
 

Alarmcentrale 112, wilt u Politie, 

Brandweer of Ambulance? Poli t

 ie alstublieft. Politie in welke plaa

 ts? Breda. Ik verbind u door met

 Politie Breda, blijf aan de lijn. Ala

 rmcentrale 112, wilt u Politie, Bran

 dweer of Ambulance? Brandweer.

 In welke stad? Amsterdam. Ik 

verbind u door met de Brandweer

 van Amsterdam, blijft u aan de li

 jn. Alarmcentrale 112, wilt u Politie,

 Brandweer of Ambulance? Ambu

 lance graag. Ambulance in welke  

   Een conversatieanalytisch onderzoek naar de effectiviteit van de 1-1-2 meldtekst  plaats? In 

Rotterdam. Ik verbind u door met 

de Ambulancedienst van Rotter 

dam, blijf aan de lijn. Alarmcentr 

ale 112, wilt u Politie, Brandweer of 

Ambulance? Brandweer, Brandw 

eer!  In welke woonplaats bent u? 

Amsterdam, Rotterdam? Ik ben in 

Utrecht. Blijft u aan de lijn, ik verb 

ind u door met de Brandweer van 

Utrecht. Alarmcentrale 112, wilt u 

Politie, Brandweer of Ambulance? 

Politie Den Haag. Ik verbind u door 

met Politie Den Haag, blijft u aan 

de lijn. Alarmcentrale 112, wilt u 

Politie, Brandweer of Ambulance? 

Er ligt 

Driebergen / Utrecht, juli 2009  iets op de snelweg. Waar bent u 

precies? Op de A12, hectometer 

paaltje 18.6. Of nee, 18.4, ja dat ance  



 

 

 

 

‘Alarmcentrale 112, wilt u  

Politie, Brandweer of Ambulance?’ 

 

 

Een conversatieanalytisch onderzoek naar de effectiviteit van de 1-1-2 meldtekst. 

 

 

 

 

Juli 2009 

 

Auteur:  

Nina Verberg 

 

Beoordelaars: 

1e : Tom Koole 

2e : Frank Jansen 

 

Universiteit Utrecht  

Communicatiestudies 

 

Korps Landelijke Politiediensten 

Driebergen



Inhoud 

3 
Onderzoek naar meldteksten van 1-1-2 

Inhoud 

VOORWOORD ..................................................................................................................................... 5 

SAMENVATTING ................................................................................................................................ 7 

1. INTRODUCTIE ................................................................................................................................ 9 

1.1 Inleiding .................................................................................................................................................. 9 

1.2 Eerder onderzoek .................................................................................................................................. 11 
1.2.1 Vergelijking met 9-1-1 ............................................................................................................................. 11 
1.2.2 Verkeerde verwachting ........................................................................................................................... 13 

2. ONDERZOEK ................................................................................................................................ 16 

2.1 Opzet ..................................................................................................................................................... 16 
2.1.1 Verkeerde verwachting ........................................................................................................................... 16 
2.1.2 Aanpassing openingszin .......................................................................................................................... 17 
2.1.3 Pilot ......................................................................................................................................................... 23 
2.1.4 Planning ................................................................................................................................................... 24 

2.2 Analysemethoden .................................................................................................................................. 25 
2.2.1 Statistische analyse ................................................................................................................................. 26 
2.2.2 Conversatieanalyse ................................................................................................................................. 26 

2.2.2.1 Achtergrond ..................................................................................................................................... 27 
2.2.2.2 Discoursanalyse in de praktijk ......................................................................................................... 28 

2.2.2.2.1 Als diagnostisch instrument ..................................................................................................... 29 
2.2.2.2.2 Resultaten als trainingsinhouden ............................................................................................ 29 
2.2.2.2.3 Methoden als trainingsmethoden ........................................................................................... 30 
2.2.2.2.4 Als evaluatie-instrument .......................................................................................................... 31 

2.2.2.3 Toepassing CA in 1-1-2 onderzoek .................................................................................................. 31 

3. RESULTATEN ............................................................................................................................... 33 

3.1 Statistische analyse ................................................................................................................................ 33 
3.1.1 Descriptieve data ..................................................................................................................................... 33 
3.1.2 T-toets ..................................................................................................................................................... 36 

3.2 Conversatieanalyse ................................................................................................................................ 37 
3.2.1 Onderbreken van de meldtekst ............................................................................................................... 37 

3.2.1.1 Originele zin ..................................................................................................................................... 38 
3.2.1.2 Zin 1 ................................................................................................................................................. 39 
3.2.1.3 Zin 2 ................................................................................................................................................. 40 
3.2.1.4 Conclusie .......................................................................................................................................... 41 

3.2.2 Aangeven hulpdienst ............................................................................................................................... 42 
3.2.2.1 Originele zin ..................................................................................................................................... 42 
3.2.2.2 Zin 1 ................................................................................................................................................. 44 
3.2.2.3 Zin 2 ................................................................................................................................................. 45 
3.2.2.4 Conclusie .......................................................................................................................................... 46 

3.2.3 Effect ‘landelijke’ ..................................................................................................................................... 48 



Inhoud 

4 
Onderzoek naar meldteksten van 1-1-2 

3.2.3.1 Originele zin ..................................................................................................................................... 49 
3.2.3.2 Zin 1 ................................................................................................................................................. 50 
3.2.3.3 Zin 2 ................................................................................................................................................. 52 
3.2.3.4 Conclusie .......................................................................................................................................... 52 

3.2.4 Effect ‘doorverbinden’ ............................................................................................................................ 54 
3.2.4.1 Originele zin ..................................................................................................................................... 55 
3.2.4.2 Zin 1 ................................................................................................................................................. 56 
3.2.4.3 Zin 2 ................................................................................................................................................. 56 
3.2.4.4 Conclusie .......................................................................................................................................... 57 

4. CONCLUSIE ................................................................................................................................... 59 

4.1 Conclusie ............................................................................................................................................... 59 

4.2 Het gebruik van conversatieanalyse ....................................................................................................... 63 

4.3 Discussie ................................................................................................................................................ 64 

4.4 Aanbevelingen ....................................................................................................................................... 65 

LITERATUUR ................................................................................................................................... 66 

BIJLAGEN .......................................................................................................................................... 69 

Bijlage Transcriptiesymbolen ....................................................................................................................... 69 

Bijlagen Meldtekst Origineel ........................................................................................................................ 70 

Bijlagen Meldtekst 1 .................................................................................................................................... 88 

Bijlagen Meldtekst 2 .................................................................................................................................. 105 



Voorwoord 

5 
Onderzoek naar meldteksten van 1-1-2 

Voorwoord 

 

September 2008 brak aan, dit is het laatste jaar dat ik rond zou lopen op de Universiteit 

Utrecht. Mijn bachelor Algemene Sociale Wetenschappen heb ik afgerond en ik begin nu aan 

de master Communicatiestudies. Binnen de master heb ik voor de richting Organisatie en 

Communicatie gekozen. Het eerste halfjaar bestaat uit een viertal vakken, waarvan ik er twee 

op het organisatie vlak volg en twee op het tekstniveau vlak, omdat ik niet goed weet waar 

mijn interesses liggen. Alle vakken sluit ik met plezier af. Hierna gaat het tweede deel van 

het masterjaar van start: de stage en scriptie.   

 Een van de vakken die ik heb gevolgd bestond uit het doen van een onderzoek naar 

probleemgesprekken van de 1-1-2 alarmcentrale. Dit vond ik zo leuk dat ik mijn docent Tom 

Koole heb gevraagd of het ook mogelijk was hier mijn scriptie over te schrijven. Hij gaf aan 

dat dat mogelijk was en vroeg of ik misschien bij het KLPD stage wilde lopen. Natuurlijk, 

wat een super kans! Zodoende kwam ik terecht bij de afdeling Teleservice van het KLPD in 

Driebergen. Dit is de plek waar alles gebeurt. De mensen die hier werken weten precies wat 

er speelt in het land. Zo begon ik aan mijn onderzoek naar de meldtekst van 1-1-2. Alles over 

dit onderzoek is in deze scriptie te lezen. Zowel de stage als het onderzoek waren erg leuk en 

leerzaam. Voor het grootste deel is dit te danken aan de mensen die ik om me heen heb 

gehad tijdens deze periode. 

 Ik zou deze mensen daarom ook graag willen bedanken. Te beginnen bij Tom Koole, 

hij heeft in eerste instantie de deuren voor mij geopend tot de 1-1-2 alarmcentrale en heeft er 

voor gezorgd dat ik hier stage kon lopen. Daarnaast heeft hij het stage en scriptie proces 

begeleid. De stage en scriptie hadden natuurlijk ook niet door kunnen gaan zonder de 

goedkeuring van de unitleiding van Teleservice zelf. Het voormalige unithoofd heeft het 

verzoek in eerste instantie in behandeling genomen en het momentele unithoofd heeft de 

aanvraag goed gekeurd. Tevens heeft de procesvoerder van 1-1-2, hier een grote rol in 

gespeeld. Hij is mijn begeleider geweest tijdens de stage en bij hem kon ik altijd terecht met 

vragen. Dan komen natuurlijk de trainsters van Teleservice, zij hebben ervoor gezorgd dat ik 

echt kennis heb kunnen maken met de organisatie en dat ik bij verschillende activiteiten 

betrokken werd. Zij hebben me helpen nadenken over vraagstukken waar ik tegen aan liep 

en bovenal waren zij degenen die van mijn stage echt een toptijd hebben gemaakt!  

Het daadwerkelijke onderzoek is begonnen met een opzet. In deze opzet stonden een 

aantal keuzemogelijkheden voor meldteksten waarmee een pilot uitgevoerd zou worden. 
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Deze opzet is door de procesvoerder, de trainsters en de operationele chefs gelezen en zij 

hebben hier feedback op gegeven. Op basis van deze feedback heb ik twee testzinnen 

gekozen om het onderzoek mee uit te voeren. De uitvoering zou niets geweest zijn zonder de 

centralisten die ervoor hebben gezorgd dat ik mijn data compleet kreeg. Daarnaast wil ik alle 

seniors bedanken die erop hebben toegezien dat dit proces goed is uitgevoerd. Ook de rest 

van Teleservice wil ik danken voor getoonde interesse, input en de prettige werksfeer. [Alle 

namen van KLPD medewerkers zijn om veiligheidsredenen uit het dankwoord verwijderd] 

Verder zou ik Huub van den Bergh en Frank Jansen willen bedanken omdat zij van 

grote hulp zijn geweest bij het analyseren van de statistische data. Na het schrijven van de 

scriptie is deze beoordeeld door Tom Koole en Frank Jansen ook jullie, nogmaals bedankt 

hiervoor. 

Tot slot zou ik nog een aantal mensen uit de privé sfeer willen bedanken. Mijn 

belangrijkste steun en toeverlaat is mijn vriend Arian van Santen. Bij hem kon ik altijd 

terecht als ik ergens mee zat of tegen aan liep. Hij wist me te motiveren als ik inspiratieloos 

was en verlichte mijn stress als ik het erg druk had. Daarnaast wil ik ook mijn familie en 

vrienden danken voor het tonen van interesse en het aanbieden van hulp. 

Dus iedereen die ook maar enige rol heeft mogen spelen in mijn afstudeertraject, heel 

hartelijk bedankt, ik heb er veel aan gehad! 

 

Nina 
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Samenvatting 

 

In dit onderzoek is gekeken hoe de meldtekst van 1-1-2 geformuleerd zou moeten worden 

om bellers zo goed mogelijk te sturen en de meldtijd zo kort mogelijk te houden. De 

centralist moet van de melder te weten komen welke hulpdienst er nodig is en waar. Veel 

melders weten dit niet, zij hebben vaak twee soorten verkeerde verwachtingen. Enerzijds 

hebben melders namelijk vaak het idee dat ze moeten vertellen wat er aan de hand is, terwijl 

ze dit pas moeten vertellen als ze doorverbonden zijn met de betreffende hulpdienst. 

Anderzijds zijn veel melders in de veronderstelling dat hun locatie op de centrale bekend is. 

De onderzoeksvraag van het onderzoek, die hierop aansluit luidt: 

„Hoe kunnen de verkeerde verwachtingen van melders in de meldtekst van het 1-1-2 gesprek tegen 

worden gegaan?‟ 

 Er zijn twee testzinnen geformuleerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Deze 

zinnen (zie het overzicht hieronder) zijn samen met de originele meldtekst van 1-1-2 negen 

dagen lang door negen verschillende centralisten meerdere malen getest.  

 

Originele zin Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? (Politie, Brandweer of Ambulance?) 

Nieuwe zin 1 Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met  

Politie, Brandweer of Ambulance? 

Nieuwe zin 2 Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

 

Aan de testzinnen is te zien dat de aspecten „landelijke‟, „doorverbinden‟ en „Politie, Brandweer of 

Ambulance‟ zijn toegevoegd. Hiervan zullen ook de effecten worden gemeten.  

Met de negen dagen durende pilot is data verzameld van 2183 gesprekken. Hierbij 

bleek dat er geen significante verschillen tussen de centralisten zijn, dit houdt in dat de 

gesprekken van verschillende centralisten goed met elkaar vergelijkbaar zijn. Al deze 

gesprekken zijn geanalyseerd in een statistische analyse waarin met een T-toets is gekeken of 

de verschillen tussen de drie meldteksten significant zijn. Hieruit bleek dat de gesprekken 

met meldtekst 2 het kortst zijn maar dat de verschillen verwaarloosbaar zijn.  

 Uit de conversatieanalyse zijn meer sprekende resultaten gekomen. Om de analyses 

uit te voeren zijn van iedere testzin 50 gesprekken getranscribeerd. Gebleken is dat bij het 

gebruik van meldtekst 2 de melder het best te sturen is. Zo geven melders bij meldtekst 2 de 
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meest gewenste antwoorden en doen ze dit ook het snelst. Daarnaast zijn er hierbij maar 

weinig melders die hun verhaal vertellen. Daarentegen vertellen melders bij de originele 

meldtekst in bijna de helft van de gesprekken hun verhaal. Dit komt doordat de meldtekst 

als een open vraag is geformuleerd, dit nodigt melders uit om te gaan vertellen. Het verschil 

tussen de originele zin en zin 2 is significant gebleken na berekening van de χ². Tegelijkertijd 

zorgt de open vraag in de originele meldtekst ervoor dat melders in sommige gevallen ook 

meteen vertellen welke hulpdienst ze op welke locatie nodig hebben, wat natuurlijk een 

voordeel is. Ook praten melders het minst door de originele meldtekst heen, mogelijk 

doordat deze kort is, maar dit verschil is ten opzichten van de twee testzinnen niet 

significant. Meldtekst 1 hangt qua effectiviteit tussen de andere twee meldteksten in. Nadeel 

bij deze tekst is dat hij erg lang is, dit zorgt er niet alleen voor dat melders er eerder 

doorheen gaan praten, maar ook dat centralisten het niet prettig vinden werken. Tevens is 

meldtekst 1 zo geformuleerd dat melders er bevestigend of ontkennend op kunnen reageren, 

wat natuurlijk niet gewenst is.  

 De toegevoegde aspecten „landelijke‟ en „doorverbinden‟ vertonen dus geen 

aanduidbare verbeteringen op de zinnen zonder deze aspecten. Effectiviteit van deze twee 

woorden kan daarom ook niet worden vastgesteld. De effectiviteit van de keuzevraag 

„Politie, Brandweer of Ambulance‟, is wel gebleken. In de gesprekken bij meldtekst 1 en 2 

vertellen mensen significant minder vaak hun verhaal dan bij de originele meldtekst omdat 

ze hier niet toe uitgenodigd worden.  

 De uiteindelijke aanbeveling voor het Korps Landelijke Politiediensten is te gaan 

werken met de volgende zin: „Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance?‟. 
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1. Introductie 

De scriptie die je hier voor je hebt is opgebouwd uit vier onderdelen: Introductie, Onderzoek, 

Resultaten en Conclusie. In deze delen zal ik uitgebreid beschrijven hoe het onderzoek naar 

meldteksten van 1-1-2 eruit heeft gezien. 

 

1.1 Inleiding 

Transcript 1. Correct 1-1-2 gesprek 

C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

M Politie, alstublieft. 

C In welke stad bent u? 

M Utrecht. 

C Blijft u aan de lijn, ik verbind u door met Politie Utrecht. 

 

Bijna iedereen kent wel de slogan: “1-1-2, als elke seconde telt”, maar dat een 1-1-2 gesprek 

zoals hierboven gevoerd behoort te worden, is bij minder mensen bekend. Ook het feit dat je, 

met het mobiel bellen van het alarmnummer, uitkomt bij de landelijke alarmcentrale te 

Driebergen is voor veel mensen onbekend. Dit zorgt daarom ook voor de nodige problemen 

tijdens het voeren van 1-1-2-gesprekken.  

 Het probleem dat ik in dit onderzoek verder zal uitdiepen, is de verkeerde 

verwachting van de melder. Veel melders zijn namelijk in de veronderstelling dat zij een 

beschrijving moeten geven van de noodsituatie en dat hier meteen een hulpdienst op af 

wordt gestuurd. Maar wat veel mensen niet weten, is dat de functie van de centralist enkel 

is, de mobiele melders door te verbinden met de juiste regiocentrale. Om dit te doen heeft de 

centralist alleen informatie nodig over de gewenste hulpdienst en de betreffende locatie. 

Hierna wordt de melder door de centralist doorverbonden. In feite kunnen melders dus 

verschillende verkeerde verwachtingspatronen hebben: 

1. De melder denkt dat hij het volledige verhaal moet vertellen 

2. De melder denkt dat de locatie van het noodgeval bekend is bij de centrale 
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Naar aanleiding van deze twee problemen heb ik de volgende onderzoeksvraag 

geformuleerd:  

„Hoe kunnen de verkeerde verwachtingen van melders in de meldtekst van het 1-1-2 gesprek tegen 

worden gegaan?‟ 

Om een antwoord op deze vraag te geven heb ik een pilot worden uitgevoerd met 

een aantal testzinnen. Een aantal ervaren centralisten hebben hiervoor een tijd lang met deze 

zinnen gewerkt zodat ze daarna geanalyseerd konden worden. Ik heb twee verschillende 

soorten analyses gebruikt in het onderzoek: een statistische analyse en een 

conversatieanalyse. De onderzoeksmethoden zijn daadoor zowel kwantitatief als kwalitatief. 

De conversatieanalyse heb ik overigens niet alleen uitgevoerd om een goed beeld te krijgen 

van de 1-1-2 gesprekken, maar ook heb ik aangegeven wat het betekent om 

conversatieanalyse te gebruiken in een onderzoek. Het onderzoek is dus niet alleen 

maatschappelijk, maar ook wetenschappelijk relevant. Het is maatschappelijk relevant 

omdat het belangrijk is dat melders zo snel mogelijk geholpen worden. Om dit te doen moet 

er een manier gevonden worden om de melders zo goed mogelijk te sturen. Mogelijk geeft 

dit onderzoek daar antwoorden op. Het onderzoek is daarnaast wetenschappelijk relevant 

omdat ik heb beschreven op welke manier ik conversatieanalyse heb toegepast, een aspect 

van onderzoek dat veel onderzoekers overslaan.  

Het onderzoek heb ik beschreven in deze scriptie. In de introductie heb ik zowel een 

inleiding gegeven op het onderzoek als een weergave van eerder onderzoek op het gebied 

van alarmcentrale gesprekken. Vervolgens ben ik in hoofdstuk 2 ingegaan op het 1-1-2 

onderzoek zelf. Hierbij komt eerst de opzet van het onderzoek aan bod. Daarbij geef ik aan 

hoe het probleem van de verkeerde verwachting zich uit en vervolgens hoe dit probleem 

aangepakt kan worden. Namelijk met behulp van een pilot met een aantal test meldzinnen. 

Daarna heb ik beargumenteerd hoe de meldteksten geformuleerd zijn en hoe de planning 

van het onderzoek eruit heeft gezien. Tevens komt aan de orde welke analysemethoden er 

gebruikt zijn om de data te analyseren en welke deelvragen bij de analyses beantwoord zijn. 

Na het verzamelen en analyseren van de data heb ik in hoofdstuk 3 beschreven wat 

de resultaten zijn. Daarbij heb ik eerst de descriptieve data gepresenteerd om een goed beeld 

te geven van het gehele onderzoek. Daarna heb ik verteld wat de verschillen zijn tussen de 

meldteksten die zijn getest. Dit is gedaan met behulp van een statistische analyse. Tot slot 

heb ik een uitgebreide beschrijving gegeven van de conversatieanalyse, die toegelicht is met 

voorbeelden en grafieken.  
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Afsluitend is een conclusie gegeven van het onderzoek. De belangrijkste resultaten 

heb ik hierin nog eens opgesomd. Tevens heb ik beschreven wat de discussiepunten van het 

onderzoek zijn en heb ik een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek en het KLPD 

genoemd. 

 

1.2 Eerder onderzoek 

In dit hoofdstuk heb ik het theoretisch kader voor dit onderzoek afgebakend. Kort komt er 

aan bod wat er al bekend is over onderzoek op alarmcentrales. Verder ben ik ingegaan op 

onderzoek naar verkeerde verwachtingen. 

 

1.2.1 Vergelijking met 9-1-1 

Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar gesprekken van alarmcentrales. Met name het 

onderzoek naar de 1-1-2 alarmcentrales in Europa is gering. Naar 9-1-1 alarmcentrales in de 

Verenigde Staten daarentegen is meer onderzoek verricht.  

