
Special Operations 
Response Team (SORT)



SORT staat voor Special Operations Response Team. 
Het team bestaat uit ambulanceverpleegkundigen 
en -chauffeurs van alle standplaatsen van 
Ambulance Amsterdam in de regio Amsterdam-
Amstelland en Zaanstreek-Waterland. 

Het SORT wordt ingezet bij incidenten met extreem 
geweld, waarbij de situatie niet veilig is en/of de 
veiligheid nog onduidelijk is. Zoals aanslagen, 
demonstraties en rellen. 

Het SORT is in 2016 ontstaan na de terreuraanslagen 
in Brussel en Parijs en de verhoogde terreurdreiging 
in Europa. In dezelfde periode kregen alle 
ambulancediensten de taak overgedragen van de 
GHOR om de Grootschalige Geneeskundige Bijstand 
(GGB) uit te voeren. Het SORT is toen opgericht, om 
aan de vraag van beide situaties te voldoen.

WAT IS HET SORT?



De focus van het SORT ligt bij de inzet bij grootschalige incidenten (GGB calamiteiten-
team), extreem geweld en verstoring openbare orde en veiligheid met kans op 
gewonden. Deze incidenten zijn voor onbeschermd ambulancepersoneel te risicovol om 
te betreden. 

Daarnaast is het SORT altijd aanwezig bij geplande opschaling voor evenementen zoals 
de Holocaust herdenking, Koningsdag, GayPride, de Dam tot Damloop en de Marathon 
van Amsterdam.

Het dreigingsniveau van terrorisme 
in Nederland is al een aantal jaar 
‘aanzienlijk’. Dit betekent dat een 
terroristische aanslag in Nederland 
voorstelbaar is. Daarom moet 
er rekening gehouden worden 
met extreem geweld waarbij veel 
slachtoffers kunnen vallen. 

Daarbij heeft Amsterdam en haar 
omgeving een gewelddadige 
straatcultuur en zijn er veel grote 
evenementen en demonstraties. 
Waar kleine geweldsincidenten 
kunnen uitmonden in een grotere 
verstoring van openbare orde met 
veel gewonden. 

Het SORT werkt daarom nauw 
samen met de politie (AT/DSI) en 
brandweer (QRT-B) in Amsterdam.
 

Het Amsterdamse model voor 
optreden in geweldssituaties 
is op dit moment uniek in 
Nederland. We zijn de enige 
regio waar brandweer, politie 
en ambulancedienst samen met 
specialistische teams kunnen 
optreden in de warm-zone.

EXTREEM GEWELD

WAAR WORDT HET SORT VOOR INGEZET?



Het SORT maakt gebruik van 
verschillende voertuigen. 

Bij een uitruk voor een GGB-inzet maken 
we gebruik van het calamiteitenvoertuig, 
waar 6 SORT-leden in mee kunnen 
rijden. Dit voertuig is speciaal ingericht 
met middelen die nodig zijn bij zo’n 
inzet. Het voertuig is niet geschikt voor 
het vervoeren van patiënten.  

Daarnaast hebben we ook een Rapid 
Responder voertuig, waar 2 SORT-leden 
in rijden. Ook met dit voertuig kan geen 
patiënt worden vervoerd. Uitrukken met 
deze wagen vinden gedeeltelijk plaats 
tijdens de reguliere diensten (van een 
Rapid Responder) en bij evenementen 
waarbij veel inzetten zonder vervoer 
worden verwacht, zoals tijdens 
Koningsdag of de CanalPride. 

Tijdens de reguliere diensten maken 
we gebruik van een ‘normale’ ALS-
ambulance. Hier wordt extra materiaal 
aan toegevoegd, zodat ook met dit 
voertuig direct en snel gereageerd kan 
worden bij incidenten met extreem 
geweld. 

De getrainde SORT-leden werken in de zogenaamde ‘warm-zone’ onder bescherming 
van de politie. Het werken in deze warm-zone stelt eisen aan de eigen veiligheid 
van de SORT-leden. Daarom zijn we uitgerust met een persoonlijk op maat 
afgesteld kogelwerend vest. Daarnaast dragen we een ballistische helm, oog- en 
gehoorbescherming en beschikken we over verschillende communicatiemiddelen.

Samen met de politie is bepaald hoe de kleding van het SORT eruit moest komen te 
zien. Met als uitgangspunt dat een SORT-lid zichtbaar klaar moet zijn voor zijn/haar taak 
als hulpverlener in bijzondere omstandigheden.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)VOERTUIGEN



Regelmatig sluiten we aan 
bij de reguliere trainingen 
van de wijkteams van de 
politie. De eindoefening vindt 
vaak plaats bij een publieke 
instelling, zoals musea en 
evenementenlocaties. Deze 
instellingen oefenen tegelijkertijd 
eigen ontruimingsprocedures. 
Op deze manier maken we onze 
samenwerking tijdens extreme 
inzetten steeds sterker. 

De basisopleiding van een SORT-lid vond 
altijd plaats in Engeland. Tijdens deze 
opleiding (ATACC) werd een SORT-lid niet 
alleen opgeleid tot expert bij hulpverlening 
tijdens extreem geweld, maar leerden ze 
ook optreden in moeilijke omstandigheden, 
waarbij leiderschap en coördinatie belangrijk 
zijn.

In de loop der jaren hebben we veel 
expertise opgebouwd op het gebied 
van opleiden, trainen en oefenen. De 
basisopleiding van een SORT-lid verzorgen 
we daarom voortaan zelf vanuit Ambulance 
Amsterdam.

Daarnaast traint het SORT regelmatig om 
goed voorbereid te zijn op een inzet. Dit 
doen we vaak samen met de politie (AT/
DSI) en sinds 2022 ook met de brandweer 
(QRT-B). 

OPLEIDEN & OEFENEN



Simon Visser | Expert Opgeschaalde Zorg en Evenementen 
svisser@ambulanceamsterdam.nl 
06 - 10 79 24 81

Ivo van Tent Beking | Operationeel teamcoördinator SORT
Ivantentbeking@ambulanceamsterdam.nl
06 - 46 24 58 43

STANDPLAATS SORT
Ambulance Amsterdam
Van der Madeweg 55
1114 AM Amsterdam Duivendrecht

Heb je vragen over de inzet 
van het SORT? Neem dan 
contact met ons op. 

SORT-leden zijn 24/7 beschikbaar voor een oproep. De aanvraag voor een inzet gebeurt 
via de meldkamer Amsterdam Amstelland. Bij een GGB wordt het SORT bij code 10 
geïnformeerd zodat, wanneer nodig, snel extra hulp geboden kan worden. 

Het SORT werkt als calamiteitenteam in de regio’s Amsterdam-Amstelland en 
Zaanstreek-Waterland. Deze inzet breiden we de komende jaren mogelijk uit naar 
andere regio’s. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover, dan kijken we  
naar de wensen en mogelijkheden om het SORT bovenregionaal in te zetten bij GGB en 
extreem geweld. 

MEER WETEN?

ALARMERING

https://www.linkedin.com/company/ambulance-amsterdam-b-v-
https://www.facebook.com/AmbulanceAmsterdam/
https://www.instagram.com/ambulanceamsterdam/


Ambulance Amsterdam 
  zorg met hoofd en hart


