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De stichting:
De stichting Wens Ambulance Gelderland is 28 december 2016 opgericht. Als bestuurder
van de stichting zijn geschikte kandidaten gezocht, die de diverse aspecten zullen
afdekken, waaronder gezondheidszorg, juridische en financiële zaken.
Overwogen wordt om een Ambassadeur (bekend persoon) aan te stellen, die zich aan dit
initiatief wil verbinden. De stichting zal jaarlijks een jaarverslag en een financieel
verslag publiceren.
Doelstelling
Mensen in hun (pre) terminale levensfase professioneel en comfortabel liggend
vervoer aanbieden ten einde een door hen geuite wens of behoefte in vervulling te
doen gaan.
Waarom deze voorziening?
De reguliere ambulancediensten mogen patiënten alleen vervoeren naar of van een
zorginstelling. De wensambulance voorziet wel in de behoefte van de zieke om voor de
laatste keer een uitstapje te maken naar zijn of haar geliefde plek.
Voor alle duidelijkheid merken we op dat het bij de wensambulance om een door
vrijwilligers breed gedragen initiatief gaat, waarbij juist samenwerking en afstemming
gezocht wordt met professionele en vrijwilligersorganisaties, die op aanverwante
terreinen werken. We denken niet in termen van concurrentie!
Binnen onze bekende werkvelden loop je wel eens tegen gebeurtenissen aan waar je
wat meer zou willen kunnen doen voor de terminale patiënt.
Er zijn nog teveel patiënten die overlijden zonder dat ze echt alles hebben afgesloten.
Door de terminale levensfase, waarin de patiënt verkeert, is het soms onmogelijk
om bepaalde wensen/behoeften te realiseren.
Binnen onze bekende werkvelden is het soms wel mogelijk om mee te denken
betreffende de situatie waarin de patiënt verkeert.
Binnen de (reguliere) ambulancezorg is het helaas niet mogelijk om veel meer extra tijd
en aandacht aan (pre) terminale patiënten te besteden. Hiervoor ontbreekt hun dan
simpelweg de tijd. Wij zien wel dat er bij deze patiënten nog wensen en behoeften
blijven bestaan. Hier willen wij samen met de vrijwilligers van de Stichting graag
invulling aan geven.
Concreet bestaat de mogelijkheid dat verzoeken om vervoer, die door de reguliere
ambulancedienst niet gehonoreerd kunnen worden, worden doorgespeeld naar de
wensambulance.

Initiatiefnemers
Voorzitter/initiatiefnemer, Jeroen Donkers
Oprichter van Stichting De Wens Ambulance Gelderland-Zuid en eigenaar van
een medisch opleidingscentrum en medisch transport.
“Het is mooi en dankbaar werk. Om in de laatste levensfase van iemand nog iets
te mogen betekenen, dat is toch fantastisch. Je ziet de mensen genieten bij het
vervullen van hun wens en dat is heel echt heel bijzonder…”

Secretaris, Wendy v/d Broek
Werkzaam als verzorgende IG in een verpleeghuis.
“Stichting De Wens Ambulance Gelderland heeft mijn interesse gewekt vanuit
mijn zorgachtergrond. Zorgen voor het welzijn van anderen loopt als een rode
draad door mijn leven. Als je dan ook nog een bijdrage mag leveren aan een
wens van iemand, die daartoe zelf niet in staat is, dat is voor mij iets heel
bijzonders…”

Penningmeester, Yvette
Mulders-Stolz
Ondernemer en
betrokken.
“Onlangs werd mij gevraagd of ik in het bestuur zou willen van de stichting
Wens Ambulance Gelderland, wat een eer om deel te nemen aan zo’n initiatief.
Ik heb ook direct ja gezegd. Wat is er nu mooier als mensen die nog maar kort te
leven hebben, nog 1 x een mooie dag/herinnering te bezorgen. Ik hoop dat we
nog vele wensen voor mensen in vervulling mogen laten gaan.”
Is de Wensambulance als voorziening nieuw?
Er zijn momenteel meerdere functionerende organisaties, elk met een regionaal
werkgebied. In
Gelderland-Zuid en Midden is dit het eerste initiatief.
Met welke middelen?
Materieel
De ritten worden uitgevoerd met een (of meer) professionele ambulances. De
stichting zal op dit moment een ambulance huren te zijner tijd kan deze ook gekocht
worden van donaties.
Personeel
De ambulance wordt altijd bemand door twee personen: een daarvoor geschikte medisch
professional en een chauffeur welke minimaal in bezit is van een geldig EHBO diploma
met reanimatie/AED. Er is uitsluitend sprake van vrijwilligers. De wensambulance heeft
geen personen in dienst en dus geen loonkosten.
Alle vrijwilligers van de Stichting de Wens Ambulance Gelderland zullen werken op
basis van een set richtlijnen. Het concept daarvan is hieronder opgenomen.