 Er zijn een aantal grote verschillen tussen 1-1-2 en 9-1-1. Ten eerste verschilt het 

systeem waarmee de locatie van de melder wordt achterhaald. In de V.S. is de technologie 

verder ontwikkeld dan in Europa (Oster, 2000; Biever, 2004), hierdoor worden mobiele 

melders meteen met de dichtstbij zijnde centrale verbonden. De centralisten krijgen daarbij 

in veel gevallen automatisch te zien waar een melder zich bevindt. Door deze technologie 

wordt veel tijd bespaard bij het achterhalen van de locatie van de melder. In Nederland 

daarentegen worden alle mobiele melders met dezelfde centrale in Driebergen verbonden. 

De centralisten in deze centrale dienen de locatie van de melder te achterhalen door hiernaar 

te vragen. Ten tweede verschillen de functies van de centralisten van 9-1-1 en 1-1-2 van 

elkaar. De 9-1-1 centralist behandelt de noodoproep uitgebreider dan de 1-1-2 centralist. De 

9-1-1 centralist vraagt namelijk wat er is gebeurd en hoe ernstig de situatie is (Zimmerman, 

1992; Tracy, 1997), terwijl de 1-1-2 centralist enkel dient te achterhalen welke hulpdienst er 

nodig is op welke locatie, zodat de melder hier in een zo kort mogelijk tijdsbestek mee 

doorverbonden kan worden.  

 Qua problemen die zich voordoen bij beide alarmcentrales zijn er veel 

overeenkomsten. Zo is het misbruik van beide alarmnummers hoog. In de Verenigde Staten 

wordt er op sommige plaatsen in 90% van de gevallen misbruik gemaakt van het 
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alarmnummer (Witkin & Guttman, 1996). In Nederland ligt dat percentage rond de 75%. Van 

de gesprekken die geen misbruik zijn, vormt een deel een probleem doordat het de centralist 

veel moeite kost de benodigde informatie te achterhalen. 

Onderzoek naar alarmcentrales leidt vrij zelden tot aanbevelingen omtrent de 

strategieën die de centralisten in kunnen zetten om problemen te verhelpen. In het 

onderzoek van Jenner (2003) bijvoorbeeld, wordt aangegeven dat een centralist het best 

empatisch en rustig kan reageren op een melder in paniek. Daarbij is het belangrijk voor de 

centralist om begrip te tonen. Melders in paniek zijn namelijk bang en daar moet zorgvuldig 

mee om worden gegaan. Voor 1-1-2 gesprekken zijn dit geen goede aanbevelingen aangezien 

deze strategieën veel tijd kosten, terwijl er maar weinig tijd beschikbaar is.  

Verder blijkt uit onderzoek van Imbens-Bailey en McCabe (2000) dat veel melders die 

naar alarmcentrales bellen de voorkeur geven aan de zogenaamde „W-vragen‟: wie, wat, 

waar en wanneer. In ditzelfde onderzoek worden ook een aantal methoden beschreven die 

centralisten tijdens gesprekken in kunnen zetten. Zo leren centralisten in 

trainingsprogramma‟s op de juiste manier gebruik te maken van hun stem, ze leren onder 

andere hoe luid ze moeten praten, op welke toon en hoe ze moeten articuleren. Jammer is 

dat er geen specifieke informatie wordt gegeven over de inhoud van de trainingen of een 

protocol waarin de Verenigde Staten mogelijk mee wordt gewerkt. 

Ook is in de Verenigde Staten onderzoek gedaan naar de verwachtingen van melders. 

Uit een onderzoek van Tracy en Tracy (1998) blijkt dat melders soms hun verhaal bij de 

centralist kwijt willen, terwijl de centralist alleen wil weten welke hulpdienst waar nodig is. 

De melder kan hierdoor het idee krijgen niet serieus genomen te worden en geïrriteerd 

reageren. De oorzaak hiervan zou het gebrek aan gedeelde verwachtingen zijn. Uit een ander 

onderzoek blijkt inderdaad dat melder en centralist andere verwachtingen hebben. De 

melder heeft het idee dat hij een klant is en alleen hoeft te beschrijven wat hij wil, zonder 

verdere vragen beantwoorden. De centralist daarentegen wil zo snel mogelijk de hulpdienst 

en locatie weten, dit doet hij door vragen te stellen en de melder te onderbreken waar dat 

nodig is. Dit kan soms leiden tot conflicterende situaties (Tracy, 1997). 
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1.2.2 Verkeerde verwachting 

In Nederland is ook onderzoek gedaan naar de verwachtingen van melders, dat is 

uitgevoerd door 19 studenten van de Universiteit Utrecht (Blonk e.a., 2009). In dit onderzoek 

is gekeken welke problemen zich voordoen tijdens 1-1-2 gesprekken en hoe deze problemen 

opgelost kunnen worden. Hiervoor zijn 120 gesprekken getranscribeerd en geanalyseerd. 

Van de duizenden belletjes die jaarlijks binnenkomen, is ongeveer 1-2% een 

probleemgesprek. Daaronder wordt verstaan dat het de centralist veel tijd en moeite kost om 

de gewenste informatie van de melder te verkrijgen. Blonk e.a. onderzochten verschillende 

oorzaken voor de lange duur van een probleemgesprek: paniek, afleiding, onverstaanbaarheid, 

verkeerde verwachting van de melder en het niet weten van de locatie. Deze scriptie is naar 

aanleiding van de bevindingen van dit onderzoek uitgevoerd. In de scriptie wordt echter 

alleen gefocust op de verkeerde verwachtingen van de melder. In deze paragraaf staat hoe 

vastgesteld is dat dit een belangrijk probleem is. 

Uit een aantal geanalyseerde gesprekken is gebleken dat melders niet altijd weten 

wat ze moeten verwachten als ze 1-1-2 bellen. Normaliter zullen telefoongesprekken via een 

vaste reeks sequenties lopen, namelijk (1) beschikbaarstellingsequentie, (2) 

identificatiesequentie, (3) groetsequentie en (4) hoe-gaat-het-sequentie (Mazeland, 2003). Het 

kan zijn dat melders dit ook verwachten als zij naar 1-1-2 bellen, zoals uit volgend transcript 

blijkt.  

 

Transcript 2. PV5CD2: Melder gaat uit van vaste telefoonsequentie 

3 C Alarmcentrale 112, wie wilt u spreken? (0.8)  

4 M Meneer, met mevrouw van Loenen Identificatiesequentie 

5  Mijn ((zwaar ademen)) Mijn zoon=  

6 C =Mevrouw  

7 M is niet lekker  

 

In onderstaande transcripten zal verder duidelijk worden gemaakt dat melders niet 

weten dat zij een hulpdienst of plaats door moeten geven.  
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Transcript 3. V10CD1: Verkeerde verwachting van de melder 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u ↑spreken?  

3 M .hh ik heb een vra::agje= Verkeerde verwachting 

4 C =ja  

 

In dit transcript is te zien dat de melder in regel 3 niet reageert op de vraag die in regel 2 

wordt gesteld. Blijkbaar weet de melder dus ook niet dat de centralist niet opgeleid is om 

persoonlijke vragen te beantwoorden, maar enkel de melder doorverbindt (Bobbink & 

Meijer, 2009).  

Er zijn ook transcripten waaruit blijkt dat melders een verkeerde verwachting hebben 

bij de vraag naar de locatie. Sommige melders verwachten namelijk een lokale alarmcentrale 

na het bellen van 1-1-2. Dit heeft tot gevolg dat er vaak een te enge omschrijving van de 

locatie wordt gegeven (Diks & Minet, 2009).  

 

Transcript 4. V16CD1: Te enge formulering locatie 

4 M Goeienavond, ik wil gauw politie hier naar de Viergangstraat,  Te enge locatie 

5  Alstublieft=  

6 C =Welke stad is dit?  

7 M De Viergangstraat= Te enge locatie 

8 C =Welke stad is ↑dat?  

9 M In Rotterdam  

 

Nog een ander voorbeeld waar goed uit blijkt is dat van een melder die in het Fries zijn 

verhaal doet. In deze melding zijn er twee dingen die erop wijzen dat de man een verdeerde 

verwachting heeft van het gesprek. Ten eerste spreekt hij Fries in plaats van Nederlands en 

ten tweede vertelt hij zijn verhaal in plaats van aan te geven welke hulpdienst hij op welke 

locatie nodig heeft.  
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Transcript 5. OV16CD1: Melder vertelt verhaal in het Fries 

11 M eh richting e::h Aldtsjerk. Verhaal in het Fries 

12  en die (fr    e) hjir e::h,   

13  eh rotgang foarby,  

14  ik koe mar kwalik e::h myn boat,  

15  ik ha yn de bak dêr (k    e) en dat koe „k mar kwalik horen.   

16 C Meneer ik kan u bijna niet verstaan.   

17  kunt u Nederlands praten?  

18  (..)  

19 M o!   

20  jja.   

21  ik zal even Nederlands eh,  

 

De verkeerde verwachting van de melder kan zich, zoals hierboven te zien was, op 

verschillende manieren kenmerken. Melders vertellen in zo goed als alle 

probleemgesprekken hun verhaal, en stellen zich in een deel van deze gesprekken ook voor 

waarbij ze gebruik maken van standaard telefoonsequenties. Daarnaast gaat de 

plaatsbepaling in 28% van de probleemgesprekken moeizaam, zo geven melders 

bijvoorbeeld een te enge omschrijving van hun locatie. Ook komt het af en toe voor dat 

melders de centralist in een „vreemde‟ taal aanspreken (Rijkschroeff & Rooij, 2009).  
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2. Onderzoek 

In dit tweede deel van de scriptie zal ik ingaan op het onderzoek. Eerst zal besproken 

worden hoe het onderzoek is opgezet. En vervolgens komt aan bod welke methoden er zijn 

gebruikt om het onderzoek te analyseren. 

 

2.1 Opzet 

In deze opzet wordt besproken wat er aan het daadwerkelijke onderzoek vooraf is gegaan. Ik 

beschrijf het probleem dat ik heb onderzocht, ik beschrijf hoe ik het aan heb gepakt en wat de 

planning was.  

 

2.1.1 Verkeerde verwachting 

Een van de problemen waar de alarmcentrale te Driebergen mee te maken heeft, is dus, zoals 

eerder aangegeven, de verkeerde verwachting die melders van het alarmnummer hebben. 

De functie van de centralist is enkel doorverbinden met de benodigde hulpdienst terwijl 

melders denken dat:  

1. het volledige verhaal verteld moet worden 

2. de locatie van het noodgeval bekend is bij de centrale 

Het achterhalen van de hulpdienst en de locatie doet de centralist met behulp van een aantal 

vragen uit het protocol. Als een melder belt, krijgt deze automatisch een door de centralist 

ingesproken bandje te horen met de tekst: „Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken?‟ Als er niet 

meteen een antwoord volgt van de melder heeft de centralist de mogelijkheid: mondeling 

„Politie, Brandweer of Ambulance?‟ toe te voegen. Nadat de hulpdienst is bepaald zal de 

centralist de locatie bepalen door te vragen: „In welke stad (of plaats) bent u?‟. Nadat deze 

gegevens bekend zijn kan de melder doorverbonden en geholpen worden. Het protocol zoals 

het nu is ziet er dan ook als volgt uit: 
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Voorbeeld 1. Gespreksprotocol 1-1-2 

Aannemen Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? eventueel vervolgd met  

Politie, Brandweer of Ambulance? 

Behandelen In welke stad (of plaats) bent u? 

Afsluiten Blijft u aan de lijn; ik verbind u door met…  

(gevraagde instantie in genoemde plaats). 

 

Aangezien er bij de 1-1-2 alarmcentrale telefoontjes over levensbedreigende situaties binnen 

komen, is het belangrijk deze telefoontjes zo snel mogelijk door te verbinden. Als de melder 

zijn of haar volledige verhaal vertelt, kost dit tijd, wat met zich meebrengt dat andere 

melders onnodig in de wacht komen te staan. Daarbij is het voor de melder zelf ook lastig 

want deze moet na het doorverbinden weer het volledige verhaal vertellen. Dit kan tot 

gevolg hebben dat melders ongeduldig worden en een negatief beeld van de alarmcentrale 

krijgen, wat natuurlijk het liefst voorkomen moet worden. 

 

2.1.2 Aanpassing openingszin  

Een mogelijke oplossing zou daarom zijn de openingszin van 1-1-2 aan te passen zodat de 

verkeerde verwachting van de melder wordt weggenomen. Hierbij moet natuurlijk met twee 

aspecten rekening worden gehouden. Ten eerste is het van belang dat de zin niet te lang 

wordt, het is namelijk niet de bedoeling dat de gesprekken straks langer duren dan ze nu 

zijn. Ten tweede is het van belang te vermijden dat mensen na het horen van de openingszin 

het idee hebben verkeerd verbonden te zijn en de hoorn weer op de haak leggen. Overigens 

acht ik deze kans tamelijk klein. Mensen zijn bekend met het noodnummer en zullen in geval 

van nood bewust 1-1-2 intoetsen in hun telefoon. Het zou niet logisch zijn dat zij na het 

kiezen van dit nummer het idee krijgen verkeerd verbonden te zijn, ongeacht de 

openingszin. 

Bij het aanpassen van de openingszin is het dus van belang dat de twee verkeerde 

verwachtingspatronen van de melder worden weggenomen. Mogelijke oplossingen zijn:  

1. Er moet aangegeven worden dat melders te maken hebben met een landelijke in 

plaats van een lokale centrale. Door dit te doen zijn mensen er mogelijk beter op 

voorbereid dat hun oproep niet meteen in de regiocentrale wordt beantwoord, maar 

dat zij eerst aan moeten geven waar ze zich bevinden. Mogelijk bewerkstelligt dit ook 

dat melders na het vragen van de locatie antwoorden met een stad in plaats van een 

specifieke straatnaam. 
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2. Mensen moeten weten dat zij doorverbonden zullen worden. Mogelijk zullen zij 

hieruit kunnen opmaken dat zij na het doorverbinden pas hun volledige verhaal 

kunnen vertellen. 

De openingszin moet dus zo aangepast worden dat het aspect „landelijke‟ eraan wordt 

toegevoegd en het aspect „doorverbinden‟. Tevens is bij de centralisten gebleken dat het 

effectiever is „Politie, Brandweer of Ambulance?‟ te vragen dan te vragen „Wie wilt u spreken?‟. 

Dit bleek overigens ook al uit de literatuur waarin gesteld werd dat open vragen minder 

effectief zijn dan het geven van de drie opties. Daarom wil ik in de openingszin meteen 

gebruik maken van de keuze vraag waarin de drie opties gegeven worden.  

 Als we een nieuwe zin willen maken die de aspecten „landelijke‟, „doorverbinden‟ en 

„Politie, Brandweer of Ambulance?‟ moet bevatten, is de volgende vraag hoe de zin precies 

geformuleerd moet worden. Aan de hand van de literatuur zal ik daarom nu bespreken hoe 

de meldtekst eruit moet komen te zin.  

Omdat de 1-1-2 alarmcentrale een hulpverlenende organisatie is waarin de melder 

klant is, is het belangrijk dat de melder ook echt het gevoel krijgt dat hij centraal staat. Het is 

daarom van belang de melder op de juiste manier aan te spreken. Ten eerste zou daarom van 

de aanspreekvorm „u‟ gebruik gemaakt moeten worden en ten tweede moet de zin in de 

lijdende vorm worden gesteld. Uit onderzoek blijkt dat er de laatste jaren een verschuiving 

heeft plaatsgevonden van het „u‟ gebruik naar het „je‟ gebruik, dat wil zeggen dat mensen 

tegenwoordig vaker aanspreken of aangesproken worden met „je‟ (Jansen & Janssen, 2005). 

Qua voorkeur maakt het mensen overigens niet uit of ze met „u‟ of „je‟ aangesproken worden 

(Van Middelkoop, 2007). Toch is er in het protocol voor gekozen gebruik te maken van „u‟ 

omdat ik dit beleefder vind overkomen.  

Er kan om meerdere redenen gebruik worden gemaakt van een lijdende vorm. Zo 

kan het zinvol zijn een lijdende vorm te gebruiken om een bepaalde situatie als zodanig mee 

te delen. Door de lijdende vorm in de openingszin wordt meegedeeld dat de melder 

doorverbonden zal worden. Hierdoor wordt mogelijk al een deel van de verkeerde 

verwachting weggenomen. Daarbij ligt de aandacht van een lijdende zin niet bij de spreker, 

maar bij de luisteraar. Op het moment dat een centralist namelijk geen lijdende zin zou 

gebruiken maar zou zeggen: „Zal ik u doorverbinden met Politie, Brandweer of Ambulance?‟ dan 

staat de centralist hier zelf, door het gebruik van het woord „ik‟ in centraal. Het is daarom 

dus ook klantvriendelijker de lijdende vorm te gebruiken. 
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Nu we weten welke aspecten er in de zin moeten komen, dat de melder met „u‟ moet 

worden aangesproken en dat de zin in de lijdende vorm moet komen te staan, is de volgende 

vraag wat de precieze woordvolgorde van de zin moet worden. 

In het onderzoek van De Sutter, Speelman & Geeraerts (2007) wordt gekeken naar het 

Principe van Ritmische Alternantie (PRA). Dit is de “tendens van taalgebruikers om een 

accentenbotsing en een te lang interval met onbeklemtoonde lettergrepen te vermijden” (De 

Sutter, Speelman & Geeraerts, 2007, p.p. 1). Volgens dit principe is een ideale zin ten eerste 

een zin waarin het deelwoordaccent door 2 à 3 onbeklemtoonde syllabes van het 

voorafgaande of volgende zinsaccent wordt gescheiden en ten tweede wordt een 

prosodische grens gemarkeerd door minstens 1 en maximaal 3 onbeklemtoonde syllabes 

(Schutter, 1996, In: De Sutter, Speelman & Geeraerts, 2007). Dit houdt in dat een ideale zin er 

qua opbouw als volgt uit komt te zien: 

 

Voorbeeld 2. Opbouw ideale zin volgens PRA 

Bewoording Onbeklemtoonde zin – hoofdaccent – 2 of 3 onbeklemtoonde syllabes –  

Aanduiding                                                 //                              -   -   (-)                                    

Bewoording secundair accent – tussen 1 en 3 onbeklemtoonde syllabes – prosodische grens. 

Aanduiding              /                                   -   (-   -)                                                    ] 

 

Op basis van de voorgaande literatuur is de nieuwe meldtekst in voorbeeld 3 geformuleerd:  

 

Voorbeeld 3. Nieuwe meldtekst volgens PRA 

Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u met Politie, Brandweer of Ambulance doorverbonden worden? 

                                                                                                                                       //     -    -    -       /    -      ] 

 

Deze zin voldoet ook aan de vier criteria die Renkema (2002) noemt voor het formuleren van 

zinnen. Dit zijn: begrijpelijkheid, nauwkeurigheid, bondigheid en aantrekkelijkheid. Alleen 

over de aantrekkelijkheid van de zin valt te twisten omdat dit tot op bepaalde hoogte 

persoonlijk is. Ook Onrust, Verhagen en Doeve (1993) beschrijven een aantal 

formuleringsprincipes in hun boek. Aandacht leggen op een aspect uit een zin wordt 

bijvoorbeeld gedaan door accentuering en woordvolgorde. Accentuering gebeurt in 

gesproken taal door middel van intonatie. Door accenten te leggen op bepaalde woorden, 

wordt ervoor gezorgd dat dergelijke woorden extra opvallen. Hierdoor zal de luisteraar 

concluderen dat deze woorden belangrijke informatie dragen. Omdat in de nieuwe 
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openingszin met name de toegevoegde aspecten „landelijke‟ en „doorverbinden‟ belangrijk zijn, 

kan de centralist ervoor zorgen op deze woorden nadruk te leggen. Maar natuurlijk is het 

ook belangrijk om de keuzevraag: „Politie, Brandweer, Ambulance‟ te benadrukken. Qua 

benadrukking komt de zin er dan als volgt uit te zien: 

 

Voorbeeld 4. Accentuering meldtekst volgorde PRA 

Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u met Politie, Brandweer of Ambulance doorverbonden worden? 

 

Doordat in deze zin de accenten van „Politie, Brandweer, Ambulance‟ en „doorverbinden‟  meteen 

elkaar opvolgen, is het erg lastig deze zin uit te spreken. Ondanks het PRA principe is het 

daarom aan te raden om de zin anders in te delen, namelijk: 

 

Voorbeeld 5. Accentuering meldtekst andere volgorde 

Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met Politie, Brandweer of Ambulance? 

 

Naast accentuering is ook woordvolgorde belangrijk, zo helpt het links-rechtsprincipe bij 

interpreteren van zinnen. Dit principe houdt in dat zinnen van weinig nieuwswaarde (links) 

naar veel nieuwswaarde (rechts) lopen. Aan het einde van een zin staan dus de meest 

belangrijke woorden. De woorden die aan het begin van een zin staan mogen volgens dit 

principe dan wel de minste informatiewaarde bevatten, ze geven wel het thema van de tekst 

aan, dus het startpunt voor het interpreteren van informatie. Volgens deze principes staan de 

woorden „landelijke‟ en „Politie, Brandweer, Ambulance‟ dus op de juiste plaatsen in de nieuwe 

openingszin. Doorverbinden wordt volgens dit principe een beetje minder belangrijk. 

