
Onlangs werd op het forum van Dood in Amsterdam een vraag gesteld over de afkorting Pol: Kamer in de 
registers van overleden patiënten in het Buitengasthuis.
Dat was voor mij aanleiding om op zoek te gaan naar de betrokkenheid van de politie bij het ziekenvervoer 
in Amsterdam. Met als resultaat een stukje geschiedenis.

Patiëntenvervoer

Een goede gezondheidszorg vraagt om de mogelijkheid zieken en gewonden zo snel mogelijk naar apotheek,
dokter of ziekenhuis te brengen voor behandeling. Aantekeningen in de doodsoorzakenregisters als 
'stervende ingekomen' of 'onderweg in den schuit overleden' geven aan dat dat niet altijd lukte.

In de Wet Besmettelijke Ziekten van 1872 was opgenomen dat de gemeente een regeling moest treffen 
voor vervoer en opvang van lijders aan besmettelijke ziekten. Hoewel in Amsterdam hiervoor in 1893 de 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst was opgericht, duurde het tot 1896 eer deze dienst rijtuigen aanschafte 
voor het vervoer.

Mede naar aanleiding van de treinramp in Harmelen (1962) wordt in 1973 de Wet ambulancevervoer 
ingevoerd.

Het vroegste vervoer

Boot

Het Pesthuis was een eenvoudig, rechthoekig gebouw rondom een binnenplaats. Dwars door de 
binnenplaats liep een kleine gracht. Zo konden pestlijders uit de stad vanuit het Binnengasthuis via de 
Pestsloot – de huidige Bosboom Toussaintstraat – helemaal tot in het Pesthuis worden geroeid.



Kruiwagen

Draagmand

Draagbaar



Draagberrie

Draagstoel



Eerste hulp bij ongelukken, de politie

De eerste hulp bij ongelukken berustte in Amsterdam van oudsher bij de politie. Hoe dat toeging, wordt 
beeldend beschreven in een interview uit 1950 met Anton Couwenberg, een toenmalig gepensioneerde 
ambtenaar van de dienst, waarin deze vertelde over zijn eerste werkdag in 1904:

Het eerste karwei was een rit met de politiebrancard, omdat de kruier zoek was. Dat ging zo in die dagen, 
want de ziekenauto’s moesten nog uitgevonden worden en de rijwielbrancards moesten nog een jaar of vier 
wachten, voordat een heldere geest ze op het ggd-tapijt bracht. De Dienst had er trouwens geen zier
mee te maken, want als de eerste-hulp in het geweer werd geroepen, stevende de politie er op af. Dan werd 
de vaste politiekruier geroepen, die op het bureau de brancard [een soort handkar] van het plafond naar 
beneden liet zakken en op stap gingnaar de plek des onheils. 

Politie-agenten met brancard (het gasthuiskarretje) tijdens oefening 

Gewapend met een diender, verpakt in lakense jas en helm. Waardig stapten die twee dan over de 
hobbelige keien naar de patiënt, hardnekkig vasthoudend aan het voorgeschreven ritueel en de politionele 
waardigheid.
Omdat de kruier die noodlottige dag spoorloos verdwenen was ‘zonder achterlating van adres’ – het staat 
allemaal nog keurig in de boeken beschreven – kreeg Anton de vracht toegewezen. Hoe het verder gegaan 
is, is na zeven en veertig jaar zo diep in zijn herinnering weggezakt, dat het niet meer te voorschijn wil ko-
men, maar hij weet nog heel goed, dat ze bij elke bolle brug een ‘Kar-ga-door’ moesten enteren, die met 
haak en touw het vehikel over de hoogte moest helpen slepen. De diender liep alleen maar; dat hoorde zo. 
De patiënt kreunde, maar dat hoorde ook zo.



De Geneeskundige Dienst

Vanaf 1904 werd de eerste hulp bij ongelukken stapsgewijs overgeheveld naar de Geneeskundige
Dienst. In 1905 hadden drie van de negen zittingslokalen al een eigen voertuig voor ziekenvervoer, 
vervaardigd door de rijwielfabriek Simplex. Deze brancard bestond ‘uit een combinatie van twee rijwielen, 
welke door verplegers of geoefende bedienden van den Dienst worden bereden, met de Zwitsersche 
‘‘Veleda’’- brancard, waardoor wordt bereikt, dat met groote snelheid bij ongevallen, op den publieken weg 
voorkomende, de noodige personeele en materieele hulp beschikbaar kan worden gesteld’.



De opvouwbare brancard.

 In 1919 waren er nog steeds zes rijwielbrancards, twee elektrische ziekenauto’s en één benzineauto. Hulp 
was permanent beschikbaar, ’s nachts waren altijd twee van de negen zittingslokalen daarvoor geopend.

Ziekenvervoer per roeiboot 1921





Particuliere ziekenvervoerders



Bij gebrek aan benzine werd in de Tweede Wereldoorlog weer teruggevallen op oude vervoersvormen.



Anno 2022 kunnen we beschikken over ambulanceboten, babylances, bariatrische ambulances, 
cardiolances, fietsen, piketvoertuigen, psycholances, sneeuwscooters, solo-ambulances, traumahelikopters, 
zorgambulances en centrale meldkamers.
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