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Na 7 jaar, bijna 5.000 ritten en ruim 130.000 km wordt het huidige medische
urgentievoertuig (de MUG) vervangen door een nieuw voertuig.
Het huidige voertuig, een VW Passat 4 Motion, was sinds juli 2002 in gebruik en
was een zeer goed presterend voertuig. Het werd destijds geleverd door garage
De Baets uit Eeklo en naar MUG omgebouwd door Marc Dias uit Stekene.
De nieuwe MUG is een Volvo XC70 All Wheel Drive, met een zesversnellingsbak,
2400 cc en 163 pk. De wagen wordt geleverd door garage De Grande, die ook
de oude MUG overneemt zodat die misschien als urgentievoertuig in een ver
land een nieuw leven kan leiden. De nieuwe MUG is in het kleur RAL1016
(specifiek voor ambulance en MUG), beschikt over een maximale grondspeling
voor het vlot overrijden van verkeersdrempels, heeft park assist-sensoren, een
snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging en droeg de duidelijke voorkeur weg bij
de MUG-verpleegkundigen na proefritten met diverse voertuigen. Het nieuwe
voertuig kost ongeveer 70.000 euro, uitrusting inbegrepen.

De MUG is eigenlijk een rijdende spoeddienst, die volledig is uitgerust met al
het nodige materiaal voor reanimatie en zwaar medische urgenties. De MUG
rukt uit wanneer die door de Dienst 100 wordt opgeroepen en wordt
bemand door een MUG-verpleegkundige en een urgentiearts.
Sinds de oprichting van deze medische urgentiegroep in juli 1993 rukte de
MUG al meer dan 9.600 keer uit, een aantal dat elk jaar in stijgende lijn
evolueert.
Meer dan 10 procent van deze ritten werd gereden door MUGverpleegkundige Frank Vossaert, die de kaap van de duizend ritten heeft
gerond.
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Voor meer informatie: Marc Van Hulle, manager PR en communicatie AZ Alma 050-72.83.32
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