Concept Richtlijnen Wensambulance.
1. Juridische afdekking Stichting de Wens Ambulance Gelderland
Stichting de Wens Ambulance Gelderland valt onder de Wet Ambulance Vervoer
(WAV) artikel 17/17a.
2. Stichting de Wens Ambulance Gelderland vervoert mensen in hun laatste
levensfase en/of langdurig chronisch zieken. Ten einde hen
enige afleiding te bezorgen, worden zij, indien hun fysieke en geestelijke
toestand dit mogelijk maakt, vervoerd naar een plaats die zij graag wensen
te bezoeken.
Het gaat hier om voertuigen die speciaal zijn ingericht voor het vervoer van
zieken en dus aan de wettelijke omschrijving van “ambulanceauto” voldoen. De
ambulances beantwoorden echter niet (meer) aan de eisen waaraan ambulances
voor het reguliere spoed- of besteld vervoer moeten voldoen.
Dit houdt voor Stichting de Wens Ambulance Gelderland in:
- dat er geen medische apparatuur in de wensambulance aanwezig is;
- dat de vrijwilligers, die een wens uitvoeren, geen medische
handelingen mogen verrichten.
3. Stichting de Wens Ambulance Gelderland heeft een vrijstelling op grond van
Artikel 17/17a, dit betekent dat Stichting de Wens Ambulance Gelderland zonder
opdracht van de centrale meldkamer kan opereren.
4. Stichting de Wens Ambulance Gelderland heeft er voor gekozen om alleen met
geschikte medisch opgeleide begeleiders te werken welke werkzaam zijn in de
zorgsector. De wensambulance wordt gereden door een chauffeur in het bezit van
minimaal een EHBO diploma met Reanimatie/AED en de bijrijder is minimaal
verzorgende IG opgeleid.
5. Alle inzittenden van Stichting de Wens Ambulance Gelderland zijn tijdens de
uitvoering van een wens verzekerd.
Organisatie
Formeel
De wensambulance zal formeel worden ondergebracht in een (gelijknamige)
stichting. Dus geen winstoogmerk en geen ‘winstuitkeringen’.
Dagelijkse gang van zaken
Er is een team van meerdere coördinatoren, die de binnenkomende wensen
beoordelen en omzetten in een uit te voeren rit. Voor de uitvoering zijn er twee
groepen vrijwilligers: een groep medische professionals en een groep chauffeurs.
De ingediende wensen zullen worden beoordeeld door een van de
wenscoördinatoren, die allen ervaren verpleegkundige zijn.
De wenscoördinatoren overleggen regelmatig met elkaar om te borgen, dat de
ingediende wensen op eenduidige wijze zullen worden beoordeeld. Daarbij wordt met
een intakeformulier gewerkt. De coördinatoren wijzen ook de rit toe aan een van de
medisch opgeleide begeleiders en een van de
chauffeurs, die zich voor die dag beschikbaar hebben gemeld. Deze vrijwilligers vormen
dan het team dat de rit zal uitvoeren.

Juridische aspecten
De wensambulance valt onder de Wet ambulancevervoer. In de wet is voor de
wensambulance een specifieke regeling opgenomen (Besluit uitsluiting categorieën van
ambulancevervoer ex artikel 17a Wet ambulancevervoer).
Fiscale aspecten
De stichting zal de ANBI-erkenning aanvragen, zodat (periodieke) giften aan de
stichting onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting.
Administratie
Een goede administrateur zal op vrijwillige basis de administratie, verzekeringen,
vergunningen en belastingen regelen.
Website
Er is op dit moment al een website die beheerd wordt door de daarvoor aangewezen
persoon.
Financieel
De financiële opzet is gebaseerd op de aanname dat in het eerste jaar na de
oprichting een ambulance in gebruik kan worden genomen. Ook de beheers- en
startkosten zijn berekend. De begroting wordt gemaakt op basis van
ervaringsgegevens van bestaande wensambulances. De berekening wordt gemaakt
op basis van één ambulance.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- Vrije giften;
- Periodieke giften
Werkgebied
Alle inwoners van Gelderland en omstreken, die tot de doelgroep behoren, kunnen
gebruik maken van de wensambulance. Inwoners van aangrenzende regio’s, waar nog
geen wensambulance is, worden ook geholpen.
Om het initiatief concreet uit te werken moet een keuze worden gemaakt ter afgrenzing
van het werkgebied. We moeten ons niet ‘overeten’ door teveel ineens te willen.
Tegelijkertijd willen we het werkgebied ruimer definiëren, indien de beschikbare
middelen (vooral auto’s en vrijwilligers) dit mogelijk maken. Omdat de communicatie en
organisatie voor een belangrijk deel via internet en e-mail verlopen is een groter
werkgebied ook heel goed denkbaar.

Eigen bijdrage
Wij streven ernaar om kosten neutraal te gaan werken wat betreft de aanvrager zijn
wens. De toch eventuele bijkomende kosten voor de wensaanvragen worden van tevoren
middels een overeenkomst met de aanvrager schriftelijk vastgelegd. Te denken valt
bijvoorbeeld aan mogelijke verblijfs-/entreekosten.

Sponsoring en vermogen
Naast de eigen bijdragen bestaan de inkomsten van de stichting uit donaties en
sponsorbijdragen. Met de zorgverzekeraars zal overlegd worden om te onderzoeken of
een bijdrage van hun kant mogelijk is.
Publiciteit
De mogelijkheden van ‘free publicity’ zullen optimaal worden benut; denk aan Omroep
Gelderland, de Regionale kranten en de vakbladen in de gezondheidszorg. Daarnaast zal
de wensambulance zich daar waar mogelijk presenteren op open dagen van politie,
brandweer en ambulancediensten in de regio.
De wensambulance zal een eigen website gebruiken; de website zal door een ervaren
vrijwilliger worden onderhouden.
Tijdlijn
De eerste ritten zullen naar verwachting kunnen worden uitgevoerd in begin 2017.

