
 

Beste vrienden van Magen David Adom, 
 

Graag spreek ik hier mijn dank uit voor alle mooie giften die wij de afgelopen tijd weer van u mochten                    

ontvangen. Bij het schrijven van deze rondzendbrief zitten we midden in de Coronacrisis die              

inmiddels ernstige vormen heeft aangenomen, ook in Israël. We besteden hier uitgebreid aandacht             

aan. Traditiegetrouw verschijnt deze rondzendbrief rond Pesach, het feest dat symbool staat voor             

vrijheid. Op dit feest vertellen we, van geslacht op geslacht, het verhaal van de uittocht uit Egypte: de                  

overgang van slavernij naar vrijheid. We hopen dat ook dit jaar zoveel mogelijk mensen dit feest in                 

vrijheid en gezondheid kunnen vieren! 

Rol MDA in Coronacrisis 

Net als in Nederland en de rest van de wereld,          

houdt het coronavirus ook Israël in de greep.        

MDA heeft op verzoek van het ministerie van        

Gezondheid, direct haar verantwoordelijkheid    

genomen. MDA medewerkers nemen thuis     

monsters af bij potentieel besmette mensen.      

Deze rol is het meest vergelijkbaar met de rol die          

in Nederland de GGD heeft. Uiteraard worden ook        

de ernstig zieke Corona patiënten naar      

ziekenhuizen vervoerd.  

Ook heeft MDA onder toezicht van het ministerie van gezondheidszorg een speciale telefonische             

hotline geopend voor mensen die vragen hebben over het Coronavirus. Bij het schrijven van deze               

rondzendbrief, zijn er al meer dan 150.000 telefoontjes binnengekomen. Afhankelijk van de            

symptomen, wordt door een dokter bepaald of patiënten door MDA direct vervoerd moeten worden              

naar het ziekenhuis, of dat er door een speciaal getrainde paramedic van MDA eerst thuis een                

monster wordt afgenomen.  
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Tot nu toe zijn hiervoor 200 senior paramedics speciaal getraind. MDA, het ministerie van              

gezondheidszorg, de ziekenhuizen en de verzekeringsmaatschappijen werken hierin nauw samen. 

Bij de landelijke verkiezingen op 2 maart jl. zijn onder leiding van MDA 16 speciale stembureaus                

ingericht voor Corona besmette patiënten die daar in quarantaine konden stemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe medische spoeddienst  

Bij het schrijven van deze rondzendbrief neemt helaas het aantal besmettingen wereldwijd nog             

steeds toe en verandert de situatie van dag tot dag. Ook in Israël en bij MDA staat een groot deel van                     

het werk en de actualiteit in het teken van het indammen van het coronavirus. In deze rondzendbrief                 

leest u over een nieuwe medische spoeddienst die MDA de afgelopen jaren ontwikkeld heeft en nu                

versneld geïmplementeerd wordt door de Corona-crisis.  

Jeugdvrijwilligers 

Een van de maatregelen om het Coronavirus in te dammen, is een inreisverbod in Israël. Dit trof ook                  

onze Jeugdvrijwilligers die bezig waren aan hun stage op de ambulance. Zij zijn inmiddels veilig               

teruggekeerd in Nederland. Verderop in deze rondzendbrief leest u een verslag van Thomas Sanders              

die eind vorig jaar in Israël was.  

Actualiteit  

Wij doen vanuit ons bestuur altijd ons uiterste best om u als donateur te voorzien van het meest                  

actuele nieuws dat er bij MDA speelt. Er zit echter altijd enige tijd tussen het schrijven en het                  

moment dat het vanuit de drukker bij u op de deurmat valt. Gezien de snelle ontwikkelingen rondom                 

het Coronavirus, kan het dus goed zijn dat bij het lezen van deze rondzendbrief de situatie alweer                 

veranderd is.  

We voelen ons gesterkt door de inzet van de mensen van MDA, waarvoor ieder mensenleven,               

ongeacht religieuze of etnische achtergrond, telt. We zullen ons, samen met u blijven inspannen om               

het mogelijk te maken dat MDA haar fantastische werk continueert. Want wie een leven redt, redt                

een hele wereld …..! 

Ik wens u allen een mooi en vooral gezond Pesach en Pasen! 

 

Namens het bestuur van MDA Nederland, 

Marjan Sprecher, voorzitter 
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Nieuwe medische spoeddienst: Community MDA 

MDA bereidt zich voor op de volgende fase van medische thuiszorg voor honderden mensen als de                

Corona uitbraak voortduurt. De afgelopen drie jaar is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een               

nieuwe medische spoeddienst, genaamd ‘Community MDA’. Community MDA maakt het mogelijk om            

een patiënt met een klein acuut medisch probleem thuis te behandelen - zonder hem / haar naar de                  

drukke Spoed Eisende Hulp te brengen. Dat ziet er als volgt uit: 

● De patiënt belt zoals altijd bij een medisch probleem 101 (het MDA Noodnummer,             

vergelijkbaar met 112 in Nederland); 