De rest van het protocol zal overigens hetzelfde blijven. De tweede zin voor het 

achterhalen van de locatie blijft dus: „In welke stad (of plaats) bent u?‟. Mochten mensen deze 

vraag niet begrijpen of verkeerd beantwoorden, dan is het raadzaam plaatsnamen op te 

noemen: „Amsterdam, Rotterdam, Utrecht?‟. Uit ervaringen van de centralisten is namelijk 

gebleken dat melders bij het horen van voorbeeld antwoorden de vraag pas begrijpen. Het 

nieuwe protocol komt er dan als volgt uit te zien:  
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Voorbeeld 6. Nieuw gesprekprotocol 1-1-2 

Aannemen Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met  

Politie, Brandweer of Ambulance? 

Behandelen In welke stad (of plaats) bent u? 

eventueel vervolgd met Amsterdam, Utrecht, Den Haag? 

Afsluiten Blijft u aan de lijn; ik verbind u door met…  

(gevraagde instantie in genoemde plaats). 

 

Omdat aan de nieuwe meldtekst verschillende elementen zijn toegevoegd, is het, bij het 

meten van deze zin, moeilijk te bepalen aan welk element een eventueel effect toe is te 

schrijven. Het is daarom van belang de verschillende aspecten los van elkaar te meten, om 

deze reden zijn er dus meerdere meldteksten geformuleerd. Deze zijn te vinden in 

onderstaand overzicht.  

 

Voorbeeld 7. De drie nieuwe meldteksten samen met de originele meldtekst 

Originele zin Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? (Politie, Brandweer of Ambulance?) 

Nieuwe zin 1 Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met  

Politie, Brandweer of Ambulance? 

Nieuwe zin 2 Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance spreken? 

Nieuwe zin 3 Alarmcentrale 1-1-2, wilt u met Politie, Brandweer of Ambulance  

doorverbonden worden? 

 

Wat opvalt aan de nieuwe zinnen, is dat ze, vergeleken met de originele zin, lang zijn. Op het 

moment dat er namelijk meer informatie moet worden verstrekt, in dit geval aan melders, 

zal de omvang van de informatie hoeveelheid toenemen. Hierdoor wordt de openingszin 

dus langer. Dit is een belangrijk punt om rekening mee te houden voordat er van de nieuwe 

openingszin gebruik wordt gemaakt omdat de alarmcentrale gesprekken zo kort mogelijk 

moeten zijn. Naast de formulering op basis van de literatuur ben ik daarom bij een aantal 

centralisten nagegaan wat zij van de nieuwe openingszin vinden. Van de centralisten die ik 

hierover heb gesproken, bleek dat zij de openingszin het liefst zo kort mogelijk willen 

hebben. Zij beargumenteren dit door op te merken dat melders snel hun aandacht verliezen 

tijdens het horen van de openingszin en juist zo snel mogelijk hun verhaal kwijt willen. 

Daarnaast zou de nieuwe zin, gezien de lengte, mogelijk lastig zijn om uit te spreken en 

daardoor geforceerd aan doen. Tot slot is de zin eigenlijk te lang om gebruik van te maken 
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als er erg veel meldingen binnenkomen. De zin die momenteel gebruikt wordt, kost dan 

namelijk vaak al te veel tijd om uit te spreken. Een van de kortst mogelijke zinnen zou de 

volgende zijn:  

 

Voorbeeld 8. Korte meldtekst 

Korte zin Alarmcentrale 1-1-2, Politie, Brandweer of Ambulance? 

 

Het enige nadeel van deze zin is dat deze niet specifiek de twee verkeerde verwachtingen 

tegengaat.   

Naast een aantal centralisten hebben ook de procesvoerder van 1-1-2, de trainsters en 

de operationele chefs van de centrale een blik op de nieuwe openingszin geworpen. Daarbij 

heb ik gevraagd: wat is hun mening over de lengte van de zin, hoeveel testzinnen zou ik 

moeten meenemen in de pilot en bovenal welke testzinnen moeten worden getest? Over het 

algemeen kwam naar voren dat de meldtekst gebaseerd op de literatuur in ieder geval getest 

zal moeten worden. Verder vonden de meesten ook dat er niet teveel verschillende zinnen 

getest zouden moeten worden, liefst 2 of 3 naast de originele zin. Ook kwamen er nog een 

aantal extra openingszinnen naar boven. De zinnen waar ik nu 2 of 3 pilot zinnen uit zou 

willen kiezen zijn: 

 

Voorbeeld 9. Overzicht nieuwe meldteksten 

Originele zin Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? (Politie, Brandweer of Ambulance?) 

Nieuwe zin 1 Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met  

Politie, Brandweer of Ambulance? 

Nieuwe zin 2 Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met  

Politie, Brandweer of Ambulance? 

Nieuwe zin 3 Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance spreken? 

Nieuwe zin 4 Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

Nieuwe zin 5 Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, met wie kan ik u doorverbinden? 
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2.1.3 Pilot 

Om te kijken of de nieuwe meldteksten het beoogde resultaat opleveren, namelijk het 

wegnemen van de twee verschillende soorten verkeerde verwachtingen die hierboven 

genoemd zijn, heb ik een pilot uitgevoerd. Naast testzinnen zal natuurlijk ook de originele 

meldtekst in de meting worden meegenomen. Zo kan goed gecontroleerd worden wat de 

eventuele effecten van de afzonderlijke zinnen zijn.  

 Op basis van de feedback zou ik de volgende zinnen mee willen nemen in de pilot: 

 

Voorbeeld 10. De meldteksten die getest worden in de pilot 

Originele zin Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? (Politie, Brandweer of Ambulance?) 

Nieuwe zin 1 Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met  

Politie, Brandweer of Ambulance? 

Nieuwe zin 2 Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

 

Op basis van de roosters van de werknemers van de 1-1-2 centrale, heb ik een indeling 

gemaakt voor het uitvoeren van de pilot. Alle Seniors en Pitters (ploeg instructeurs), dit zijn 

degenenen met het meest ervaring op 1-1-2, zijn ingeroosterd om van de nieuwe meldteksten 

gebruik te maken. De centralisten zijn genummerd om anonimiteit te waarborgen. 
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Tabel 1. Roosterindeling voor de pilot 

  wo do vr za zo ma di wo do 

 centralist 13-05 14-05 15-05 16-05 17-05 18-05 19-05 20-05 21-05 

1 1 2       0       

2 1   0 2         0 

3 1                 

4 1     2       0 1 

5 1           0   2 

6   2           0   

7   2               

8     0           1 

9     0             

10         2       1 

11         2         

12       2           

13                   

14                   

15                   

16          

17                   

18                   

  

 

De getallen (0/1/2) in het rooster staan voor de zinnen die gebruikt zullen worden, zie ook 

voorbeeld 10. Zoals te zien is, zullen iedere dag verschillende centralisten met een andere zin 

werken zodat de resultaten beter generaliseerbaar zijn. De ene centralist spreekt namelijk 

sneller dan de ander. Alleen op de laatste dag zal er van verschillende zinnen gebruik 

worden gemaakt zodat alle verschillende zinnen in totaal ongeveer even vaak gebruikt 

worden. In totaal zullen 12 verschillende centralisten 9 dagen lang met de verschillende 

zinnen werken. De overige centralisten zullen tijdens deze week gewoon gebruik maken van 

de zin zoals deze door het protocol wordt voorgeschreven.  

 

2.1.4  Planning 

De pilot is op woensdag 13 mei van start gegaan en liep tot en met donderdag 21 mei. Van 

tevoren zijn de Seniors en centralisten hierover ingelicht. Verder kregen ze iedere dag een 

herinneringsmail over de testzinnen die de dag erop getest zouden worden. Tijdens de pilot 

heb ik een paar keer met verschillende centralisten meegeluisterd om te kijken hoe de 

gesprekken verliepen. Verder heb ik meerdere keren bij de centralisten gepolst hoe de zinnen 

bevielen en hoe de melders op de zinnen reageerden. Daaruit bleek dat centralisten met 

Senior dienst   

Centralist dienst 1-1-2   
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name meldtekst 1 vaak erg lang vonden. Meldtekst 2 werd meer gewaardeerd aangezien 

deze korter is. De keuzevraag: „Politie, Brandweer of Ambulance‟ vonden alle centralisten een 

goede verbetering.  

Omdat de metingen gedurende ruim een week plaats hebben gevonden, heeft dit 

bijgedragen aan een generaliseerbaar resultaat voor andere weken. De meldingen die op 

verschillende dagen binnenkomen verschillen namelijk nogal veel van elkaar, maar wekelijks 

bekeken zit er wel een patroon in de meldingen. Zo zijn er in de vrijdag en zaterdagnacht 

bijvoorbeeld meer meldingen dan andere nachten. Alle gesprekken worden automatisch 

opgenomen, dus vanaf het begin van de pilot ben ik begonnen met het beluisteren en 

transcriberen van de gesprekken. Voor het transcriberen van de 50 gesprekken per meldtekst 

heb ik gebruik gemaakt van een aselecte steekproeftrekking (Wessa, 2008). Aangezien de 

gesprekken zo snel mogelijk afgehandeld moeten worden, en gesprekken over het algemeen 

niet zo lang duren, heb ik ruim een week nodig gehad om de 150 gesprekken te 

transcriberen. Vervolgens zijn de analyses uitgevoerd. Per gesprek ben ik nagegaan hoe de 

organisatie verliep en wat de verschillen waren tussen de gesprekken met de „oude‟ en 

„nieuwe‟ meldteksten. Hier ben ik ongeveer 2 weken mee bezig geweest.  

 

2.2 Analysemethoden 

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag welke van de drie meldteksten het meest 

effectief is, zijn twee soorten analyses worden uitgevoerd. De eerste is een statistische 

analyse waarbij is gekeken of de verschillen tussen de meldteksten significant zijn. De 

tweede is een conversatieanalyse, hiervoor zijn van elk gesprek met een verschillende 

meldtekst 50 stuks getranscribeerd.  

 Transcriberen is kort gezegd het gedetailleerd uitschrijven van een gesproken tekst. 

Houtkoop-Steenstra & Koole (1999) hebben uitgebreid beschreven hoe het best 

getranscribeerd kan worden. Bij transcriberen wordt een gesprek volledig uitgetypt, waarbij 

vermeld wordt welke spreker welke uitingen doet. Van deze uitingen wordt ook gedetailleerd 

weergegeven wat de klankkenmerken zijn, wat er op de achtergrond van het gesprek 

plaatsvindt, of sprekers pauzeren, door elkaar heen praten, enzovoorts. Al deze verschillende 

gedetailleerde gegevens zorgen ervoor dat een gesprek makkelijk te interpreteren is vanaf 

papier. Een overzicht met alle transcriptie symbolen is te vinden in de bijlage.   
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Tot slot is het bij het transcriberen van belang dat de teksten worden geanonimiseerd, 

zowel de sprekers moeten anoniem zijn, als de informatie die zij geven. Bij het uitwerken van 

de 150 gesprekken zijn daarom fictieve namen gebruikt en zijn de locatie aanduidingen, 

zoals wegnummers, plaatsnamen en straatnamen, veranderd. In ieder transcript is de melder 

aangeduid met een M en de centralist met een C. 

 

2.2.1 Statistische analyse 

In de statistische analyse zijn de gesprekken met verschillende meldteksten vergeleken op 

tijdsduur. Met andere woorden: er is gekeken of de gesprekken met de nieuwe meldtekst 

significant sneller zijn afgelopen dan de gesprekken met de originele meldtekst. Dit is 

gedaan met behulp van het programma SPSS, waarmee statistische data kan worden 

geanalyseerd. In SPSS is ingevoerd hoeveel centralisten hebben meegewerkt aan het 

onderzoek en welke meldteksten zij hebben gebruikt. Verder is van ieder gesprek de 

tijdsduur in seconden genoteerd en de hulpdienst waarmee de melder heeft doorverbonden.  

Om de verschillen in tijd te meten tussen de verschillende meldteksten is gebruik 

gemaakt van een T-toets. Met deze toets is gekeken of de gemiddelden (µ) van de 

gespreksduren van de verschillende gesprekken wel of niet van elkaar verschillen. Met 

andere woorden, er is bekeken of de populatiegemiddelden van elkaar verschillen of juist 

gelijk zijn. (Nijdam, 2004).  

 

2.2.2 Conversatieanalyse 

Conversatieanalyse (CA) heeft een belangrijke rol gespeeld in dit onderzoek. Niet alleen is 

deze analysemethode gebruikt om de data mee te analyseren, ook is er een beschreven wat 

voor functie CA in dit onderzoek heeft gehad. In onderstaande paragrafen is daarom eerst 

dieper ingegaan op conversatieanalyse zelf, vanuit het overkoepelende discoursanalytische 

onderzoek. Vervolgens is in hoofdstuk 3 beschreven wat de resultaten zijn van de 

conversatieanalyse en in hoofdstuk 4 wat de functie van CA is geweest. 
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2.2.2.1 Achtergrond 

In conversatieanalyse wordt gekeken hoe sociale acties georganiseerd zijn in interactie 

(Seedhouse, 2005). CA is een onderdeel van discoursanalyse. Communicatie staat centraal in 

discoursanalyse, er wordt hierbij gekeken hoe mensen communiceren en welke rol de 

context daarbij speelt. Enerzijds worden daarbij linguïstische kenmerken van taal bestudeerd 

en anderzijds de interpretaties die mensen hebben bij het horen en lezen van taal (Brown & 

Yule, 1983). Bij discoursanalyse speelt de context dan ook een belangrijke rol, terwijl in CA 

specifiek gekeken wordt naar sequentiële kenmerken. Dat houdt in dat de aspecten die 

mensen gebruiken tijdens hun gespreksbeurt worden geanalyseerd, zoals lexicale, 

syntactische, fonetische en prosodische kenmerken (Drew, 2005). Deze mogelijkheid van het 

bestuderen van kleine interactie kenmerken is de grote kracht van CA (Richards & 

Seedhouse, 2005). De fundamentele onderzoeksvraag van CA is volgens Seedhouse (2005) 

dan ook: “Why this, in this way, right now?” (Seedhouse, 2005, p.251). 

Conversatieanalyse is oorspronkelijk ontstaan door de bestudering van institutionele 

gesprekken. Er werd gekeken hoe interacties binnen institutionele contexten werden 

georganiseerd (Heritage, 2005). Zo hebben deze gesprekken bijvoorbeeld altijd specifieke 

doelen, richtlijnen en procedures (Drew & Heritage, 1992). Naast deze descriptieve kant van 

CA, kan de analysemethode ook prescriptief zijn (Blazis, 2005). Met CA wordt namelijk ook 

bestudeerd hoe taalstudies toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk. Door inzicht 

te krijgen in deze dagelijkse praktijk kunnen er vervolgens betere vragenlijsten of 

gesprekstrainingen worden ontwikkeld en krijgen professionals een beter beeld van de 

vaardigheden waarover zij moeten beschikken (Ten Have, 2001; Ten Have, 2007).  

Als onderzoeksmateriaal voor het CA onderzoek werd vroeger enkel gebruik 

gemaakt van geluidsopnames, tegenwoordig wordt steeds vaker gebruik gemaakt van 

audiovisueel materiaal. Door dit te doen kan er een breder scala aan gesprekselementen 

bestudeerd worden, zoals non-verbale communicatie. Een groot voordeel van het gebruik 

van opgenomen en vervolgens getranscribeerd gespreksmateriaal is dat de data zo vaak 

geraadpleegd kan worden als nodig is. Daarbij kan de onderzoeker niet alleen zelf de data 

raadplegen, maar kunnen andere onderzoekers hier ook gebruik van maken. Zo kan 

onderzoek gecontroleerd en geverifieerd worden, terwijl de data beschikbaar blijft in de 

oorspronkelijke vorm (Mazeland, 2003). Belangrijk bij het CA onderzoek is niet te veel 

inhoudelijk betrokken te zijn bij het onderzoeksgebied. Het is namelijk van belang 

gesprekken vanaf een zekere afstand te kunnen bestuderen (Ten Have, 2001).  
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Als CA daadwerkelijk wordt uitgevoerd in de hoop nieuwe bevindingen te doen die 

tot een betere aanpak van problemen leiden, wordt er ookwel gesproken van toegepaste CA 

(Ten Have, 2007). Volgens Richards (2005) zijn er verschillende vormen van toegepaste CA. 

De meest voorkomende manier is het geven van een beschrijving om vervolgens over te 

gaan op actie. Dit komt voort uit onderzoek waarin een bepaald sociaal en/of professioneel 

gedrag wordt ontdekt en op basis waarvan voorschriften worden gemaakt om te handelen. 

Een andere vorm van toegepaste CA komt voort uit fundamenteel onderzoek waarin 

theorieën worden ontwikkeld die toegepast kunnen worden in de praktijk: voor bijvoorbeeld 

trainingen. Het verschil tussen deze twee vormen is klein, maar het komt er kort gezegd op 

neer dat er bij de ene vorm vanuit een ontdekking een voorschrift wordt gegeven en bij de 

andere vorm vanuit een theorie een handelmethode.  

De praktijkadviezen die voortkomen uit CA onderzoek zijn vaak adviezen vanuit 

dezelfde soort vakgebieden. De meest voorkomende adviezen komen uit onderzoeken naar 

medische interacties, ofwel arts-patiënt gesprekken. Daarnaast wordt er ook CA onderzoek 

gedaan naar bijvoorbeeld docent-leerling gesprekken en telefoongesprekken.  

 

2.2.2.2 Discoursanalyse in de praktijk 

Conversatieanalyse is dus een onderdeel van discoursanalyse. Beide kunnen een belangrijke 

bijdrage leveren aan de praktijk van communicatie advisering en training. Veel onderzoekers 

echter publiceren deze communicatie adviezen niet, er is daarom ook weinig over te vinden 

in de literatuur. Een van de klachten van onderzoekers buiten CA, is volgens Seedhouse 

(2005) dan ook, dat CA onderzoekers hun methodologie en procedures niet begrijpelijk en 

inzichtelijk maken. Van het discoursanalytische onderzoek dat wel gepubliceerd is heb ik 

hieronder een overzicht gegeven dat ingedeeld is volgens de vierdeling van Koole & Padmos 

(1999): 

- Interactieanalytisch onderzoek als diagnostisch instrument 

- Resultaten van interactieanalytisch onderzoek als trainingsinhouden 

- Methoden van interactieanalytisch onderzoek als trainingsmethoden 

- Interactieanalytisch onderzoek als evaluatie-instrument.  
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2.2.2.2.1 Als diagnostisch instrument 

In de diagnostiek wordt er in feite bekeken wat er „aan de hand‟ is, er wordt een diagnose 

gesteld. Zoals Koole & Padmos (1999) al aangaven in hun onderzoek, is er weinig 

diagnostisch onderzoek gedaan waarop trainingsinhouden voor gesprekken worden 

gebaseerd. Terwijl er juist wel onderzoeken zijn die ervoor pleiten om trainingen te baseren 

op diagnostisch onderzoek.  

 Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek is dat van Dickerson e.a. (2005) over 

communicatie van autistische kinderen. Hierin is onderzocht welke non-verbale signalen 

autistische kinderen gebruiken om te communiceren. De auteurs geven aan dat op basis van 

de uitkomsten trainingen zouden moeten worden gebaseerd. Deze trainingen kunnen 

bijdragen aan pedagogische en therapeutische methoden, zoals het beter herkennen van 

capaciteiten van autisten om beter met een autist te kunnen communiceren. Ook wordt er 

beargumenteert dat er met behulp van toegepaste gedragsanalyse trainingsstrategieën 

moeten worden opgesteld om autisten te helpen hun communicatieve vaardigheden te 

verbeteren.  

 

2.2.2.2.2 Resultaten als trainingsinhouden 

In de resultaten van discoursanalytisch onderzoek worden niet vaak adviezen gegeven die 

professionals kunnen gebruiken in de praktijk. Toch wordt er de laatste jaren meer 

onderzoek gedaan op basis waarvan richtlijnen kunnen worden geformuleerd die 

professionals kunnen gebruiken tijdens communicatie. 

In een onderzoek van Blazis (2005) worden bijvoorbeeld Drummond & Hopper (1991) 

aangehaald die onderzoek hebben gedaan naar misverstanden. Zij geven het advies 

misverstanden in gesprekken het beste zo snel mogelijk op te lossen om ervoor te zorgen dat 

er niet nog meer misverstanden ontstaan. Volgens Blazis is de beste manier voor reparatie 

herhalen, maar daarnaast zijn ook samenvatten, interpreteren, herformuleren en specifiek bij 

telefonisten doorvragen, effectief. Tot slot geeft Blazis als advies mee dat mensen het best 

mogen laten weten als ze geen antwoord klaar hebben. 

Ook zijn er in de literatuur een aantal onderzoeken op het medische vlak te vinden 

die adviezen aandragen voor trainingsinhouden. Van de Burgt (2007) stelt in een onderzoek 

naar specialist – patiënt gesprekken dat actief luisteren als didactief doel in de opleiding van 

specialisten zou moeten worden meegenomen. Door actief te luisteren zullen specialisten de 

problematiek van de patiënt beter leren begrijpen en een open relatie met de patiënt leren 
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opbouwen. Naast actief luisteren moeten specialisten de patiënt ook zo duidelijk mogelijk 

inlichtingen leren geven of diens conditie. Ook Dijkgraaf (2007) geeft, in een onderzoek naar 

studenten mondzorgkunde waarvan Nederlands niet de moedertaal is, aan dat het 

belangrijk is patiënten goede inlichten te geven. Hierbij zijn goede communicatieve 

vaardigheden van belang. Deze vaardigheden moeten bestaan uit: begrijpelijk en 

verstaanbaar Nederlandse informatie vertrekken (Gumperz, 1982, In: Dijkgraaf, 2007) en de 

patiënt overtuigen, anders zal het moeilijk zijn van gedrag te veranderen (Hoeken, 1998). 

