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Het speeltje van de 

ambulance chauffeur 

 

hoeft er niet eens goed voor op 

te letten. U merkt het vanzelf. 

Het moment dat de ambulance 

chauffeur weer eens met zijn 

speeltje gaat spelen. Stel, u zit 

lekker rustig wat te lezen of 

hebt net het nachtlaken over 

het vermoeide lijf getrokken en 

daar speelt hij er weer mee: 

zijn sirene. 

Een van de meest zinloze 

gebruiksvoorwerpen in Thailand. Het speeltje wordt 

aangezet en de chauffeur vervolgt zijn stroperig 

langzame tocht door het ‘aan elkaar geplakte’ verkeer. 

Geen of nauwelijks een van de verkeersdeelnemers voor 

hem gaat immers aan de kant om de ambulance met een 

patiënt door te laten rijden naar het ziekenhuis. 

En stel u eens voor dat u achter deze chauffeur in de 

ambulance ligt en dat zijn sirene inderdaad nodig is om 

u op tijd bij nog betere hulp te laten arriveren. Ik zou 

bijna zeggen hopelijk maakt u dit bewust niet mee. 

Helaas misschien nooit meer. 
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De gezondheidszorg is in Thailand redelijk tot goed 

geregeld, mits je het kunt betalen. Zeker ook als u op tijd 

bent met uw behandeling, maar dat geldt in ieder land. 

Wellicht is te overwegen na te denken hoe te proberen te 

voorkomen dat u machteloos achterin een ambulance 

terecht komt. 

Wanneer u nu niets mankeert zal dit u wellicht niet zo 

boeien, maar als er iets onzeker is, is het onze medische 

toekomst, niet over 5 of 10 jaar, maar morgen of zo 

dadelijk. 

Bij twijfel over uw gezondheidscondities is een bezoek 

aan een arts uiteraard aan te raden. 

Ik denk, met mijn jarenlange ervaring in de 

gezondheidszorg in Nederland, dat het goed is om te 

overwegen enige voorzorgsmaatregelen te nemen om 

niet te snel in die ambulance terecht te hoeven komen. 

Zeker wanneer u alleen woont of weinig eigen medische 

zelfkennis heeft kan een minimum aan voorzorgen uw 

leven verlengen of zelfs redden. 

Kent u, wanneer u geen Thais spreekt, om u heen mensen 

die u vertrouwt, die zowel Thais als Engels spreken? 

Kunt u hen ook bereiken wanneer de nood aan de man 

dreigt te komen? Zijn ze dan ook in staat om u te komen 

assisteren als tolk van uw vragen? 

Heeft u uw debet/creditcard- en zorgverzekering-

gegevens (polisnummer en nummer alarmcentrale) bij 

de hand? Ernaar gaan zoeken als u er bijna amechtig bij 

ligt is te laat. Heeft u een lijstje met telefoonnummers en 

e-mailadressen van vrienden die bereikt moeten worden 

de erop volgende dagen? 

En draagt u een lijstje met deze gegevens op zak als u 

alleen door de stad reist?Dan nog kunt u zich alleen of 

ook samen thuis onzeker voelen. 

Wellicht is het dan een idee om met enkele vrienden een 

soort telefooncirkel op te zetten. 

Iedere dag rond een vast tijdstip belt u een vaste persoon 

(ik noem ‘m even nr 2) die nr 3 belt, die belt nr 4, die u 

weer belt. Als deze cirkel in plusminus 2 a 3 minuten 

rond is, weet ieder van jullie dat het jullie vieren goed 

gaat: “Tot morgen”. 

Over wat te doen wanneer de cirkel wordt doorbroken, 

doordat iemand—door omstandigheden—niet reageert, 

dient u vooraf samen met elkaar af te spreken wat dan te 

ondernemen. 

In Nederland is deze vorm van goedkope onderlinge 

steun al in gebruik. 

Door voorzorg voor uzelf (bij vragen/klachten naar de 

dokter, uw essentiële gegevens onder handbereik en 

deze onderlinge steun) waardoor u langer bewust met 

uw gezondheid bezig bent, blijft u voorlopig fysiek op 

grotere afstand van het speeltje van de ambulance 

chauffeur. 


