlijn 

conform 
Praktijkrichtlijn 

Uit de ambulance 
trekken van de 
brancard 

conform 
Praktijkrichtlijn 

conform 
Praktijkrichtlijn 

conform 
Praktijkrichtlijn 

conform 
Praktijkrichtlijn 

Het in hoogte 
verstellen van de 
brancard 

conform 
Praktijkrichtlijn 

conform 
Praktijkrichtlijn 

conform 
Praktijkrichtlijn 

niet conform 
Praktijkrichtlijn6 

Het manoeuvreren 
van brancard op harde 
ondergrond 

conform 
Praktijkrichtlijn 

conform 
Praktijkrichtlijn 

conform 
Praktijkrichtlijn 

conform 
Praktijkrichtlijn 

Het manoeuvreren 
van brancard op 
zachte ondergrond 

niet conform 
Praktijkrichtlijn 

niet conform 
Praktijkrichtlijn 

niet conform 
Praktijkrichtlijn 

niet conform 
Praktijkrichtlijn 

Het tillen van de 
brancard over een 
verhoging 

niet conform 
Praktijkrichtlijn 

niet conform 
Praktijkrichtlijn 

niet conform 
Praktijkrichtlijn 

niet conform 
Praktijkrichtlijn 

Statische belasting in 
de ambulance 

niet conform 
Praktijkrichtlijn 

probleem 
mogelijk 
opgelost 

niet conform 
Praktijkrichtlijn 

niet conform 
Praktijkrichtlijn 

 
Tabel 3. Samenvatting van de resultaten van het onderzoek, onderdeel fysieke belasting. Met 
‘Praktijkrichtlijn’ worden de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting bedoeld zoals ze zijn te vinden in de 
Arbocatalogus Ambulancezorg.   

 

 

 

  

                                                        
6 tenzij er een elektrisch in hoogte verstelbare brancard in combinatie met de Reqcare Move-in wordt 
gebruikt.   
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Bijlage 2: Onderzoeksparameters 
 

 

 Fysieke belasting tijdens in- en uitladen van de brancard 

 Fysieke belasting tijdens het omhoog zetten van de brancard 

 Fysieke belasting bij het tillen van de brancard (bijvoorbeeld over drempel) 

 Benodigde tijd voor het in- en uitrijden van de brancard 

 Benodigde tijd voor het omhoog en naar beneden zetten van de brancard 

 Manoeuvreerbaarheid, draaicirkel, benodigde duw- en trekkracht over referentie 

ondergrond (uitgaan van twee referentie ondergronden) 
 

 Gevoeligheid van het brancardsysteem en de stabiliteit (ondergrond waarop de 

brancard staat is bijna nooit vlak) 

 Het zijdelings kunnen bewegen van de brancard en de mogelijkheden om de 

zwenkwielen in te stellen 

 Instelmogelijkheden van de brancard (zowel buiten de ambulance als binnen in de 

ambulance) 

 Comfort voor patiënten (hoogte brancard, lengte en breedte patiënt) 

 Brancardsysteem: mono of duo block systeem?  

 Wijzigt de breedte van de brancard door gebruik van de Move-in 

 Aan te leren vaardigheden en benodigde tijd voor instructie medewerkers 

 Foutgevoeligheid brancard bij verkeerd gebruik 
 

 Ledig gewicht van het brancardsysteem 

 Maximaal te dragen gewicht van het brancardsysteem 

 Beveiliging: is het brancardsysteem in noodgevallen (bijv. als de accu leeg is) te 

gebruiken 

 Kosten: financiering, afschrijvingskosten, onderhoudskosten 

 Levensduur brancardsysteem 

 Garantie: voor periode levensduur brancardsysteem 

 Aanpassingen aan het voertuig bij invoering brancardsysteem 

 Toepasbaarheid van het brancardsysteem bij bestaande voertuigen 
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Bijlage 3: Testformulier  
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