Verder kan het benadrukken van vervelende gevolgen zorgen voor een gedragsverandering. 

Ook moet de mondzorgkundige af en toe vragen of de patiënt alles begrijpt, dit moet op een 

beleefde manier gebeuren, net als het verstrekken van informatie (Dijkgraaf, 2007). In een 

derde medisch onderzoek wordt ervoor gepleit dat „evidence based medicine‟ overboord 

wordt gegooid, maar dat artsen moeten overgaan op „narrative based medicine‟. Hierbij 

dient de patiënt zelf te vertellen wat er aan de hand is en kan de arts extra informatie 

verkrijgen door vragen te stellen (Koerfer, Kohle, Obliers, Sonntag, Thomas & Albers, 2008).  

 

2.2.2.2.3 Methoden als trainingsmethoden 

Qua trainingsmethoden is er nog minder literatuur te vinden dan over trainingsinhouden. In 

veel onderzoeken wordt er namelijk voorbij gegaan aan het soort trainingsmethode dat is 

gebruikt om professionals in institutionele settings beter te kunnen laten communiceren.  

Een methode die wel uitgebreid wordt besproken in de literatuur is de SAF-methode 

(Simulation autentischer Fälle: simulatie van authentieke gevallen). Deze methode brengt de 

mogelijkheden van simulaties en rollenspellen samen met specifieke discoursanalytische 

methoden en de voordelen daarvan (Becker-Mrotzek & Brünner, 2002, 2). Door in een 

training authentiek materiaal te gebruiken, zoals bij de SAF-methode, wordt er een directe 

link gelegd met de werksituatie van de deelnemer. Door de groepsdiscussies en het bekijken 

van de authentieke situatie in een transcript leren de deelnemers om hun eigen handelen 

kritisch te beschouwen. De effectiviteit van de SAF-methode wordt ondersteund door het 

onderzoek van Govers (2005). Zo heeft een training volgens Govers het meeste effect als er 

praktische oefeningen en rollenspellen worden gedaan die afgestemd zijn op de werksituatie 

van de deelnemers, als er met persoonlijke leerdoelen wordt gewerkt en als deelnemers leren 

zich zelfreflexief op te stellen. Ook Hoevers (2006) heeft in haar onderzoek gebruik gemaakt 

van de SAF-methode. Hierbij bleek dat groepsdiscussies de communicatieve vaardigheden 

van de medewerkers meer verbeteren dan het naspelen van gesprekken.  
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2.2.2.2.4 Als evaluatie-instrument 

Zoals Koole & Padmos (1999) in hun artikel aangeven sluit het interactieanalytisch 

onderzoek als diagnostisch instrument aan bij dat als evaluatie-instrument. Een diagnostisch 

instrument kan namelijk ingezet worden om een probleem in een interactie vast te stellen, 

maar eenzelfde instrument kan na afloop van de training ingezet worden ter evaluatie. 

Jammer genoeg is hier in de wereld van de toegepaste conversatieanalyse weinig aandacht 

aan besteed. De meeste onderzoeken die zich al toespitsen op communicatietrainingen laten 

het bij een beschrijving van het onderzoek of het geven van een aantal adviezen. 

Een onderzoek waarin wel elementen naar voren komen die gebruikt kunnen worden 

als evaluatie-instrument is dat van Maynard en Heritage (2005). Zij stellen dat het voor 

onderzoekers in de conversatieanalyse interessant is interviews op te nemen en te 

analyseren. Tijdens de analyses kan er kritisch bekeken worden wat er sequentieel voor 

handelingen plaats vinden. Op basis hiervan kan de onderzoeker kijken hoe de 

beurtwisseling is verlopen.  

  Verder beschrijft het eerder genoemd artikel van Koerfer, e.a. (2008) een aantal arts – 

patiënt methoden en de manieren waarop deze het best geëvalueerd kunnen worden. Zo 

worden gesprekken met zowel echte als gesimuleerde patiënten geëvalueerd. Daarnaast 

worden videomateriaal en transcripten van echte gesprekken geanalyseerd om vervolgens 

oefeningen van te maken, die op hun beurt ook regelmatig worden geëvalueerd.  

 

2.2.2.3 Toepassing CA in 1-1-2 onderzoek 

In het onderzoek naar de verkeerde verwachtingen van melders bij 1-1-2 is gekeken welke 

meldteksten het meest effectief zijn. Dit is gedaan door op woordniveau naar de 1-1-2 

gesprekken te kijken. Zo is bekeken wat de effecten zijn van de toegevoegde aspecten:  

- Landelijke 

- Doorverbinden 

- Politie, Brandweer of Ambulance 

Hierbij zijn de volgende 4 deelvragen beantwoord: 

1. Wordt er door de meldtekst heen gepraat? 

2. Hoe en wanneer (in welke beurt) wordt er antwoord gegeven op de vraag naar de hulpdienst? 

3. Hoe en wanneer (in welke beurt) wordt er antwoord gegeven op de vraag naar de locatie? 

4. Vertelt de melder zijn of haar verhaal/ Geeft de melder overbodige informatie? 
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Deelvraag 1 heeft voornamelijk betrekking op de lengte van de meldtekst. In deelvraag 2 is 

nagegaan wat het effect is van de keuzevraag „Politie, Brandweer of Ambulance‟. Bij deelvraag 3 

is gemeten wat het effect van het woord „landelijke‟ is en in deelvraag 4 is nagegaan wat het 

effect van het woord „doorverbinden‟ is. 

 Voor deze verschillende deelvragen is ook nagegaan of er significante verschillen zijn 

tussen de originele meldtekst en de twee nieuwe meldteksten. Dit wordt gedaan met behulp 

van een chi-kwadraat (χ²). Met deze toets is gekeken of er een verband bestaat tussen de 

originele meldtekst en zin 1 en tussen de originele meldtekst en zin 2.  
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3. Resultaten 

In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de uitkomsten van de analyses, beter bekend als de 

resultaten. Eerst geef ik een algemene beschrijving van de resultaten. Hierbij behandel ik de 

achtergrond gegevens van de gesprekken, zoals het aantal gevoerde gesprekken en de 

gemiddelde tijdsduren. 

 Vervolgens worden de resultaten van de conversatieanalyse beschreven. Hiervoor 

heb ik viertal deelvragen beantwoord. Na de beantwoording van de deelvragen per 

meldtekst zal er een korte conclusie per deelvraag volgen waarin de drie verschillende 

meldteksten met elkaar vergleken zijn. 

 

3.1 Statistische analyse 

Bij de statistische analyses wordt er eerst een algemene beschrijving gegeven over de 

verkregen data. Daarna wordt er specifiek ingegaan op de verschillen tussen de gesprekken 

met de verschillende meldteksten.  

 

3.1.1 Descriptieve data 

Om te beginnen zal ik een overzicht geven van de verkregen data voor een goed 

overzichtsbeeld. In totaal waren 12 centralisten ingepland voor het werken met de meldtekst. 

Bij 2 van deze centralisten is wegens omstandigheden een dienst komen te vervallen, van 

hen heb ik daarom geen data kunnen verzamelen. Daarnaast is er een centralist geweest die 

structureel met een verkeerde testzin heeft gewerkt, al deze gesprekken zijn daardoor 

onbruikbaar geworden en verwijderd uit het databestand. Uiteindelijke zijn er dus van 9 

verschillende centralisten gesprekken verzameld, een overzicht van de hoeveelheid 

gesprekken met de gebruikte testzin is te vinden in onderstaande tabel. 
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Tabel 2. Aantal gevoerde gesprekken per centralist en per meldtekst 

 Zin 0 Zin 1 Zin 2 Totaal 

Centralist 1 44 101 46 191 

Centralist 2 175 131 218 524 

Centralist 3 0 143 0 143 

Centralist 4 134 54 121 309 

Centralist 5 68 75 138 281 

Centralist 6 102 0 177 279 

Centralist 7 0 0 70 70 

Centralist 8 151 99 0 250 

Centralist 9 136 0 0 136 

Totaal 810 603 770 2183 

 

De laatste regel van de tabel geeft de totalen per zin aan. Zoals te zien zijn er met de originele 

meldtekst 810 gesprekken opgenomen, met meldtekst 1, 603 en met meldtekst 2, 770. Dit 

brengt het totaal aantal gesprekken in het corpus op 2183. 

 Dit aantal is slechts een klein deel van alle gesprekken die in de periode van het 

onderzoek zijn gevoerd. Om een overzicht te geven van het aantal gesprekken dat is 

gevoerd, zie tabel 3.  

 

Tabel 3. Totaal aantal meldingen tijdens de onderzoeksperiode 

Dag Datum Meldingen Gem. duur Door Verbonden % Door verbonden 

Wo 13-05-2009 12.375 20.7 sec 2.967 24,0 % 

Do 14-05-2009 12.021 20.3 sec 2.923 24,3 % 

Vr 15-05-2009 13.117 19.7 sec 3.088 23,5 % 

Za 16-05-2009 12.851 20.9 sec 3.450 26, 9 % 

Zo 17-05-2009 12.196 19.8 sec 3.402 27,9 % 

Ma 18-05-2009 11.932 19.1 sec 2.748 23,0 % 

Di 19-05-2009 11.765 19.3 sec 2.698 22,9 % 

Wo 20-05-2009 12.904 20.9 sec 3.135 24,3 % 

Do 21-05-2009 12.382 20.0 sec 3.555 28,7 % 

Totaal  111.543  27.966  

Gem.  12.394 20.1 sec 3.107 25,1 % 
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In deze tabel staat het aantal gesprekken per dag aangegeven, dit zijn zowel de echte 

meldingen als de misbruik meldingen, zoals broekzakgesprekken of spelende kinderen. De 

misbruikgesprekken duren gemiddeld korter dan de echte meldingen omdat deze niet 

uitgevraagd en doorverbonden hoeven worden. In de tabel staat ook aangegeven wat het 

aantal gesprekken zijn die echte meldingen bevatten. Tijdens de onderzoeksperiode zijn er in 

totaal 27.966 echte meldingen gedaan. 2183 hiervan zijn voor dit onderzoek uitgebreider 

geanalyseerd, dit is een kleine 8%.  

 Verder is bekeken wat de kortste en langste gesprekken zijn met de verschillende 

meldteksten en wat de gemiddelde tijdsduur is per gesprek. Deze gemiddelde tijdsduren 

liggen hoger dan de duren die in tabel 3 te zien waren, omdat in tabel 4 de misbruik 

gesprekken, die relatief kort duren, eruit gefilterd zijn. Deze resultaten zijn te vinden in 

onderstaande tabel. 

  

Tabel 4. Gemiddeld aantal seconden per gesprek 

 Kortste gesprek Langste gesprek Standaard 

deviatie 

Gemiddelde 

tijdsduur 

Originele zin 11 seconden 196 seconden 13.2 26.80 seconden 

Zin 1 14 seconden 112 seconden 11.7 27.53 seconden 

Zin 2 14 seconden 156 seconden 12.6 26.49 seconden 

 

Te zien is dat de gemiddelde tijdsduren van de verschillende gesprekken dicht bij elkaar 

liggen, maar dat gesprekken met zin 2 het kortst duren. Ook is te zien dat voor alle drie de 

testzinnen opgaat dat de duur van het kortste en die van het langste gesprek erg van elkaar 

verschillen. Zoals te zien zijn zowel het kortste als het langste gesprek uit het databestand 

gesprekken met de originele meldtekst, de standaarddeviatie bij gesprekken met deze zin is 

daardoor ook het grootst. De standaarddeviatie met meldtekst 1 is het kleinst, dat betekent 

dat er minder verschil zitten tussen het kortste en langste gesprek van meldtekst 1 dan bij de 

originele zin, die een grotere standaarddeviatie heeft. 

 Tot slot is nog bekeken naar welke hulpdiensten door is verbonden, omdat dit 

mogelijk ook nog interessante bevindingen oplevert. Een overzicht hiervan staat in tabel 6. 
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Tabel 5. Overzicht percentages gesprekken per hulpdienst 

 Politie Brandweer Ambulance  KLPD 

Originele zin 60,6 % 8,5 % 25,5 % 5,4 % 

Zin 1 59,2 % 11,1 % 25,5 % 4,2 % 

Zin 2 61,0 % 8,1 % 26,8 % 4,2 % 

 

 

3.1.2 T-toets 

Zoals al in tabel 4 te zien was, zijn de verschillen tussen de gemiddelde gespreksduren 

minimaal. Met behulp van een T-toets is bekeken of er verschillen zijn tussen de groepen 

testzinnen. Uitgaande van de originele zin blijkt dat bij een p < 0.05 het verschil met zin 1 (t = 

0.916, p = 0.578) en het verschil met zin 2 (t = 0.457, p = 0.648). Beide resultaten zijn niet 

significant. Dit betekent dat er geen verband is tussen de verschillende testzinnen.  

Wel valt er te zien dat de gesprekken met meldtekst 2 in verhouding het kortst zijn 

(tabel 4). Verder bleek uit de analyses dat er tussen de testzinnen grote verschillen zitten 

tussen de gesprekken zelf. Dat wil zeggen dat het ene gesprek met een bepaalde zin sterk 

kan afwijken van een ander gesprek met diezelfde zin. Dit valt ook op te maken uit de data 

in tabel 3: van de gesprekken met de originele zin bijvoorbeeld, duurde het kortste gesprek 

11 seconden, terwijl het langste gesprek bijna 18 keer zo lang duurde, namelijk 196 seconden. 

En ook is dit gebleken uit de berekening van de variantie per centralist, deze is namelijk erg 

hoog: 157.9. De variantie tussen de centralisten daarentegen is klein, namelijk 1.3. Dit houdt 

in dat de verschillen tussen centralisten verwaarloosbaar zijn, waardoor de resultaten over 

de gespreksduren goed generaliseerbaar zijn. 

 Tot slot zijn de gesprekken vergeleken op verschillende soorten hulpdiensten. Bij de 

descriptieve data kwam al kort aan bod hoe vaak er wordt doorverbonden met welke 

hulpdienst. Uit de verdere analyses blijkt dat de gesprekken, ongeacht de meldtekst, wel van 

elkaar verschillen als ze worden vergeleken op hulpdienst. Zo duren de gesprekken die 

doorverbonden worden met de politie relatief het kortst en de gesprekken die worden 

doorverbonden met het KLPD het langst. Deze laatste gesprekken gaan over het algemeen 

over meldingen vanaf de snelwegen. Mogelijk komt dit doordat melders vanaf de snelweg 

bijna altijd hun verhaal vertellen, omdat ze vaak niet weten welke hulpdienst er nodig is. 

Ook duren snelwegmeldingen langer omdat er meerdere locatie gegevens moeten worden 
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nagevraagd: de centralist wil niet alleen de snelweg weten, maar ook een hectometerpaaltje 

of andere plaatsaanduiding. Voor een overzicht van de gemiddelde gespreksduren per zin 

en per hulpdienst, zie onderstaande tabel. 

 

Tabel 6. Gemiddelde duur per zin per hulpdienst 

 Politie Brandweer Ambulance KLPD 

Originele zin 25.7 sec 27.2 sec 26.6 sec 38.5 sec 

Zin 1 26.6 sec 28.1 sec 27.5 sec 39.4 sec 

Zin 2 25.5 sec 27.0 sec 26.4 sec 38.3 sec 

 

Uit berekening is gebleken dat alleen de gesprekken die met het KLPD worden 

doorverbonden significant verschillen met de andere gesprekken met (t = 10.019, p = 0.000). 

Dit houdt in dat gesprekken die doorverbonden worden met het KLPD altijd gemiddeld 

langer zullen duren dan gesprekken voor de andere hulpdiensten. 

  

3.2 Conversatieanalyse 

Met behulp van een conversatieanalyse is bekeken hoe melders op de verschillende 

meldteksten reageren. Dit is gedaan door de volgende vier deelvragen te beantwoorden:  

1. Wordt er door de meldtekst heen gepraat? 

2. Hoe en wanneer (in welke beurt) wordt er antwoord gegeven op de vraag naar de hulpdienst? 

3. Hoe en wanneer (in welke beurt) wordt er antwoord gegeven op de vraag naar de locatie? 

4. Vertelt de melder zijn of haar verhaal/ Geeft de melder overbodige informatie? 

Deze deelvragen zijn hieronder per paragraaf behandeld.  

 

3.2.1 Onderbreken van de meldtekst  

De eerste deelvraag die is geanalyseerd is: 

- Wordt er door de meldtekst heen gepraat? 

Met deze vraag is gekeken hoe de meldtekst in eerste instantie door de melder is ontvangen. 

Als blijkt dat er vaak door de meldtekst heen wordt gesproken kan dit erop duiden dat de 

tekst mogelijk te lang is. Per meldtekst zal ik dit hier nagaan. 
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3.2.1.1 Originele zin 

Van de 50 getranscribeerde gesprekken met de originele meldtekst zijn er 2 gesprekken 

waarin de openingszin niet of niet volledig wordt uitgesproken, zoals in transcript 6. In deze 

twee gesprekken praat de melder dan ook niet door de meldtekst heen, maar dat komt 

waarschijnlijk doordat de meldtekst zo kort is.  

 

Transcript 6. 0.21 15: Centralist opent niet met een volledige meldtekst 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Alarmcentrale 112. Geen volledige meldtekst 

3 M Hallo.  

4  ((achtergrond lawaai))  

 

Voor de overige 48 gesprekken geldt dat er in 7 gesprekken door de meldtekst wordt heen 

gepraat, ofwel 14,6%. In slechts 1 van deze 7 gesprekken stopt de melder ook niet met het 

onderbreken van de meldtekst, maar blijft deze er doorheen praten, zie hieronder. 

 

Transcript 7. 0.38 20: Melder praat door de meldtekst heen zonder te stoppen 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Alarmcentrale 1-1-2, [wie wilt u spreken?  

3 M                                    [Een goedenmiddag, u spreekt met Lize De Haan,  Onderbreking 

4  Hulzehof in Breda, eh=  

5 C = Heeft u een noodoproep voor Politie, Brandweer, Ambulance?  

 

In de overige 6 gesprekken begint de melder door de meldtekst heen te praten, maar stopt hij 

met praten als hij merkt dat de meldtekst nog niet is afgelopen, zie transcript 8. 

 

Transcript 8. 0.09 15: Melder praat even door de meldtekst heen 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Alarmcentrale 1-1-2, [wie wilt u spreken?  

3 M                                    [Hall- Onderbreking 

4  Hallo, Goedendag ik wil met Politie spreken als het kan.  

 

Opvallend aan de transcripten waar de melder de centralist onderbreekt, is dat dit altijd 

gebeurt na de identificatie „Alarmcentrale 1-1-2‟ na dit punt wordt vaak even een korte 
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adempauze genomen om vervolgens door te gaan met de rest van de zin. Een luisteraar kan 

zo‟n pauze benutten om de beurt over te nemen. Ook kan het zijn dat een melder denkt dat 

hij zich, na de identificatie van de centralist, ook moet identificeren en dit mogelijk inleidt 

met een groetsequentie, zoals in bovenstaand transcript is gedaan.   

In alle overige gesprekken met de originele meldtekst wordt er niet door de 

meldtekst heen gesproken. Het begin van deze gesprekken ziet er daardoor ongeveer uit 

zoals in transcript 9 is weergegeven. 

 

Transcript 9. 0.08 15: Melder praat niet door de meldtekst heen 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken?  

3 M Eh, Politie. Geen onderbreking 

4 C Politie welke plaats?  

 

3.2.1.2 Zin 1 

Bij meldtekst 1 wordt er vaker door de openingszin heen gepraat dan bij de originele 

meldtekst. Dit gebeurt namelijk in 28% van de gevallen, ofwel bij 14 van de 50 gesprekken. 

Maar dit betekent ook dat er in 72% van de gesprekken niet door de openingszin heen is 

gepraat.  

 Ook bij de 14 gesprekken met meldtekst 1 waarin de melder de centralist onderbreekt 

komt het zowel voor dat de melder door de meldtekst heen blijft praten zonder te stoppen 

als dat de melder de centralist onderbreekt maar hier meteen weer mee stopt. Dat de melder 

doorpraat komt voor in 4 van de 14 gesprekken, zie ook transcript 10. 

 

Transcript 10. 1.27 13: Melder praat door de meldtekst heen zonder te stoppen 

1  ((Tuut, tuut))  

2  ((geschreeuw op de achtergrond))  

3 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [wilt u doorverbonden worden met Politie,  

4 M                                                      [ Ja, mag ik graag Brandweer. Brandweer,  Onderbreking 

5 C Brandweer of Ambulance?  

6 M Brandweer!  

 



3. Resultaten 

40 
Onderzoek naar meldteksten van 1-1-2 

In 10 van de 14 gesprekken waarin de melder de meldtekst onderbreekt, stopt de melder met 

het onderbreken als hij hoort dat de meldtekst nog niet is afgelopen. Pas na afloop van de 

meldtekst geeft de melder antwoord op de vraag, zie het voorbeeld in transcript 11.  

