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Star of Life Team: noodhulp in
de actieradius van atleten
De BIOS-groep en Jos Benders samen in het Star of Life Team
…En ineens was daar de Eneco-tour. Nog maar net bekomen van de hectiek na een mooie
inzet in de Tour de France, staan de spots voor dr. Jos Benders gericht op het grootste meerdaagse wielerevenement van Nederland en België: de Eneco-tour. Reden om Benders eens te
vragen wat hem in de armen van het Star of Life Team dreef, want kende we hem niet van de
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Stichting Service Médical?

Door Gerard Pijnenburg

Dr. Jos Benders is al meer dan dertig jaar actief als ronde-arts
en begeleidt al twintig jaar de ‘Ronde van Nederland’, sinds
tien jaar omgedoopt in Eneco-tour. De Maastrichtenaar is al
enige jaren goed bevriend met Stef Hesselink, de CEO van de
BIOS-groep. In het verleden filosofeerden zij al vaker over deze
bijzondere vorm van medische zorgverlening. Acute zorg in
de rug, ja bijna in de nek zelfs, van wielrenners. Op zoek naar
de invulling van het motto: …er zijn als het nodig is! En zich
daarbij ten volle bewust zijn van de snelheid waarmee het peloton over de wegen raast. Immers, bij een valpartij wacht het
peloton niet! Zo werd als ondertitel voor het nieuwe verband
Star of Life Team gekozen voor: ‘Noodhulp in de actieradius
van atleten’.
Jos Benders: “De snelheid vormt niet het enige aandachtspunt
bij mobiele wedstrijdbegeleiding. De locaties waar we ons werk
moeten doen, is zeer variabel: tussen de vangrails, achter het
dranghek, in de modder, gevangen in een sloot. En bevinden
zich op de plaats incident veel toeschouwers, dan is de aanrijtijd van reguliere diensten bij voorbaat verlengd. De evacuatietijd naar het ziekenhuis idem dito.” Voor Hesselink en Benders
alle reden hun schouders te zetten onder een toekomstplan
waarin ‘high care’ centraal staat.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat Stef Hesselink het
door Jos Benders opgerichte Service Médical (SSM) zou inlijven. Jos Benders: “Daaraan waren drie jaar van voorbereiding
vooraf gegaan, met intensieve gesprekken in Vroenhoven (bij
Maastricht) en in Rotterdam, de vestigingsplaats van de Biosgroep. Totdat de Raad van Toezicht van SSM de besprekingen,
die alleen nog met een handtekening hoefden te worden
bevestigd, frustreerden. Daarop sloot BIOS licht geërgerd het
dossier.” Later werd opnieuw contact gezocht met arts Jos
Benders.
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Diplomatiek wachtte Jos de ontwikkelingen bij SSM af. Benders: “Tot mijn schrik zag ik dat door de eigenzinnigheid van
mijn bestuurders het schip, mijn ‘kindje’ (SSM, red.) slagzij
maakte. Uit coulance wachtte ik met het stappen in een nieuw
initiatief tot begin augustus 2015. Vanaf dat moment voelde ik
mij vrij om in te gaan op een synchroon verzoek van Enecotour en Stef Hesselink van de BIOS-groep.”
Op 9 augustus beleefde Benders zijn rentrée in de Eneco-tour.
“Het voelde als een warm bad”, zegt Benders. “En ik was niet
alléén overigens!” In zijn kielzog 14 emergency teamleden,
voorzien van twee BIOS-ambulances en twee cabrio doktersauto’s, beschikbaar gesteld door Opel Nederland. De vuurdoop
verliep voorspoedig. Vooraf waren de ambulances tot in de
puntjes ingericht door Ron Bos en Peter Verduijn van de BIOSgroep. De voertuigen werden bemand door gecertificeerde
ambulancehulpverleners afkomstig uit alle delen van het land.
“De meesten van hen zijn gewaardeerde collega’s die ik ken uit
een eerder leven”, zegt Benders.
Het Star of Life Team maakt zich intussen op voor een nieuwe
jaargang…
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