● De MDA-coördinator verdeelt de oproep als een "rode" of "groene" categorie; 

● De "rode" oproepen krijgen onmiddellijk een ambulance / Mobile Intensive Care Unit en             

worden naar de Spoedeisende Hulp gebracht, zoals ook al gold vóór de uitbraak van het               

Coronavirus; 

● De "groene" oproepen worden doorgestuurd naar een speciaal ‘Community’ meldpunt. Deze           

oproepen (videochats) worden afgehandeld door artsen die telemedische apparatuur         

gebruiken; 

● Wanneer de arts besluit dat bepaalde tests nodig zijn, zoals vitale functies, ECG of              

bloedtesten, wordt een speciaal opgeleide MDA "Community Paramedic" naar het huis van            

de patiënt gestuurd, met speciale medische apparatuur (medicijnen en         

monitoringsapperatuur) 

● De paramedicus, die onder toezicht van de arts werkt, voert alle noodzakelijke tests uit en               

helpt de arts bij zijn beslissing. De paramedicus behandelt de patiënt volgens de instructies              

van de arts; 

● Het speciale Community meldpunt doet de volgende dag een follow-up van de patiënt 

Met behulp van dit nieuwe model schat MDA in dat ongeveer 1/3 van de patiënten (in totaal                 

behandelen MDA-teams jaarlijks meer dan 700.000 patiënten) thuis zouden kunnen worden           

behandeld, zonder naar de Spoedeisende Hulp te worden gebracht. Dat is in het licht van de                

Corona-crisis nu nog relevanter geworden. Het systeem verlicht niet alleen de last voor ziekenhuizen              

en ambulancechauffeurs, maar biedt ook een hightech oplossing voor het probleem van zeer             

besmettelijke patiënten die zorg nodig hebben. Met dit systeem wordt medisch personeel            

beschermd en kan er wel toereikende medische zorg worden geboden. Een hoopvolle ontwikkeling in              

deze onzekere tijden! 

 

 

“Alles wat ik heb meegemaakt, geleerd en       

gezien, zal mij voor altijd bijblijven” 

Ik ben Thomas, ik ben 19 jaar en ik heb eind 2019 de Basic Course               

gedaan bij MDA Israël. Ik heb gekozen voor een tussenjaar na het            

behalen van mijn VWO diploma. Ik wilde graag vrijwilligerswerk gaan          

doen, maar ik wist eigenlijk niet wat. Gelukkig ben ik bij MDA terecht             

gekomen, want alles wat ik in Israël heb meegemaakt, geleerd en gezien,            

zal mij voor altijd bijblijven.  

  _____________________________________________________________________________________________________ 

MDA Nederland, Postbus 937, 1180 AX Amstelveen, www.mda-nederland.nl 

Telefoon: 06 3633 9308, info@mda-nederland.nl, NL09 INGB 0003 6494 83  
3 

 

http://www.mda-nederland.nl/
mailto:info@mda-nederland.nl


 

 

 

Op een ambulance werken als vrijwilliger is een hele aparte ervaring. Ik heb vooral nachtdiensten               

gedraaid. De ene keer is het een vrij rustige dienst, en de andere keer heb je na iedere call weer een                     

nieuwe. Natuurlijk is het spannend om dit vrijwilligerswerk te doen, want als je zo onervaren bent als                 

ik, is het allemaal heel nieuw. Gelukkig werd ik goed begeleid en wordt er zoveel mogelijk voor                 

gezorgd dat niet alle druk op jou valt. Ik heb natuurlijk wel gevallen gehad waarbij ik veel moest doen                   

en het leven van de patiënt in mijn handen zou kunnen liggen. Ik moest bijvoorbeeld een ernstig                 

zieke jongeman naar het ziekenhuis begeleiden met alleen maar mijn driver erbij. Hij had zware               

koorts, was aan het ijlen en viel de hele tijd in slaap (of viel flauw). Ik moest constant zijn vitale                    

functies bijhouden en hem wakker houden, zodat we zeker wisten dat hij de rit zou overleven. Dat                 

was best even spannend.  

 

Mijn allermooiste ervaring/call was een geboorte bij iemand thuis. De desbetreffende familie had te              

laat de ambulance gebeld, dus toen we daar aankwamen was de baby al bijna geboren. Nadat we in                  

het huis aankwamen was alles binnen 5 minuten klaar. Ik had nooit gedacht dat ik een geboorte zou                  

meemaken op mijn 19e, maar het was een prachtige ervaring!  

 

Naast al het vrijwilligerswerk is er ook nog genoeg tijd om er zelf op uit te trekken en Israël te                    

ontdekken. Ik was nog nooit in Israël geweest en ik was gestationeerd in Tel Aviv, dus er was genoeg                   

te doen en te zien (en te eten). Ik heb het al een paar keer gezegd, maar het was een geweldige                     

ervaring en het is heel leuk dat MDA zich zo kan inzetten om mensen zo’n geweldige ervaring mee te                   

geven en tegelijkertijd zoveel mensen kan helpen in Israël.  

 

Het belangrijke werk van MDA 
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