 

Transcript 11. 1.03 13: Melder praat even door de meldtekst heen 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [wilt u doorverbonden worden met Politie,  

3 M                                                      [ Ja. Onderbreking 

4 C Brandweer of Ambulance?  

5 M Met de Ambulance graag.  

 

Ook bij de gesprekken met meldtekst 1 vindt de onderbreking meestal plaats na de 

identificatiesequentie van de centralist. Dit komt voor in 8 van de 14 gevallen. In de overige 

gevallen vindt de onderbreking op verschillende plaatsen in de zin plaats: in 4 gevallen 

wordt de meldtekst onderbroken tijdens het woord „doorverbinden‟ en in twee gevallen 

tijdens het noemen van de verschillende hulpdiensten. Dat de onderbrekingen toch relatief 

vaak voorkomen duidt er mogelijk op dat melders meldtekst 1 te lang vinden. In de overige 

36 gesprekken wordt meldtekst 1 niet onderbroken. 

 

3.2.1.3 Zin 2 

In de gesprekken met meldtekst 2 onderbreekt de melder de meldtekst in totaal 13 keer. Dit 

komt neer op 26,5%. In de overige 37 gesprekken wordt niet door de meldtekst heen gepraat. 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat bij 1 van deze 37 gesprekken de meldtekst niet 

volledig uitgesproken is.  

 Van de 13 gesprekken waarin de melder de meldtekst onderbreekt, blijft de melder in 

2 gesprekken zelf aan het woord, zoals in transcript 12 te zien is. 

 

Transcript 12. 2.27 16: Melder praat door de meldtekst heen zonder te stoppen 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [wilt u Politie, Brandweer of Ambulance?  

3 M                                                      [ Goedenmiddag Mevrouw u spreekt met  Onderbreking 

4  Lossevoort, eh Mevrouw, eh kunt u eh Politie sturen naar eh Roermond?  
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In de overige 11 gesprekken stopt de melder met het onderbreken van de meldtekst als hij 

hoort dat de tekst nog niet afgelopen is.  

 In een van de gesprekken begint de melder al met praten voordat de meldtekst 

begint, hier is dus eigenlijk geen sprake van een onderbreking. In alle andere gesprekken 

waarin de meldtekst onderbroken wordt, gebeurt dit of direct na de identificatiesequentie (7 

keer) of tijdens het noemen van de hulpdiensten (5 keer). Ook bij de gesprekken die 

beginnen met meldtekst 2 kan dus mogelijk verondersteld worden dat de zin te lang duurt. 

 

3.2.1.4 Conclusie 

In het stuk over het onderbreken van de meldtekst is besproken hoe vaak en wanneer 

melders door de meldtekst heen praten. In de originele meldtekst gebeurt dit relatief het 

minst, zoals in onderstaande grafiek is te zien.  

 

Grafiek 1. Overzicht praten door de openingszin 

 

 

Te zien is dat bij de originele meldtekst van de 50 keer er 7 keer doorheen wordt gepraat. Bij 

meldtekst 1 en 2 liggen deze aantallen hoger, namelijk respectievelijk op 14 en 13 

gesprekken. Aangezien zin 1 en 2 ook langer zijn dan de originele meldtekst, zou dat 

mogelijk hier aan toe te schrijven zijn.  

 Om te kijken of deze verschillen significant zijn, is een chi-kwadraat (χ²) berekend. Bij 

vergelijking van de originele meldtekst, waarbij 41 gesprekken efficiënt waren en 7 

gesprekken inefficiënt, en zin 1, waarbij 36 gesprekken efficiënt waren en 14 inefficiënt, blijkt 
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er bij p < 0.05 geen significant verschil te zijn. En ook de vergelijking van de originele 

meldtekst met zin 2 levert geen significante verschillen op. Verschillen die er dus wel zijn, 

zijn aan het toeval toe te schrijven. 

 

3.2.2 Aangeven hulpdienst 

Deelvraag twee luidt: 

- Hoe en wanneer (in welke beurt) wordt er antwoord gegeven op de vraag naar de hulpdienst? 

Hierbij wordt kortweg bekeken op welke manier en wanneer de melder antwoord heeft 

gegeven op de vraag die in de meldtekst wordt gesteld. Met het „op welke manier‟ de melder 

antwoord heeft gegeven op de vraag naar de hulpdienst, wordt bedoeld of de melder een 

hulpdienst noemt, of dat deze eerst zijn verhaal vertelt of zich voorstelt. Met het „wanneer‟ 

wordt bedoeld in welke beurt de melder antwoord geeft op de vraag die gesteld wordt in de 

meldtekst. 

 

3.2.2.1 Originele zin 

Ten eerste is er ingegaan op het „hoe‟. Van de 50 gesprekken die zijn gevoerd met de originele 

meldtekst, zijn er 19 gesprekken waarin de melder niet enkel antwoord heeft gegeven op de 

vraag welke hulpdienst hij nodig heeft, maar tevens zijn verhaal heeft verteld. Dit moet 

breed opgevat worden: mensen geven bijvoorbeeld een beschrijving van waarvoor zij bellen, 

of ze stellen zichzelf voor of iets dergelijks. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in 

onderstaand transcript. 

 

Transcript 13. 0.18 15: Melder vertelt zijn verhaal en benoemd de hulpdienst 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken?  

3 M Eh, goedendag, Paul Noord, ik wil een inbraak in een woning melden Verhaal 

4  daar kom ik net aan, bij, hoe moet ik dat doen? Ik wil de Politie graag spreken. Hulpdienst 

5 C En in welke plaats is dit Meneer?  

 

In bovenstaand transcript zie je dat de melder overbodige informatie geeft, oftewel zijn 

verhaal vertelt: hij stelt zich voor en vertelt wat er aan de hand is, terwijl hij alleen aan had 

hoeven geven dat hij de politie wilde spreken. 
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Naast de gesprekken waarin de melder zijn verhaal vertelt en zegt welke hulpdienst 

hij nodig heeft, zijn er ook nog eens 14 melders die ook hun verhaal vertellen, maar daarbij 

geen benodigde hulpdienst aangeven. In deze gevallen maakt de centralist uit het verhaal 

van de melder op met welke hulpdienst deze moet worden doorverbonden. Hiervan is een 

voorbeeld te zien in onderstaand transcript.  

 

Transcript 14. 0.36 19: Melder vertelt zijn verhaal zonder benoemen van de hulpdienst 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken?  

3 M Nou in Warmond.  

4 C Wat wilt u daar, Politie, Brandweer of Ambulance?  

5 M Nou, ik zie een vrachtwagen een lantarenpaal omver rijden en die rijdt weg. Verhaal 

6 C En waar is dat?  

7 M In Warmond.  

8 C In Warmond. Nou dan verbind ik u door met de Politie, blijft u aan de lijn.  

 

In totaal zijn er dus  31 van de 50 gesprekken waarin de melder zijn verhaal doet. In de 

meeste gevallen vertellen melders in de eerste beurt, dus meteen als zij beginnen te praten, 

hun verhaal.  

 Wat het „wanneer‟ betreft, blijkt dat er in 29 gesprekken in de eerste beurt antwoord is 

gegeven op de benodigde hulpdienst, dit geldt zowel voor de antwoorden met als zonder 

verhaal. Verder wordt de hulpdienst 4 keer in de tweede beurt benoemd, 2 keer in de derde 

beurt en 1 keer in de zesde beurt. Dit laatste is in onderstaand transcript te zien. 
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Transcript 15. 0.13 15: Melder vertelt zijn verhaal en benoemd de hulpdienst in beurt 6 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Alarmcentrale 1-1-2, [wie wilt u spreken?  

3 M                                    [Goede- Beurt 1 

4  Goedemiddag u spreekt met Van der Waal, ik zit nu in de auto, ik werd net  

5  tot staan gebracht door een eh, door een Meneer in een eh Nissan.  

6 C Ja en waar is dat Meneer?  

7 M En die heeft mij (onverstaanbaar) geslagen. Beurt 2 

8 C Ja maar waar bent u?  

9 M In Oldenzaal.  Beurt 3 

10 C In Oldenzaal?  

11 M Ja. Beurt 4 

12 C En u bent niet gewond geraakt?  

13 M Nou ik heb wel een zeer hoofd in ieder geval [(onverstaanbaar) Beurt 5 

14 C                                                                          [Ja maar wilt u een Ambulance?    

15 M Nee dat is niet nodig, maar wel graag een Politie alstublieft.= Beurt 6: Hulpdienst 

16 C = Is goed, ik verbind u door met de Politie Overijssel. Blijf aan de lijn   

 

3.2.2.2 Zin 1 

Bij de gesprekken die beginnen met meldtekst 1 vertellen melders beduidend minder vaak 

hun verhaal. Van de 50 gesprekken gebeurt het slechts 5 keer dat melders hun verhaal 

vertellen samen met het noemen van de benodigde hulpdienst. Daarnaast zijn er 4 melder 

die hun verhaal vertellen zonder het melden van een hulpdienst. Bij de gesprekken met 

meldtekst 1 zijn er in totaal dus 9 melders die hun verhaal vertellen. 

 De overige 41 melders geven enkel aan met welke hulpdienst zij doorverbonden 

willen worden. Opvallend bij deze 41 melders is dat 7 melders in eerste instantie 

antwoorden met „ja‟ in plaats van het noemen van een hulpdienst, zie onderstaand 

transcript. 
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Transcript 16. 1.32 13: Melder beantwoordt de vraag met ‘ja’ en daarna hulpdienst 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met  

3  Politie, Brandweer of Ambulance?  

4 M Ja met de eh Ambulance. Antwoorden met ‘ja’  

5 C In welke plaats?  

 

Een verklaring hiervoor is de formulering van de openingszin, deze wordt namelijk zo 

gesteld dat melder hier met „ja‟ of „nee‟ op kan antwoorden. Maar in 6 van deze 7 gevallen 

noemt de melder meteen nadat hij „ja‟ heeft gezegd de hulpdienst, zoals in transcript 16 te 

zien was. In slechts 1 gesprek is dit niet het geval, zie het voorbeeld hieronder. 

 

Transcript 17. 1.19 13: Melder beantwoordt de vraag enkel met ‘ja’ 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met   

3  Politie, Brandweer of Ambulance?  

4 M (.) Ja.  Antwoorden met ‘ja’ 

5 C Met wie wilt u spreken?  

6 M Ja, ik, heb een a-a-auto ongeluk, ik heb net gebeld.  

  

Wat de beurten betreft wordt de hulpdienst na meldtekst 1 meestal genoemd in de eerste 

beurt. Dit komt voor in 43 gevallen, hieronder vallen zowel de hulpdienst benoeming met als 

zonder verhaal. Verder wordt de hulpdienst 1 keer in de tweede beurt genoemd, 1 keer in de 

derde beurt en 1 keer in de vierde beurt. 

 

3.2.2.3 Zin 2 

Ook in de gesprekken met meldtekst 2 vertellen melders veel minder vaak hun verhaal dan 

in de gesprekken met de originele meldtekst. Er zijn in totaal 8 melders die samen met het 

noemen van de hulpdienst hun verhaal vertellen, daarnaast zijn er 3 melders die alleen hun 

verhaal vertellen zonder een hulpdienst te noemen. De verhalen die worden verteld zijn 

vaak relatief kort, in 3 van de 11 keer dat melders hun verhaal vertellen doen zij dit enkel 

door zichzelf voor te stellen, zie het volgende voorbeeld. 
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Transcript 18. 2.26 16: Melder stelt zichzelf voor: vorm van verhaal vertellen 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance?  

3  1-1-2.  

4 M Goedendag u spreekt met Tom Voorstellen 

5 C U wilt Politie?  

6 M Ik wil de B-Brandweer graag in Ermelo. [ Eh mijn, mijn…  

7 C                                                                   [ Brandweer.  

8  Ik ga u doorverbinden met de Brandweer Meneer, blijft u aan de lijn.  

 

Bij de gesprekken met meldtekst 2 wordt in 44 van de 50 gevallen in de eerste beurt na de 

openingsvraag meteen verteld welke hulpdienst er nodig is. Voor de overige 6 gesprekken 

geldt dat dit 2 keer in de tweede beurt wordt gedaan, 1 keer in de vierde beurt en in de 

overige beurten wordt dit, zoals hierboven genoemd, niet gedaan.  

 

3.2.2.4 Conclusie 

De deelvraag die in deze paragraaf is behandeld heeft betrekking op „hoe‟ melders de 

meldtekst beantwoorden en „wanneer‟. Voor het „hoe‟ zijn er 3 dingen opgevallen:  

- Melders noemen alleen een hulpdienst 

- Melders vertellen hun verhaal (met of zonder het noemen van de hulpdienst) 

- Melders antwoorden met „ja‟ 

In onderstaande grafiek is dit onderscheid per zin weergegeven, hierbij moet wel bedacht 

worden dat melders die met „ja‟ antwoorden, tevens onder een van de andere twee 

categorieën zullen vallen. De twee linker kolommen geven per zin dus al het totaal aantal 

gesprekken weer. 
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Grafiek 2. ‘Hoe’ beantwoorden melders de vraag in de meldtekst 

 

 

Het meest opvallende uit grafiek 2 is dat melders bij de originele meldtekst veel vaker hun 

verhaal vertellen dan bij de andere twee meldteksten. Bij de originele meldtekst gebeurt dit 

namelijk in 62% van de gevallen terwijl dit bij meldtekst 1 en 2 bij respectievelijk 18% en 22% 

van de gesprekken voorkomt. Het lijkt er dus op dat het expliciet noemen van de 

hulpdiensten ertoe leidt dat melders minder snel hun verhaal vertellen en centralisten dus 

beter het gesprek kunnen sturen. Na berekening van de χ², blijkt inderdaad dat de 

verschillen significant zijn. Voor de originele meldtekst in vergelijking met zin 1 bij een p < 

0.05 is (χ² = 20.17, p < 0.001). En ook voor de originele meldtekst in vergelijking met zin 2 is 

een significant verschil gevonden (χ² = 16.42, p < 0.001).  Het enige nadeel van meldtekst 1, is 

dat deze zo gesteld is, dat melders hierop kunnen antwoorden met „ja‟.  

 Ook uit de uitkomsten van het „wanneer‟ blijkt dat centralisten het gesprek goed 

kunnen sturen. In feite wil de centralist graag dat er zo snel mogelijk op een correcte manier 

op zijn vragen antwoord wordt gegeven. Hierboven bleek al dat melders bij het gebruik van 

meldtekst 1 en 2 in een ruime meerderheid van de gevallen slechts op de vraag antwoorden 

met een hulpdienst. Uit onderstaande grafiek kan ook opgemaakt worden dat dit bij 

meldtekst 1 en 2 in veel gevallen meteen na het vragen wordt gedaan, namelijk in de eerste 

beurt van de melder. Dit geven van de hulpdienst kan overigens zowel met als zonder het 

vertellen van een verhaal zijn. Verder is aan grafiek 3 opvallend dat er bij de originele 

meldtekst een veel hoger aantal gesprekken is waarin helemaal geen hulpdienst wordt 

genoemd, maar waarbij de centralist uit het verhaal van de melder de hulpdienst opmaakt. 
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Grafiek 3. ‘Wanneer’ beantwoorden melders de vraag in de meldtekst 

 

 

Als in de meldteksten met behulp van een χ² bij p < 0.05 voor het „waneer‟ met elkaar worden 

vergeleken, zijn de resultaten niet significant. 

 

3.2.3 Effect ‘landelijke’ 

De derde deelvraag die aan de orde is gekomen in dit onderzoek heeft betrekking op het 

woord „landelijke‟. Deze deelvraag luidt: 

- Hoe en wanneer (in welke beurt) wordt er antwoord gegeven op de vraag naar de locatie? 

Het effect van „landelijke‟ zou moeten zijn dat melders het idee krijgen dat ze niet in hun 

eigen plaats bij de hulpdienst uitkomen, maar dat ze landelijk (in Driebergen) binnenkomen. 

Als er vervolgens wordt gevraagd wat de locatie van de melder is, zou de melder eerder 

geneigd moeten zijn een plaatsnaam te noemen dan bijvoorbeeld een straat. Voor de „hoe‟ 

vraag is er daarom gekeken op welke manier er op de vraag naar de locatie wordt 

geantwoord. Beantwoorden melders deze met een plaatsnaam, of denken ze nog steeds 

lokaal binnen te komen en beantwoorden ze de vraag met een straatnaam. Voor de „wanneer‟ 

vraag is opnieuw gekeken in welke beurt er op de vraag naar de locatie geantwoord is.  

 Bij het beantwoorden van deze vraag is het belangrijk in het achterhoofd te houden 

dat het effect van het woord „landelijke‟ uit de meldtekst pas wordt getest bij de vraag naar de 

locatie. Er is dus sprake van een indirect effect. 
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3.2.3.1 Originele zin 

Voor de originele meldtekst geldt dat de meeste vragen naar de locatie op de gewenste 

manier worden beantwoord. Dit is ofwel met de naam van een plaats of met een snelweg 

nummer. In veel gevallen moet bij snelwegen nog wel doorgevraagd worden naar een 

hectometerpaaltje of ter hoogte van welke plaats de melder rijdt. Van de 50 gesprekken komt 

het 6 keer voor dat een melder een melding heeft over iets op de snelweg. Hierbij komt het 1 

keer voor dat de melder tijdens het geven van de locatie ook heeft verteld wat er precies aan 

de hand is. In de andere gevallen van de snelwegmeldingen heeft de melder bij het noemen 

van de hulpdienst al zijn verhaal verteld, zie onderstaand voorbeeld. 

 

Transcript 19. 0.20 15: Snelwegmelder die zijn verhaal vertelt 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken?  

3 M Ja, ik wil een eh, grote balk melden die op de A3 ligt, kan ik die bij u ook  Verhaal 

4  kwijt?  

5 C Ja, dat kan. De A3 en [ welk hectometerpaaltje is dat?  

6 M                                     [ De A3  

7  Eh, 18.5 ongeveer.  

8 C 18.5, dan bent u ter hoogte van Stokkum, klopt dat?  

9 M Ja, het is net na de tunnel, net na de Burgtunnel ligt ie eh.  

 

Naast de snelwegmeldingen zijn er 4 melders die op de vraag naar de plaats hebben 

geantwoord met een straatnaam, zie volgend voorbeeld. Van deze 4 meldingen geeft 1 

melder naast de straatnaam ook de stad aan.  

 

Transcript 20. 0.15 15: Melder noemt een straatnaam in plaats van een plaatsnaam 

6 C Ja, in welke plaats bent u Meneer?  

7 M Bij Duinweg, bij Albert Heijn. Straatnaam 

8 C Ja, maar dan weet ik toch niet in welke plaats dat is.  

9 M Alkmaar, sorry.  

 

Alle overige melders hebben op de vraag naar de locatie geantwoord door het geven van een 

plaatsnaam, dit zijn er in totaal 40. 
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 Het beantwoorden van de vraag naar de plaats heeft in verschillende beurten 

plaatsgevonden. Ten eerste is het opvallend dat een groot aantal melders, namelijk 23, uit 

zichzelf al met een plaatsnaam zijn gekomen. Zij geven dan zelf al aan in welke plaats zij een 

bepaalde hulpdienst willen spreken, zoals in onderstaand transcript. 

 

Transcript 21. 0.49 21: Melder noemt uit zichzelf de plaats 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken?  

3 M De Politie van Eindhoven. Meteen plaats noemen 

4 C Politie Eindhoven, verbind ik u mee door, blijft u aan de lijn alstublieft.  

5 M Heel graag.  

 

De melders die niet uit zichzelf de plaats hebben genoemd, maar pas hun locatie geven op 

het moment dat hiernaar wordt gevraagd, doen dit in de meeste gevallen in de eerst beurt na 

de vraag. Dit gebeurt in 20 van de 50 gesprekken. Bij de overige gesprekken wordt de plaats 

5 keer in de tweede beurt genoemd en 2 keer in de derde beurt. De reden dat sommige 

plaatsbepalingen langer dan 1 beurt duren is vaak te wijten aan de verbinding. De centralist 

en melder verstaan elkaar slecht waardoor er meerdere malen naar de locatie moet worden 

gevraagd. 

 

3.2.3.2 Zin 1 

Bij meldtekst 1 zijn er 5 melders met een melding over een snelweg. Ook dit keer vertellen 

alle melders tijdens het gesprek wat er precies aan de hand is: er ligt vaak iets op de weg of 

er is een ongeluk gebeurd. Verder wordt bij de vraag naar de locatie bij de gesprekken met 

meldtekst 1 in 6 gevallen een straatnaam genoemd en in 1 geval een straatnaam samen met 

een plaatsnaam. Frappant hierbij is dat er in 2 van deze gevallen na het noemen van de 

straatnaam wordt doorverbonden met de benodigde hulpdienst terwijl er nog geen 

plaatsnaam naar voren is gekomen. Mogelijk heeft de centralist in deze twee gevallen de 

locatie met behulp van een landkaart uit het systeem bepaald of was er al eerder eenzelfde 

melding binnengekomen. Een voorbeeld van een gesprek zonder exacte locatie is te zien in 

transcript 22.  
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Transcript 22. 1.15 13: Melder geeft als locatie enkel een plaatsnaam door 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met  

3  Politie, Brandweer of Ambulance?  

4 M Brandweer, want er is brand bij de schoolplein in Tobystraat. Straatnaam  

5 C Ja ik ga je doorverbinden, blijf aan de lijn.  

 

In alle overige 38 gesprekken heeft de melder na de vraag van de plaatsbepaling wel een 

plaats genoemd. 

 Ook bij een aantal gesprekken met meldtekst 1 heeft de melder uit zichzelf 

aangegeven in welke plaats hij de hulpdienst moet hebben. In totaal komt het 14 keer voor 

dat de melder dit uit zichzelf aangeeft. Verder wordt er 26 keer direct na de vraag antwoord 

gegeven, 4 keer wordt er in de tweede beurt antwoord gegeven, 2 keer in de derde beurt, 1 

keer in de vierde beurt en 1 keer in de vijfde beurt. De keren dat het veel beurten duurt 

voordat de melder de plaatsnaam doorgeeft is ook dit keer weer te danken aan storing in de 

communicatie, zie voor een voorbeeld onderstaand transcript.  

 

Transcript 23. 1.28 13: Achterhalen van de plaats duurt lang door communicatie storing 

7 C In welke plaats?  

8 M Ehm, Appeltjesdreef. Beurt 1 

9 C Sorry↑?  

10 M Appeltjesdreef. Beurt 2 

11 C Ik versta het niet.  

12 M APPELTJESDREEF. Beurt 3 

13 C Appelscha?  

14 M Nee A-P-P-[E Beurt 4 

15 C                   [ Ja, maar in welke stad?  

16 M Breda. Noemen stad: Beurt 5 

17 C Breda, ik verbind u door, moment.  
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3.2.3.3 Zin 2 

In de gesprekken met meldtekst 2 komt slechts 2 keer een snelwegmelding voorbij. Hierbij 

vertelt de melder in het ene gesprek wel wat er aan de hand is en in het andere gesprek niet. 

In alle overige gesprekken, op 1 na, geeft de melder in eerste instantie de plaatsnaam op. Wel 

zijn er hierbij 5 gesprekken waarin de melder na het geven van de plaats, nog extra 

adresinformatie geeft zoals de straatnaam, postcode of de naam van een supermarkt. Net als 

in het voorbeeld hieronder. 

 

Transcript 24. 2.09 14: Melder geeft plaats inclusief extra informatie door 

4 C In welke plaats?  

5 M Leiden, 2311 Victor Anton Plaats + extra info 

6 C Leiden zegt u?  

7 M Ja.  

 

De volgende vraag die beantwoord wordt is „wanneer‟ er antwoord is gegeven op de vraag 

naar de locatie. In de meeste gevallen, 44 keer, wordt het antwoord in de eerste beurt 

gegeven. Daarnaast wordt er 3 keer een antwoord gegeven in de tweede beurt en in de 

overige 3 gesprekken geeft de melder de locatie zelf aan voordat hiernaar wordt gevraagd. 

 

3.2.3.4 Conclusie 

Door te kijken naar de antwoorden die zijn gegeven op de vraag naar de plaats van de 

melder, is het effect van het woord „landelijke‟ uit de openingszin bestudeerd. Om het effect te 

bepalen is per meldtekst bekeken hoe er op de locatievraag is geantwoord en in welke beurt 

dit is. 

 Grafiek 4 geeft een overzicht van de manier waarop melders de locatievraag hebben 

beantwoord. Het meest gewenste antwoord is het geven van een plaats of snelweg. De twee 

linker kolommen geven per zin aan hoeveel gesprekken er dus verlopen zoals gewenst. In de 

derde en vierde kolom staan de aantallen waarbij de melder te gedetailleerde 

adresinformatie heeft gegeven. Op het moment dat zowel de stad als de straat worden 

genoemd is dit niet zo‟n probleem, maar als de melder enkel de straat doorgeeft kan de 

centralist hier niets mee en heeft „landelijke‟ niet het beoogde effect gehad. De percentages 

van het enkel noemen van een straatnaam liggen tamelijk laag, namelijk op 6%, 12% en 2%. 
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De gesprekken die verlopen zoals het meest is gewenst, komen bij de originele zin in 92% 

van de gevallen voor, bij zin 1 in 86% en bij zin 2 in 88% van de gevallen. Deze percentages 

liggen tamelijk dicht bij elkaar en leveren bij berekening van de χ² geen significante 

verschillen op. Als de plaatsnamen waarbij de melder ook nadere informatie geeft worden 

meegenomen in deze percentages komt zin 2 echter het voordeligst uit de bus, met een 

gewenst antwoord percentage van 98%, maar ook dit is ten opzichte van de originele zin niet 

significant. 

 

Grafiek 4. ‘Hoe’ beantwoorden melders de vraag naar de locatie 

 

 

Ook belangrijk bij het beantwoorden van de locatievraag is „wanneer‟ dit is gedaan. Dit 

„wanneer‟ geeft niet zozeer een beeld van het effect van „landelijke‟ maar wel van het begrip 

van de locatievraag. Het meest gewenst is als de melder uit zichzelf aangeeft waar hij de 

hulpdienst wil spreken, of als hij dit in de eerste beurt na de locatievraag doet. In 

onderstaande grafiek is dit overzichtelijk weergegeven. 
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Grafiek 5. ‘Wanneer’ beantwoorden melders de vraag naar de locatie 

 

 

Zoals te zien, geven de melders bij de originele meldtekst in 46% van de gevallen uit zichzelf 

aan waar zij een hulpdienst nodig hebben. Bij meldtekst 1 en 2 liggen deze percentages 

beduidend lager, namelijk op respectievelijk 28% en 6%. Daar staat tegenover dat bij deze 

gesprekken het antwoord op de locatie veel vaker in de eerste beurt wordt gegeven. Voor de 

originele meldtekst ligt dit percentage op 44%, voor meldtekst 1 op 52% en voor meldtekst 2 

op 88%. Slechts in een klein aantal van de gesprekken duurt het meer dan 2 beurten om de 

locatie te achterhalen. Dit percentage ligt het laagst bij de gesprekken met meldtekst 2. Het 

meest gewenst zou zijn als melder uit zichzelf de locatie aangeven of in de 1e beurt. Als we 

per zin deze twee aantallen samen nemen en daar tegenover de gesprekken zetten die 

meerdere beurten duren, blijken de verschillen tussen de originele zin en zin 1 en tussen de 

originele zin en zin 2 niet significant. Wel kan op basis van de data worden geconcludeerd 

dat de centralisten die gebruik maken van meldtekst 2 de melders het beste kunnen sturen.  

 

3.2.4 Effect ‘doorverbinden’ 

De laatste deelvraag die is beantwoord is: 

- Vertelt de melder zijn of haar verhaal/ Geeft de melder overbodige informatie? 

Bij eerdere deelvragen is ook al aan bod gekomen of melders hun verhaal vertellen. Dit kan 

zowel een korte omschrijving zijn van wat er aan de hand is, het kan zijn dat de melder zich 

voorstelt of juist een lang betoog over hetgeen de melder zojuist heeft meegemaakt. Omdat 
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de 1-1-2 centralist enkel doorverbindt met de meldkamer, die de daadwerkelijke melding 

aanneemt, is het overbodig dat de melder in Driebergen al zijn verhaal doet. Dit kost juist 

alleen maar extra tijd, terwijl de informatie niet wordt gebruikt. Natuurlijk kan het voor 

sommige melders opluchtend werken om even kort hun verhaal te doen, maar dat is niet 

waarnaar is gekeken bij het beantwoorden van deze vraag.  

 

3.2.4.1 Originele zin 

Tussen de melders die hun verhaal vertellen, is een onderscheid gemaakt in melders die wat 

uitgebreider vertellen wat er aan de hand is, melders die kort vertellen wat er is en melders 

die zich voorstellen. Ruim de helft van de melders die het gesprek ingaan met de originele 

meldtekst vertellen hun verhaal. Mogelijk komt dit door de open vraag die in de meldtekst 

wordt gesteld: „wie wilt u spreken?‟. Omdat niet alle melders even goed weten wat ze hierop 

moeten antwoorden zijn ze geneigd te vertellen wat er aan de hand is. De centralist dienst 

dan door te vragen om alsnog de benodigde informatie te achterhalen. In totaal vertellen 20 

melders hun verhaal, 4 melders vertellen heel kort hun verhaal, 1 melder vertelt zijn verhaal 

en stelt zich daarbij ook nog voor en tot slot zijn er 3 melders die zich alleen voorstellen. Een 

gesprek waarin de melder zich voorstelt en zijn verhaal vertelt is te zien in onderstaand 

voorbeeld. 

 

Transcript 25. 0.16 15: Melder stelt zich voor en vertelt wat er aan de hand is 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken?  

3 M Eh, eh, hallo met Kalvin Hoogbier, ja ik eh, ik wil alleen iets doorgeven  Voorstellen 

4  de:: ff [ kijken.  

5 C            [ Ja.  

6 M De kruising in Utrecht, de Nachtegaalstraat e::n met de Maliebaan. Verhaal 

7 C Jaa.  

8 M Daar eh, doen de eh, de stoplichten doen het daar niet. Verhaal 

9 C Ik verbind u even door met de Politie van Utrecht Meneer, blijft u aan de lijn.  

10 M Okee, goed.  

 

Naast de melders die wel hun verhaal vertellen, zijn er ook 22 melders die niet hun verhaal 

vertellen. Zij geven enkel antwoord op de vragen die worden gesteld. 
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3.2.4.2 Zin 1 

Bij de gesprekken met meldtekst 1 komt het beduidend minder vaak voor dat mensen 

overbodige informatie geven. Mogelijk duidt dit op een effect van „doorverbonden worden met‟. 

37 van de 50 melders geven namelijk enkel aan wat de centralist van ze wil weten: de 

hulpdienst en de locatie.  De meeste van de gesprekken zien er daarom ook ongeveer als 

volgt uit. 

 

Transcript 26. 1.03 13: Gesprek zonder overbodige informatie 

1  ((Tuut, tuut))  

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [ wilt u doorverbonden worden met Politie,  

3 M                                                      [ Ja.  

4 C Brandweer of Ambulance?  

5 M Met de Ambulance graag.  

6 C In welke plaats?  

7 M In Dordrecht.  

8 C Dordrecht, verbind ik u door met de Ambulancedienst van Dordrecht.  

9  Blijft u aan de lijn.  

 

Van de melders die wel hun verhaal vertellen, doen 9 dit er wat uitgebreider, 3 doen dit heel 

in het kort en 1 stelt zich, naast het vertellen van zijn verhaal, ook voor. In totaal zijn er dus 

13 melders die overbodige informatie hebben gegeven in het gesprek.  

 

3.2.4.3 Zin 2 

De gesprekken met meldtekst 2 tenslotte worden in 80% van de gevallen zo gevoerd als 

gewenst is. De melder geeft geen overbodige informatie, maar doet wat de centralist van 

hem vraagt. De centralist lijkt dus goed in staat de melder te sturen. Er zijn toch 10 mensen 

die wel hun verhaal hebben gedaan, hiervan doen er 7 een volledig verhaal, 1 een kort 

verhaal en 2 doen hun verhaal en stellen zichzelf daarbij voor. Een van de gesprekken 

waarin de melder heeft verteld wat er aan de hand is, is te lezen in onderstaand transcript. 
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Transcript 27. 2.43 16: Gesprek waarin de melder zijn verhaal doet 

1  ((Tuut, tuut))  

2  ((geschreeuw op de achtergrond))  

3 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance?  

4 M Hallo, Hallo! Ik zit in de lift opgesloten.  

5 C En waar bent u?!  

6  ((geschreeuw))  

7 M Wat zeg je?  

8 C In welke plaats?  

9 M Ja, Leusden  

10 C Leusden. Ik ga je doorverbinden met de Brandweer, [ hebben jullie geen   

11 M                                                                                     [ Ja alsjeblieft wilt u=  

12 C =(onverstaanbaar)=  

13 M =me helpen?  

 

De reden waarom de melder in dit geval waarschijnlijk zijn verhaal heeft verteld is omdat hij 

in paniek is. Vaak willen mensen in paniek hun ei kwijt en luisteren ze niet (goed) naar de 

vragen die de centralist stelt.  

 

3.2.4.4 Conclusie 

Het effect van „doorverbinden‟ zou moeten zijn dat melders het idee krijgen dat zij niet gelijk 

hun verhaal hoeven te doen, maar eerst doorverbonden zullen worden. Simpelweg is er bij 

het beantwoorden van de vierde deelvraag dus gekeken of melders wel of niet hun verhaal 

vertellen.  

 De vraag in de originele meldtekst is op een open manier gesteld, dit geeft de melder 

de kans om zijn verhaal te vertellen. In 46% van de gevallen is dit ook gebeurd. Meldtekst 1, 

waar het „doorverbinden‟ in voorkomt, heeft een veel kleiner percentage „verhaalverteller‟, 

namelijk 26%. Toch kan er niet vanuit worden gegaan dat dit aan het woord „doorverbinden‟ 

te danken is, want de gesprekken van meldtekst 2 ontkrachten dit. In deze gesprekken 

vertelt namelijk maar 20% van de melders zijn verhaal, 80% geeft gewoon antwoord op de 

gestelde vragen, terwijl er geen „doorverbinden‟ in voorkomt. Ook nu blijkt dus weer dat de 

centralist de melder bij meldtekst 2 het beste lijkt te kunnen sturen. De resultaten zijn 

hieronder nogmaals te zien in de grafiek.  



3. Resultaten 

58 
Onderzoek naar meldteksten van 1-1-2 

 

Grafiek 6. Overzicht van melders die hun verhaal vertellen 

 
 

In combinatie met de resultaten van deelvraag drie moet bij deze resultaten nog worden 

opgemerkt dat melders bij snelwegmeldingen bijna altijd hun verhaal vertellen. Ze geven 

aan dat er een ongeluk is gebeurd of dat er bijvoorbeeld iets op de weg ligt. Bij de originele 

meldtekst werden er in het totaal 6 snelwegmeldingen gedaan, bij meldtekst 1, 5 en bij 

meldtekst 2, 2. Maar als deze snelwegmeldingen niet zouden worden meegerekend in het 

percentage waarin melders hun verhaal vertellen, zou meldtekst 2 nog steeds het meest 

voordelig zijn. 

 Ook bij deze deelvraag is nog eens bekeken of de resultaten met berekening van de χ² 

significant zijn. De originele meldtekst verschilt significant van meldtekst 1 bij p < 0.05 met 

(χ² = 9.30, p = 0.02). Het verschil tussen de originele meldtekst en zin 2 is nog groter met (χ² = 

13.25, p < 0.001). 



4. Conclusie 

59 
Onderzoek naar meldteksten van 1-1-2 

4. Conclusie 

In dit laatste hoofdstuk zet ik de resultaten nog eens op een rijtje. De onderzoeksvraag van 

de scriptie wordt beantwoord, ik zal aangeven op welke manier conversatieanalyse is 

gebruik in dit onderzoek en er worden een aantal discussie punten aangestipt. Tot slot zal ik 

een aantal aanbevelingen geven voor het KLPD.  

 

4.1 Conclusie 

Het doel van dit onderzoek was te kijken of 1-1-2 gesprekken sneller en effectiever konden 

worden gevoerd. Er zijn namelijk twee dingen die vaak verkeerd gaan in 1-1-2 gesprekken 

en die te maken hebben met de verwachting van de melder. Ten eerste denkt de melder vaak 

dat hij zijn volledige verhaal moet vertellen en ten tweede denkt hij dat zijn locatie bekend is. 

De onderzoeksvraag die ik daarom heb opgesteld luidt:  

„Hoe kunnen de verkeerde verwachtingen van melders in de meldtekst van het 1-1-2 gesprek tegen 

worden gegaan?‟ 

Zoals op te maken uit de onderzoeksvraag is de meldtekst van het 1-1-2 protocol 

aangepast om te onderzoeken. Aan de meldteksten zijn drie aspecten toegevoegd om de zin 

mogelijk te verbeteren: ten eerste het woord ‘landelijke’, dit bereidt melders mogelijk beter 

voor op het idee dat ze in een landelijke centrale binnenkomen en dat ze nog aan moeten 

geven waar ze zich bevinden. Het twee aspect is ‘doorverbinden’ hieruit kunnen melders 

mogelijk opmaken dat zij niet hun hele verhaal moeten afsteken, maar eerst doorverbonden 

zullen worden. Het laatste aspect is de keuzevraag: ‘Politie, Brandweer of Ambulance?’. 

Daarnaast is door een aantal centralisten beargumenteerd dat de meldtekst zo kort 

mogelijk moet zijn. Op basis hiervan zijn twee testzinnen bedacht:  

 

Voorbeeld 11. Meldteksten voor de pilot 

Originele zin Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? (Politie, Brandweer of Ambulance?) 

Nieuwe zin 1 Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met  

Politie, Brandweer of Ambulance? 

Nieuwe zin 2 Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 
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Met bovenstaande meldteksten is van 13 tot en met 21 mei een pilot uitgevoerd. Een 

negental ervaren centralisten hebben de verschillende meldteksten gebruikt tijdens het 

telefoneren. Van de originele meldtekst zijn er 810 gesprekken verzameld, van meldtekst 1, 

603 gesprekken en van meldtekst 2, 770 gesprekken, wat het totaal op 2183 gesprekken  

brengt. De gemiddelde tijdsduren liggen voor alle drie de soorten gesprekken dicht bij 

elkaar: de originele zin duurt gemiddeld 26.80 seconden, zin 1, 27.53 seconden en zin 2, 26.49 

seconden. Na toepassing van een T-toets is gebleken dat deze verschillen niet significant zijn. 

Verder bleek ook dat er geen significante verschillen waren tussen de centralisten, waardoor 

de resultaten goed generaliseerbaar zijn. Wel waren de verschillen tussen de gesprekken 

groot, gezien de tijden van het kortste (11 seconden) en het langste (196 seconden) gesprek 

per meldtekst klopt dat ook wel. Tot slot is bekeken of er nog verschillen waren tussen de 

gesprekken met de verschillende hulpdiensten. Hieruit bleek dat de meldingen die zijn 

doorverbonden met het KLPD, dit zijn bijna altijd meldingen betreffende snelwegen, 

gemiddeld 12 seconden langer duren dan gesprekken voor de andere hulpdiensten: Politie, 

Brandweer of Ambulance. Dit kan kloppen aangezien er bij snelwegmeldingen naar extra 

informatie moet worden gevraagd zoals een hectometerpaaltje.  

Na de statistische analyse is een conversatieanalyse (CA) uitgevoerd. De functie van 

CA in dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds zal ik beschrijven hoe ik CA in dit onderzoek 

heb toegepast. Na het geven van de conclusie zal ik daarom vanuit een metaperspectief 

reflecteren op het onderzoek. Anderzijds dient de CA om op gedetailleerde wijze te kijken 

naar de inhoud van de gesprekken: hoe reageren melders precies op de gebruikte 

meldteksten. Voor de conversatieanalyse zijn per testzin 50 gesprekken getranscribeerd. 

Vervolgens zijn voor deze 150 gesprekken vier deelvragen beantwoord, die hier stuk voor 

stuk zullen worden besproken: 

1. Wordt er door de meldtekst heen gepraat? 

Bij alle drie de meldteksten komt het voor dat de melder er doorheen praat. Bij de originele 

meldtekst ligt dit aantal het laagst, namelijk op 14% terwijl bij meldtekst 1 en 2 dit 

respectievelijk in 28% en 26% van de gevallen voorkomt. Deze verschillen zijn echter niet 

significant gebleken en zouden dus ook toeval kunnen zijn. Van de keren dat de meldtekst 

overigens wordt onderbroken gebeurt dit het meest op de plaats van de komma. 

2. Hoe en wanneer (in welke beurt) wordt er antwoord gegeven op de vraag naar de hulpdienst? 

Er zijn drie verschillende manieren waarop de melder reageert op de meldtekst, dat is door 

het noemen van de hulpdienst, door het vertellen van een verhaal of door het antwoorden 

met „ja‟. Bij de originele meldtekst wordt in 38% van de gevallen enkel een hulpdienst 
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gegeven, in alle andere gevallen begint de melder met het vertellen van zijn verhaal. Op 

meldtekst 1 en 2 wordt een veel hoger percentage gewenste antwoorden gegeven. De melder 

noemt bij meldtekst 1 in 82% van de gesprekken een hulpdienst en bij meldtekst 2 in 78% 

van de gesprekken. Daarbij zijn deze verschillen ook nog eens significant bevonden. De 

enige afwijkende bevinding die bij deze deelvraag is bevonden is dat bij meldtekst 1 in 18% 

van de gevallen eerst met „ja‟ wordt geantwoord op de meldtekst, bij de andere twee 

meldteksten komt dit niet voor. Mogelijk komt dit doordat op meldtekst 1 bevestigend of 

ontkennend geantwoord kan worden. Centralisten lijken met meldtekst 1 of 2 de melder dus 

beter te kunnen sturen.  

 Als er daarna wordt gekeken in welke beurt de melder antwoord heeft gegeven op de 

meldtekst blijkt dat dit meestal in de eerste beurt is. Bij de originele meldtekst geeft 58% van 

de melders in de eerste beurt een hulpdienst aan, bij meldtekst 1 86% en bij meldtekst 2 88%. 

Hierbij moet wel aangegeven worden dat bij de originele meldtekst 28% van de melders 

helemaal geen hulpdienst aangeeft. Dit zijn melders die hun verhaal vertellen zodat de 

centralist zelf op kan maken welke hulpdienst er nodig is. Bij meldtekst 1 en 2 liggen deze 

aantallen op 8% en 6%, dit klopt ook wel aangezien er bij de originele meldtekst mensen veel 

vaker hun verhaal vertellen. Maar de verschillen van de nieuwe meldteksten ten opzichten 

van de originele meldtekst zijn niet significant. Bij alle overige gesprekken duurt het 2 of 

meer beurten om de hulpdienst te achterhalen.  

3. Hoe en wanneer (in welke beurt) wordt er antwoord gegeven op de vraag naar de locatie? 

Met deze vraag is het effect van het woord „landelijke‟ bestudeerd. Het meest gewenste 

antwoord op een vraag naar een locatie is een plaatsnaam of een snelwegnummer. Gelukkig 

wordt door de meeste melders ook zo‟n gewenst antwoord gegeven. Dit geldt voor alle drie 

de verschillende meldteksten. Het gebruik van „landelijke‟ is dus niet erg effectief. Er zijn ook 

een aantal melders die zowel een straatnaam als een stad aangeven, dit is overbodig, maar 

geen ramp. Het enige wat de centralist echt wil voorkomen, is dat de melder alleen de 

straatnaam geeft, bij de originele meldtekst komt dit in 6% voor, bij meldtekst 1 in 12% en bij 

meldtekst 2 in 2%, meldtekst 2 lijkt hierbij dus weer het meest effectief, maar het verschil is 

niet significant. 

 Ook uit het aantal beurten blijkt bij de beantwoording van deelvraag 3 weer dat de 

melder het best stuurbaar is bij meldtekst 2. In 88% van de gevallen zegt de melder in de 

eerste beurt na de locatievraag waar hij is. Slechts in 6% van de gevallen duurt dit meer dan 

2 beurten. Daarnaast komt het nog eens in 6% voor dat de melder de locatie al noemt 

voordat hiernaar wordt gevraagd. Bij de originele meldtekst en meldtekst 1 liggen deze 
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aantallen heel anders: hierbij komt het gemiddeld in 16% van de gevallen voor dat het 

achterhalen van de plaats meer dan 2 beurten duurt. Bij de originele meldtekst duurt het 

geven van de locatie in 40% van de gevallen 1 beurt en in 46% van de gevallen geeft de 

melder zelf de locatie al aan. Samen komt dit op 86% uit. Meldtekst 1 schommelt qua 

percentages tussen de andere twee meldteksten in. Zowel de originele meldtekst als 

meldtekst 2 geven gewenste resultaten weer, maar het sturen van de melder lijkt beter te 

lukken bij het gebruik van meldtekst 2, ookal zijn de resultaten nu ook niet significant 

gebleken.  

4. Vertelt de melder zijn of haar verhaal/ Geeft de melder overbodige informatie? 

Tot slot de laatste deelvraag waarmee het effect van „doorverbinden‟ wordt gemeten. Op het 

moment dat de meldtekst begint met een open vraag zal de melder vaak met een uitgebreid 

antwoord komen. Melders die de originele meldtekst te horen krijgen vertellen daarom in 

56% van de gevallen hun verhaal of stellen zich voor, terwijl deze percentages bij meldtekst 1 

op 26% en bij meldtekst 2 op 20% liggen. In deze percentages zitten ook de 

snelwegmeldingen, ongeacht de meldtekst vertellen deze melders altijd hun verhaal. Deze 

gesprekken duren dan ook, zoals net te zien was, gemiddeld 12 seconden langer. Alle 

overige melders doen dus niet hun verhaal. De verschillen tussen de testzinnen en de 

originele zin zijn na berekening van de χ² significant gebleken. Het is dus geen toeval dat 

melders bij zin 1 en 2 minder vaak hun verhaal vertellen dan bij de originele meldtekst. Ook 

hieruit blijkt dus weer dat de melders bij zin 2 het best te sturen zijn.  

  Om nog even terug te komen op de hoofdvraag: „Hoe kunnen de verkeerde 

verwachtingen van melders in de meldtekst van het 1-1-2 gesprek tegen worden gegaan?‟ blijkt dat 

de verkeerde verwachtingen niet worden tegengegaan door de toevoeging van de woorden 

„landelijke‟ en „doorverbinden‟. De keuzevraag „Politie, Brandweer, Ambulance‟ is daarentegen 

wel heel effectief gebleken, het geeft de melder goede begeleiding in het geven van 

antwoorden. Daarnaast blijkt ook een zo kort mogelijke meldtekst effectief: er wordt dan 

minder snel doorheen gepraat en werkt ook prettiger voor de centralist. De onderzochte 

meldtekst 2 lijkt hier het best bij aan te sluiten. Niet alleen duren de gesprekken met deze 

meldtekst net iets korter, ook is de melder er het beste mee te sturen.  
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4.2 Het gebruik van conversatieanalyse 

Eerder in dit onderzoek is beschreven wat er al bekend is over discoursanalytisch, en 

daaronder vallend, conversatieanalytisch onderzoek. De beschrijving van deze onderzoeken 

is opgedeeld in een vierdeling. Aan de hand van deze vierdeling zal ik bespreken hoe ik 

gebruik heb gemaakt van CA.  

 Als diagnostisch instrument. Ten eerste is er in dit onderzoek bekeken wat er aan de 

hand is: melders hebben verkeerde verwachtingen bij het bellen met 1-1-2. Met behulp van 

de conversatieanalyse is dit in de transcripten aangetoond. Er is namelijk bekeken hoe 

mensen reageren op vragen in het gesprek. Aangezien er slechts een heel klein deel van het 

protocol van 1-1-2 is bestudeerd, is het waarschijnlijk niet mogelijk hier een volledige 

training op te baseren. Toch zouden de analyses een aanvulling kunnen geven op de 1-1-2 

training: kort kan er aan nieuwe centralisten uitgelegd worden dat de openingszin het best 

kort, krachtig en duidelijk moet zijn. Daarbij reageren melders het best als zij een keuzevraag 

krijgen in de openingszin, dit voorkomt dat melders hun verhaal zullen vertellen. Natuurlijk 

gelden deze richtlijnen niet alleen voor de meldtekst, maar kunnen ze ook toegepast worden 

op ander plaatsen in het gesprek. 

 Resultaten als trainingsinhouden. Ook hier geldt weer dat het onderdeel van de 

meldtekst voor de trainingen die binnen 1-1-2 worden gegeven te klein is om een volledige 

opleiding op te baseren. Wel zijn de bevindingen zeer praktisch om toe te passen. Er is 

gebleken welke zinselementen wel of niet in de meldtekst zouden moeten komen. Zo blijkt 

het niet praktisch een open vraag als meldtekst te stellen. Dit zouden centralisten goed toe 

kunnen passen als richtlijnen in de communicatie. Andere richtlijnen die nog eens duidelijk 

naar voren zijn gekomen, is dat het geven van keuzevraag, zoals „Politie, Brandweer of 

Ambulance‟  erg effectief is om de melder te sturen. Naar andere communicatiemethoden heb 

ik geen onderzoek gedaan.  

 Methoden als trainingsmethoden. Aan de methode van trainen heb ik weinig toe te 

voegen. Dit onderzoek was bedoeld om te kijken hoe de melder zou reageren op het gebruik 

van bepaalde zinnen. Deze zinnen zijn doorgegeven aan de centralisten die deze toe moesten 

passen, het is dus niet zo dat ze hier beter door leren communiceren. Mogelijk zullen ze met 

behulp van de aangereikte meldtekst alleen in staat zijn om de melders beter te sturen. Dit 

heeft dan niet zo zeer te maken met de communicatieve kwaliteiten van de centralisten, maar 

eerder met de formulering van de meldtekst. 
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 Als evaluatie-instrument. In dit onderzoek heeft CA wel gefungeerd als evaluatie-

instrument. Met behulp van CA is namelijk bekeken of meldtekst 1 en 2 effectiever zijn dan 

de originele meldtekst. Dit is gedaan door in de transcripten te kijken naar de reactie van de 

melder op de verschillende toegevoegde aspecten.  

 Op basis van de uitkomsten van de conversatieanalyse zou ik als algemene richtlijn 

aan de centralisten mee willen geven dat ze korte, krachtige en duidelijke zinnen moeten 

gebruiken en open vragen moeten vermijden.  

 

4.3 Discussie 

Een onderzoek zal nooit voor een volle 100% sluitend bewijs leveren, zo ook dit onderzoek 

niet. Per meldtekst zijn er 50 gesprekken getranscribeerd, mogelijk waren de resultaten iets 

afgeweken als er 50 andere gesprekken geanalyseerd waren. Toch acht ik deze kans klein. De 

aantallen zouden in principe groot genoeg moeten zijn om een goed beeld over het totaal te 

geven. De statistische analyses zijn zelfs gebaseerd op 2183 gesprekken, dit zou helemaal een 

goede afspiegeling moeten zijn van het geheel. Daarbij komt ook dat uit de statistische 

analyses is gebleken dat de verschillen tussen de centralisten verwaarloosbaar zijn, wat ook 

de generaliseerbaarheid vergroot. Tot slot komen alle gesprekken uit eenzelfde tijdsperiode, 

die generaliseerbaar is voor andere „normale‟ weken in het jaar. Weken met feestdag of 

vakanties zullen hier mogelijk wel vanaf wijken.  

 Verder is er in het onderzoek enkel gekeken naar het algemene effect van de 

meldtekst, gemeten vanuit de alarmcentrale. Er is niet gekeken wat het specifieke effect is op 

de melder: melders die overmeesterd worden door emoties zullen in veel gevallen helemaal 

niet luisteren naar de meldtekst. Het maakt in een dergelijk geval ook niet uit welke 

meldtekst er wordt gebruikt. Ook is aan de melders niet gevraagd hoe zij de tekst 

waarderen, maar dat lijkt me ook niet de grootste prioriteit van 1-1-2 gesprekken. Bij 1-1-2 

geldt namelijk dat klantvriendelijkheid niet per se gelijk staat aan vriendelijkheid. 
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4.4 Aanbevelingen 

Bij meldtekst 2:  Landelijke alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? kan de 

centralist de melder het best sturen. Dit wil zeggen dat de melder gewenste antwoorden 

geeft op de vragen die gesteld worden. Dit houdt overigens niet in dat dit niet gebeurt in de 

gesprekken met de originele meldtekst. Ook hier geven melders antwoord op de vragen, 

alleen doen ze dat niet altijd op de gewenste manier, zo vertellen melders bijvoorbeeld veel 

vaker hun verhaal dan bij meldtekst 2.  

Het effect van „landelijke‟ lijkt alleen niet op te gaan, bij de gesprekken met de 

verschillende meldteksten wordt er gemiddeld even vaak op een juiste manier gereageerd op 

de vraag naar de locatie.  

Dan telt de mening van de centralisten natuurlijk ook nog mee: de meeste centralisten 

gaven aan dat zij meldtekst 2 het prettigst vonden werken. Deze is namelijk niet al te lang en 

wel duidelijk. Prettig is ook dat de zin ingesproken kan worden op het telefoonbandje van de 

centralist. De keuzevraag: „Politie, Brandweer of Ambulance´ hoeft dus niet nog apart 

uitgesproken te worden, wat ervoor zorgt dat de centralist meer rust heeft tijdens het 

telefoneren. 

Ik zou daarom graag aan willen raden dat de meldtekst en het protocol er als volgt 

uit komt te zien: 

 

Voorbeeld 12. Nieuwe aanname protocol 

Aannemen Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

(bij geen reactie eventueel vervolgd met: 1-1-2.) 

Behandelen In welke stad (of plaats) bent u? 

(bij geen reactie eventueel vervolgd met Amsterdam, Utrecht, Den Haag?) 

Afsluiten Blijft u aan de lijn; ik verbind u door met…  

(gevraagde instantie in genoemde plaats). 
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Bijlagen 

Bijlage Transcriptiesymbolen 

. Uiting is hoorbaar af 

, Uiting is hoorbaar nog niet af 

? Vragende intonatie 

↑ Stijgende intonatie 

↓ Dalende intonatie 

woord Nadruk op een woord of woorddeel 

>woord< Snellere uitspraak van een woord 

<woord > Langzamere uitspraak van een woord 

˚woord˚ Zacht uitgesproken woord 

WOORD Hard uitgesproken woord 

: Geeft aan dat een woord wordt verlengd (u:::hm) 

(h) Aanduiding dat een woord lachend wordt uitgesproken 

woo- Zinsdeel of woord wordt plotseling afgebroken 

woo‟ Deel van een woord wordt hoorbaar niet uitgesproken 

.hh. Inademen voordat er wordt gesproken 

.pt  Smakkend geluidje voordat er wordt gesproken 

(.) Pauze van minder dan 0.3 seconden 

(0.4) Pauze van meer dan 0.3 seconden: getal geeft het aantal secondes aan 

“woord” Citaten en quasi-citaten 

[ [ Tegelijkertijd spreken 

= = Als uitingen van twee personen naadloos op elkaar aansluiten 

((  )) Opmerkingen of geluiden die niet in het transcript opgenomen kunnen 

worden 

( woord ) Als je iets niet verstaat of het niet zeker weet 

(…) Overslaan van een stukje tekst 

?: ? Voor de kantlijn zetten als je niet weet van wie de uitspraak is 
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Bijlagen Meldtekst Origineel 

0.01 15 

0:29 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Brandweer.  

4 C Brandweer? In welke plaats? 

5 M (onverstaanbaar) 

6 C Wel↑ke plaats? 

7 M Oldenzaal. 

8 C Oldenzaal? 

9 M [Ja. 

10 C [Brandweer zei je he? 

11 M Ja. 

12 C Ga ik u doorverbinden met de Brandweer, aan de lijn blijven he? 

13 M Ja. 

 

0.02 15 

0:36 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Ja, hoi, ehm, u spreekt met Paula van Daal, eh, ja eh het is eigenlijk niet eh, 

4  Ik moet eigenlijk Dierenambulance hebben. 

5 C En in welke plaats? 

6 M Eh, ja tussen Burgum en Drachten bij De Leijen 

7 C Ok. (.) Ik ga u doorverbinden met de Politie daar in de buurt en dan kunt  

8  u doorvragen naar de Dierenambulance, blijft u aan de lijn.  

9 M Okee bedankt.  

 

0.03 15 

0:22 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Goede-de-dag ik wilde Leeuwarden Politiebureau spreken, omdat doorgeven 

4  dat er een ongeluk gebeurt.  

5 C Ja, moet er ook een Ambulance bijkomen? 

6 M Nee hoeft niet Ambulance, hoeft alleen Politie bij. 

7 C Ok, ga ik u doorverbinden met de Politie [ in Leeuwarden, blijft u aan de lijn. 

8 M                                                                          [ Ok, dank u wel. 
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0.04 15 

0:17 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Brandweer. 

4 C In welke plaats? 

5 M Urk. 

6 C Ga ik u doorverbinden met de Brandweer Urk, blijft u aan de lijn. 

7 M Ja. 

 

0.05 15 

0:27 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Ehm, Politie en Brandweer. 

4 C In welke plaats? 

5 M St. Annaland. 

6 C Ik ga u doorverbinden met de Brandweer, blijft u aan de lijn. 

 

0.06 15 

0:22 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Goededag, u spreekt met Peter Daalder, Skisport, ik had net gebeld voor  

4  mogelijke inbraak in Stolwijk bij een autodealer. 

5 C Ja.  

6 M Eh, er komt net een Fiat Panda de hoek om zeilen zonder licht. 

7 C Ik ga u zo nog een keer doorzetten, blijft u aan de lijn. 

8 M Das prima. 

 

0.07 15 

0:25 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Eh, Brandweer Doesburg. 

4 C Doesburg? 

5 M Ja. Heel graag. 

6 C De Politie bedoelt u he? 

7 M Nee Brandweer. 

8 C O, de Brandweer. Ga ik u daarmee doorverbinden, blijft u aan de lijn.  

9 M Dank u wel. 
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0.08 15 

0:22 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Eh, Politie. 

4 C Politie welke plaats? 

5 M Eh, Haarlem. 

6 C Dan ga ik u doorverbinden met de Politie, blijft u aan de lijn. 

7 M Ja. 

 

0.09 15 

0:19 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, [wie wilt u spreken? 

3 M                                       [Hall- 

4  Hallo, Goedendag ik wil met Politie spreken als het kan. 

5 C In welke stad bent u Meneer? 

6 M Eh, ik zit in Arnhem Zuid. 

7 C Ja, ik verbind u door met Politie [ (onverstaanbaar), blijf aan de lijn. 

8 M                                                           [ Dank u wel, dank u wel. 

 

0.10 15 

0:26 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Goedendag eh, ik wil en (onverstaanbaar) Hallo, (onverstaanbaar)  

4  net aangereden. 

5 C Ja en waar bent u Meneer, in welke plaats? 

6 M Ik ben in Rotterdam. 

7 C Rotterdam? 

8 M Zuid-Oost ja. 

9 C En heeft u Ambulance nodig? 

10 M Nee. 

11 C Niet? 

12 M Nee. 

13 C Dan verbind ik u door met Politie Rotterdam Meneer. 

14 M Okee. 

15 C Blijf aan de lijn. 
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0.11 15 

0:33 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Eh, Politie Sneek, Friesland, ik had al een keer eerder gebeld [ een kwartier,   

4 C                                                                                                            [ Ja. 

5 M twintig minuten geleden. 

6 C Ja. 

7 M Maar er is nog steeds geen wagen en en eh [ en eh (onverstaanbaar)  

8 C                                                                             [ Okee. 

9 M En eh, mijn ex, mijn ex die loopt hier rond te spoken. 

10 C Ja. 

11 M Maar, = 

12 C = Ik ga u nogmaals doorverbinden Mevrouw, blijft u aan de telefoon 

13 M Ja. 

14 C Gaat u daar eventjes vragen waar ze blijven. Ja? 

15 M Ja is goed. 

16 C Blijf aan de lijn Mevrouw. 

 

0.12 15 

0:48 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3  ((achtergrond lawaai)) 

4 M Eh, ik moet Politie (onverstaanbaar) ik sta bij de snelweg en ik heb een  

5  aanrijding gehad. 

6 C Op welke snelweg zit u Mevrouw? 

7 M  Eh, op de A27 en ik sta bij, op de vluchtstrook bij eh 

8  ((gepraat op de achtergrond)) 

9 M Eh, hectometerpaal 39.5. 

10 C Zijn er ook gewonden Mevrouw? 

11 M Eh, nee.= 

12 C = O, gelukkig. Ik ga, ik ga u doorverbinden met de Politie Mevrouw, blijft 

13  u aan de lijn.  

14 M Ja. 

15 C U staat bij Gorinchem? 

16 M Eh, Gorinchem, ja. 

17 C Klopt dat? Ja, dan ga ik u doorverbinden. Mevrouw blijft u aan de lijn.  

 

 

 



Bijlagen 

74 
Onderzoek naar meldteksten van 1-1-2 

0.13 15 

0:37 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, [wie wilt u spreken? 

3 M                                       [Goede- 

4  Goedemiddag u spreekt met Van der Waal, ik zit nu in de auto, ik werd net 

5  tot staan gebracht door een eh, door een Meneer in een eh Nissan. 

6 C Ja en waar is dat Meneer? 

7 M En die heeft mij (onverstaanbaar) geslagen. 

8 C Ja maar waar bent u? 

9 M In Oldenzaal.  

10 C In Oldenzaal? 

11 M Ja. 

12 C En u bent niet gewond geraakt? 

13 M Nou ik heb wel een zeer hoofd in ieder geval [(onverstaanbaar) 

14 C                                                                                 [Ja maar wilt u een Ambulance?   

15 M Nee dat is niet nodig, maar wel graag een Politie alstublieft.= 

16 C = Is goed, ik verbind u door met de Politie Overijssel. Blijf aan de lijn  

17  Meneer. 

18 M Dank u, dank u wel. 

 

0.14 15 

0:23 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M (onverstaanbaar) Goedendag, er is een ongeluk gebeurt in Hengelo  

4  [ (onverstaanbaar) 

5 C [ In Hengelo Meneer? 

6 M Ja. 

7 C Okee, is daar een Ambulance nodig? 

8 M Nee, is niet nodig, alleen (onverstaanbaar). 

9 C Dan verbind ik u door met Politie Hengelo blijf aan de lijn. 

10 M Is goed. 
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0.15 15 

0:25 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, [ wie wilt u spreken? 

3 M                                       [ Ja. 

4  Ja goedendag je spreekt met (onverstaanbaar) kunt u me misschien  

5  doorverbinden met Politie of (onverstaanbaar). 

6 C Ja, in welke plaats bent u Meneer? 

7 M Bij Duinweg, bij Albert Heijn. 

8 C Ja, maar dan weet ik toch niet in welke plaats dat is. 

9 M Alkmaar, sorry. 

10 C Okee, ik verbind u door met Politie Alkmaar.  

11 M Dank je wel. 

12 C Blijf aan de lijn.  

 

0.16 15 

0:25 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Eh, eh, hallo met Kalvin Hoogbier, ja ik eh, ik wil alleen iets doorgeven  

4  de:: ff [ kijken. 

5 C            [ Ja. 

6 M De kruising in Utrecht, de Nachtegaalstraat e::n met de Maliebaan. 

7 C Jaa. 

8 M Daar eh, doen de eh, de stoplichten doen het daar niet. 

9 C Ik verbind u even door met de Politie van Utrecht Meneer, blijft u aan de lijn. 

10 M Okee, goed. 

 

0.17 15 

0:17 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, [ wie wilt u spreken? 

3 M                                       [ Ja. 

4  Ambulance graag. 

5 C In welke stad bent u Mevrouw? 

6 M Enschede. 

7 C Ik verbind u door met Ambulance [ ja, blijf aan de lijn. 

8 M                                                               [ (onverstaanbaar) 
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0.18 15 

0:31 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Eh, goedendag, Paul Noord, ik wil een inbraak in een woning melden 

4  daar kom ik net aan, bij, hoe moet ik dat doen? Ik wil de Politie graag spreken? 

5 C En in welke plaats is dit Meneer? 

6 M Den Haag. 

7 C Den Haag. (0.4) Ja, gemeente Den Haag. Ik verbind u door met regiopolitie 

8  Haaglanden, blijft u aan de lijn.  

9 M Ja, ja, dank je wel. 

 

0.19 15 

0:20 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Eh, graag de Politie in Amersfoort. 

4 C Politie in Amersfoort. (.) Ja, ik ga u doorverbinden met de Politie, blijft 

5  u aan de lijn hoor. 

6 M Ja. 

 

0.20 15 

0:31 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Ja, ik wil een eh, grote balk melden die op de A3 ligt, kan ik die bij u ook  

4  kwijt? 

5 C Ja, dat kan. De A3 en [ welk hectometerpaaltje is dat? 

6 M                                        [ De A3 

7  Eh, 18.5 ongeveer. 

8 C 18.5, dan bent u ter hoogte van Stokkum, klopt dat? 

9 M Ja, het is net na de tunnel, net na de Burgtunnel ligt ie eh. 

10 C Ik verbind u door met de Politie, blijft u aan de lijn Meneer. 

11 M Okee, dank u.  
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0.21 15 

0:40 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2. 

3 M Hallo. 

4  ((achtergrond lawaai)) 

5 C Politie, Brandweer, Ambulance? 

6 M Ja, eh taxibedrijf Wegrand bij (onverstaanbaar) 

7 C Welke plaats bent u zegt u? 

8 M Ik ben in Delft 

9 C In? 

10 M (onverstaanbaar) botsing. 

11 C Kop-staart botsing, in welke plaats is dit? 

12 M Delft. 

13 C Delft? 

14 M Gemeente Delft. 

15 C Ja, in Zuid-Holland. En zijn daarbij ook mensen gewond of bekneld geraakt? 

16 M Nee. 

17 C Geen gewonden? 

18 M Geen gewonden. 

19 C Ik ga u doorverbinden met de Politie [ blijft u aan de lijn. 

20 M                                                                   [ Okee, bedankt. 

 

0.22 15 

0:28 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Hallo met Ron Kozijn. 

4 C Dag, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance Meneer? 

5 M Nou, ik denk een Ambulance voor een oude Mevrouw die gevallen is op  

6  Zeewolde. 

7 C En dat is ook in Zeewolde? 

8 M Ja, ja, het is op de eh,  

9 C U mag het adres zometeen doorgeven, ik verbind u door met de  

10  Ambulancedienst, blijft u aan de lijn Meneer. 

11 M Ja, okee. 
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0.23 15 

0:32 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Eh, wie? Ik wil gewoon een melding doorgeven dat er drie reeën langs de weg 

4  staan. 

5 C Er staan drie reeën langs de weg. En in welke plaats is dit? 

6 M Dat is bij de Zeil, dat is aan de Zuidkant van de eh, 

7 C Nee, ik wil eventjes weten is het in Amsterdam of in Maastricht of Lisse. 

8 M Oh, Leiden. 

9 C Leiden. (0.5) Ik ga u doorverbinden met de Politie Meneer, blijft u aan de  

10  lijn. 

11 M Ja. 

 

0.24 15 

0:35 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Ehm, Politie denk of ja hier is eh, (onverstaanbaar) A8 met een defecte auto 

4  op de derde rijstrook.  

5 C En in welke pl, of eh, op de A8, sorry, welk hectometerpaaltje is dit? 

6 M 8.7 rechts 

7 C (0.4) 8.7  

8 M En me accu doet het ook niet meer, hij is uitgevallen, hij doet niks meer 

9  [ en ik krijg hem ook 

10 C [ Ik ga u doorverbinden met het KLPD, blijft u aan de lijn. U bent ter hoogte  

11  van Zaandam, klopt dat? 

12 M Ja. 

13 C Blijf aan de lijn Meneer. 

 

0.25 15 

0:21 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Eh, Politie, (onverstaanbaar)= 

4 C =In welke plaats? 

5 M Voorschoten. 

6 C Voorschoten, ik ga u doorverbinden, blijft u aan de lijn. 

7 M Hartstikke bedankt.  
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0.26 15 

0:14 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Eh Politie Maastricht. 

4 C Maastricht, ik verbind u door Mevrouw, blijft u aan de lijn. 

5 M Ja hoor. 

 

0.27 15 

0:16 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Eh, ik heb net gesproken met de meldkamer Zwolle. 

4 C Meldkamer Zwolle, ik verbind u nogmaals door, blijft u aan de lijn Meneer. 

5 M Ja, dank u. 

 

0.28 15 

0:18 

1  ((Tuut, tuut)) 

2  ((lawaai op de achtergrond)) 

3 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

4 M Hallo, mag ik Politie Alkmaar alstublieft? 

5 C Ik verbind u door met Politie Alkmaar [ blijft u aan de lijn. 

6 M                                                                      [ Ja. 

 

0.29 18 

0:16 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Ambulance alstublieft. 

4 C In welke plaats eh, Meneer. 

5 M In Den Dolder. 

6 C Den Dolder. Ik ga u doorverbinden met de Ambulancedienst van  

7  Den Dolder. Blijft u aan de lijn.  

8 M Dank u. 
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0.30 18 

0:30 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Politie alstublieft, voor de omgeving Amsterdam. 

4 C Amsterdam, en: het gaat om: de snelweg of Amsterdam zelf? 

5 M De snelweg Amsterdam. 

6 C En we hebben het over de A1, A10 of de A4, 8? 

7 M De A10 ter hoogte van 28.1 loopt er een Meneer met een rugzak over de 

8  vluchtstrook.  

9 C Ik ga u doorverbinden met de meldkamer KLPD die over dat weggedeelte  

10  gaat Meneer, blijft u aan de lijn. 

 

0.31 19 

0:19 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Ja goedendag ik zoek eigenlijk de Politie (.) [ en Brandweer. 

4 C                                                                              [ Welke plaats? Brandweer? 

5 M Den Haag. 

6 C Den Haag, dan verbind ik u door met de Brandweer, vraagt u daar ook om de 

7  Politie. Blijf aan de lijn. 

8 M Ja hoor.  

 

0.32 19 

0:15 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Politiebureau Groningen. 

4 C Politie Groningen? 

5 M Ja [ (onverstaanbaar)  

6 C      [ Ik verbind u door, blijft u aan de lijn.  

7 M Dank u wel. 
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0.33 19 

0:26 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M HALLO, ik heb een vraagje Mevrouw. 

4 C Wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

5 M He, nee, Politie moet je hebben. 

6 C Politie, welke plaats Meneer? 

7 M Ja (onverstaanbaar). 

8 C Meneer in welke stad bent u? 

9 M Lisse. 

10 C Lisse. Ik verbind u door met de Politie. Blijf aan de lijn.  

 

0.34 19 

0:36 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3  (0.5) Politie, Brandweer, Ambulance? 

4  ((onverstaanbaar praten op de achtergrond)) 

5 C Hallo? 

6 M Hallo. 

7 C Wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

8 M Politie. 

9 C Politie, in welke plaats? 

10 M Zeg U? 

11 C In welke woonplaats? 

12 M Op de [ (onverstaanbaar). 

13 C             [ WELKE WOONPLAATS [ BENT U? AMSTERDAM,  

14 M                                                              [ Dedemsvaart. 

15 C ROTTERDAM 

16 M Dedemsvaart. 

17 C Dedemsvaart. Verbind ik u door met de Politie, blijf aan de lijn. 
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0.35 19 

0:28 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Eh, ja maakt mij niet zo veel uit, maar eh, bij kilometerpaal 150.4 op de A28 

4  tussen Hoogeveen en Groningen staat een hert eh op de vluchtstrook. 

5 C Oh. Op de A28 150.4. 

6 M Ja, van de weg van [ (onverstaanbaar) 

7 C                                    [ (onverstaanbaar). 

8 M Ja. 

9 C Ik ga u doorverbinden met het KLPD. Blijf aan de lijn. 

10 M Ja. 

 

0.36 19 

0:24 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Nou in Warmond. 

4 C Wat wilt u daar, Politie, Brandweer of Ambulance? 

5 M Nou, ik zie een vrachtwagen een lantarenpaal omver rijden en die rijdt weg. 

6 C En waar is dat? 

7 M In Warmond. 

8 C In Warmond. Nou dan verbind ik u door met de Politie, blijft u aan de lijn. 

 

0.37 20 

0:28 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Eh, er liggen stenen op de weg op de A eh, op de: vanaf Apeldoorn richting 

4  Amersfoort eh bij [ 37.5. 

5 C                                 [ De A1? 

6 M Ja,  

7 C Welke hectometerpaal? 

8 M Eh 37.5 onder het viaduct. 

9 C Ik verbind u door met de verkeerspolitie, blijft u aan de lijn. 

10 M Jo. 
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0.38 20 

0:37 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, [wie wilt u spreken? 

3 M                                       [ Een goedenmiddag, u spreekt met Lize De Haan,  

4  Hulzehof in Breda, eh= 

5 C = Heeft u een noodoproep voor Politie, Brandweer, Ambulance? 

6 M Eh, er is net een aanrijding geweest tussen een brommer en een auto en de: 

7 C Heeft u (onverstaanbaar) nodig. 

8 M Dat weet ik niet, degene die op de brommer zat die eh, klaagt, roept heel  

9  hard over rugpijn.  

10 C [ U spreekt nu met de landelijke centrale, dus ik moet u nog doorverbinden. 

11 M [ Hallo? 

12 C In welke stad bent u? 

13 M Makkum. 

14 C Verbind ik u door met de Politie van Makkum, [blijft u aan de lijn. 

15 M                                                                                     [ Ja.                        Ja hoor. 

 

0.39 20 

0:17 

1  ((Tuut, tuut)) 

2  ((achtergrond lawaai)) 

3 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

4  Politie, Brandweer of Ambulance? 

5 M Eh, Politie. 

6 C Welke plaats? 

7 M Eh Leiden, Leiden. 

8 C Ik verbind u door, blijf aan de lijn.  
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0.40 20 

1:07 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Goedendag, u spreekt met de heer De Bruin. (0.4) Hallo? 

4 C Hallo. 

5 M Hallo, ja. Eh, ik zit nu, ik zit hier vast bij de luchttunnel Zuid. (.) 

6  Ze zouden vanda- en eh uur geleden iemand sturen voor eh, om die poort  

7  van mij open te maken maar ja, het duurt zo lang ik heb niks meer gezien, 

8  niks meer gehoord, dus eh= 

9 C =Hoe bedoelt u de luchtpoort? 

10 M Ja, bij de luchttunnelpoort, de luchttunnel zuid kun je met de lucht gaan en   

11  kan je, ja kan ook met de, met de brommer via een hek via de windduintunnel 

12  naar die andere kant. [ Begrijp je. 

13 C                                        [ Maar het hek is niet open. 

14 M En, en, en ik ging via die hek vanmorgen, maar toen ik bij die emeh, emeh,  

15  slagboom daar kom, die andere kant, die zat dicht. Toen ben ik terug gereden, 

16  toen was die hek dicht.  

17 C Okee, en ik welke- u bent in Zaandam? 

18 M Ja, Zaamdam. 

19 C Ok, ik verbind u door met de politie, blijft u aan de lijn.  

 

0.41 20 

0:40 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3  ((gepraat op de achtergrond)) 

4 M Hallo? 

5 C Hallo. 

6 M Ja, hier bij het klooster zit een eh, is een eh man aangereden door een  

7  vrachtwagen. 

8 C In Amsterdam? 

9 M Eh, wat blief? 

10 C In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht? 

11 M Neeh, (onverstaanbaar) 

12 C (onverstaanbaar) 

13 M De Gullipen 

14 C Ok en is er eh, Ambulance nodig? 

15 M Wat blief? 

16 C Is er een Ambulance nodig? 

17 M Ja, ik denk van wel, hij ligt hier. 

18 C Okee, verbind ik u door met ambulance en vraagt u daar naar Politie. 
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0.42 20 

0:26 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Goedenmiddag met Josefine van Lier, ehm, ik wil de Politie eh spreken. 

4 C U heeft een noodoproep voor Politie en in welke plaats? 

5 M Eh in Den Helder, sorry. 

6 C Ja, verbind ik u door blijft u aan de lijn. 

7 M Ja. 

 

0.43 20 

0:28 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, [wie wilt u spreken? 

3 M                                       [ Hallo? 

4  ((gepraat op de achtergrond)) 

5 C Alarmcentrale 1-1-2. 

6 M Met Ronald, goedenmiddag. 

7 C Heeft u een noodoproep voor Politie, Brandweer of Ambulance? 

8 M Nou even voor een Ambulance, er is een man gevallen in Oldenzaal. 

9 C Oldenzaal? 

10 M Ja.  

11 C Verbind ik u door met de Ambulancedienst van Oldenzaal. Blijft u aan de lijn. 

12 M Ja hoor. 

 

0.44 21 

0:43 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Ehm, u spreekt met eh Jan, ik heb een eh ernstig probleem met eh dat ik van  

4  de wereld ga zeg maar en misschien kunt u mij met eh, personeel hier naartoe 

5  sturen van het Ziekenhuis ofzo. 

6 C Van het Ziekenhuis. In welke stad bent u? 

7 M Ik zit in eh Maastricht en (onverstaanbaar) en ik heb iets doms gedaan, dat kan 

8  ik wel zeggen. 

9 C Okee, ga ik u doorverbinden met de Ambulancedienst van Maastricht hoor, 

10  blijft u aan de lijn.  

11 M Ja.  
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0.45 21 

0:23 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Eh goedenavond je spreekt met Jiska [ en eh 

4 C                                                                   [ Hallo, wilt u Politie, Brandweer 

5  of Ambulance? 

6 M Politie. 

7 C In welke stad? 

8 M Den Haag. 

9 C Ik verbind u door met de Politie daar, blijft u aan de lijn.  

 

0.46 21 

0:20 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Ehm, ik wil graag een melding maken van ied eh iemand die stennis loopt 

4  te maken, erg. 

5 C In welke stad is dat? 

6 M Haarlem. 

7 C Ik verbind u door met de Politie van Breda, blijft u aan de lijn. 

8 M Ja hoor. 

 

0.47 21 

0:21 

1  ((Tuut, tuut)) 

2  ((geschreeuw op de achtergrond)) 

3 M (onverstaanbaar) jij, idioot, jij ook! 

4 C 1-1-2 

5 M Ja, Ambulance alsjeblieft eh Langeweg, Nijmegen. 

6 C Nijmegen. Ik verbind u door met de Ambulance, blijft u aan de lijn. 

7 M Langeweg, Langeweg, Nijmegen. 

 

0.48 21 

0:21 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M The Police please. 

4 C In what city? 

5 M Rotterdam. 

6 C Rotterdam, I‟ll connect you with the Police of Rotterdam, hold the line. 

7 M Thank you. 
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0.49 21 

0:19 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M De Politie van Eindhoven. 

4 C Politie Eindhoven, verbind ik u mee door, blijft u aan de lijn alstublieft. 

5 M Heel graag. 

 

0.50 21 

0:21 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u spreken? 

3 M Ehh, Volendam eh, Politie.  

4 C Politie Volendam, verbind ik u mee door, blijft u aan de lijn alstublieft. 
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Bijlagen Meldtekst 1 

 

1.01 13 

0:53 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorver[bonden worden met Politie, 

3 M                                                                                    [ Ja, goede, goede morgen met eh   

4 C Brandweer of Ambulance? 

5 M Politie, maar ik denk eh Politie Vierhuizen. 

6 C Vierhuizen? 

7 M (onverstaanbaar) A7, ja. 

8 C Ja, het gaat om iets op de snelweg? 

9 M Ja, precies. 

10 C Dat grote:: voorwerp wat daar eh bij eh 249 ongeveer ligt?=  

11 M =Ja= 

12 C =Die melding is bekend en er is onderweg [daar 

13 M                                                                             [Nee, nee, nee, nee, het is geen 249 

14  hoor, het is 241. 

15 C (onverstaanbaar) 

16 M Wat zegt u? 

17 C (onverstaanbaar) ongeveer 240 – 250. 

18 M Nee, 241 net voorbij de benzinepomp en eh Pampusplaat ligt het.  

19  Richting De Marne. (0.4)  Dus ze hebben denk ik het verkeerde hectometer- 

20  paaltje doorgegeven. 

21 C Ik verbind u door. 

 

1.02 13 

0:21 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met  

3  [ Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M [ Goedenmiddag met Patrick Staats uit Geldermalsen. 

5  Ambulance alstublieft. 

6 C Ambulance, in welke plaats eh Meneer. 

7 M Geldermalsen, Gelderland. 

8 C Geldermalsen, Gelderland, ik verbind u door met de Ambulancedienst daar. 

9  Blijft u aan de lijn. 

10 M Dank u wel. 
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1.03 13 

0:19 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [ wilt u doorverbonden worden met Politie, 

3 M                                                          [ Ja. 

4 C Brandweer of Ambulance? 

5 M Met de Ambulance graag. 

6 C In welke plaats? 

7 M In Dordrecht. 

8 C Dordrecht, verbind ik u door met de Ambulancedienst van Dordrecht. 

9  Blijft u aan de lijn. 

 

1.04 13 

0:21 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met Politie, 

3  Brandweer of Ambulance? 

4 M Ambulance. 

5 C In welke plaats? 

6 M In Leiden. 

7 C In Leiden, ik ga u doorverbinden met de Ambulancedienst van Leiden, 

8  blijft u aan de lijn. 

9 M Ja. 

 

1.05 13 

0:20 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorver[bonden worden met  

3 M                                                                                    [ Hallo eh, goedemorgen 

4 C Politie, Brandweer of Ambulance? 

5 M (0.4) Politie↑. 

6 C In welke plaats? 

7 M (.) In Haarlem. 

8 C In Haarlem, ik verbind u door met Politie Haarlem, blijft u aan de lijn. 

 

1.06 13 

0:20 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met de Politie, 

3  Brandweer of Ambulance? 

4 M ((ademen)) Politie IJsselstein. 

5 C Politie IJsselstein? Ik ga u doorverbinden met de Politie van IJsselstein. Blijft 

6  u aan de lijn. 

7 M Dank u wel. 
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1.07 13 

0:39 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met de 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M (0.6) Ja, Politie.  

5 C In welke plaats eh Meneer? 

6  ((Tuut)) 

7 M Goedemiddag u spreekt met Den Bommel uit Rotterdam, ik rij op de:: A7 bij  

8  Hoorn, 88.3 hecotometer, daar is net een ongeluk gebeurd.  

9 C En zijn daar gewonden bij Meneer? 

10 M Ik de↑nk het niet, maar ik denk dat er ruzie was. 

11 C Sorry, ik kon u even niet verstaan. 

12 M Ik denk, nee, ik denk het niet, maar ik denk dat er ruzie is.  

13 C Ok, ik ga u doorverbinden met de meldkamer KLPD die (onverstaanbaar). 

14  [ Blijft u aan de lijn. 

15 M [ Ja hoor.  

 

1.08 13 

0:32 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met de 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4  ((gepraat op de achtergrond)) 

5 C Hallo Meneer, u spreekt met de landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wie wilt u  

6  spreken? 

7 M Goedendag, er staat op de A4 bij hectometerpaal 68.5 een Duitse auto met 

8  een ongeluk op de middelste rijbaan. 

9 C Richting Leiden? 

10 M Richting Leiden, 68.5, ten hoogte van Hoogmade. 

11 C Ja, ik ga u doorverbinden met de meldkamer KLPD, blijft u aan de lijn. 

12 M Ok. 

 

1.09 13 

0:16 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met de 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Eh, Poltie, (0.4) Rotterdam 

5 C Rotterdam, ik verbind u door, blijft u aan de lijn. 
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1.10 13 

1:25 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [wilt u doorverbonden worden met de 

3 M                                                           [ Ja. 

4 C Politie, Brandweer of Ambulance? 

5  ((achtergrondlawaai)) (1.2) 

6 C Hallo? 

7 M Hallo, ja eh, Politie Mevrouw. Er is een ongeluk op de weg.= 

8 C =Ja, in welke stad, [ in welke stad bent u, of snelweg? 

9 M                                  [ eh ja. 

10  Op snel weg, ja eh= 

11 C = Welke snelweg is dat? 

12 M Nee, het is niet in de stad, [ het is op de snelweg. 

13 C                                                [ U bent op de snelweg toch? 

14 M Eh, ja. 

15 C Meneer, welke snelweg bent u? 

16 M Ja dat is Veenendaal, eh nog eh 

17 C De A30? 

18 M Eh, ja. 

19 C Welke hectometerpaal ziet u Meneer? 

20 M Eh ja, ik zit in de buurt van ongeveer 9.18. 

21 C 98? 

22 M 9.18, de bel van ANWB 

23 C Nee, ik begrijp niet het hectometerpaaltje, het is bij Lunteren? 

24  ((gepraat op de achtergrond)) 

25 M2 Ja, hallo? 

26 C Ja Meneer, ja, ok, eh u bent op de A30? 

27 M2 Ja↑. 

28 C Welke hectometerpaal ziet u? 

29 M2 Wij staan bij de praatpaal 918. 

30 C Nee, ik wil graag het hectometerpaaltje, ik, ik heb geen praatpalen, dat is  

31  van de ANWB. 

32 M2 Ja eh. 

33 C Wij zijn 1-1-2. 

34 M2 Eh, 73.5 

35 C Ja, 73.5, ok [ (onverstaanbaar) he? 

36 M2                      [ (onverstaanbaar) ze zijn er al uit.  

37 C Meneer, is daar een Ambulance nodig? 

38 M2 Nee hoor, die mensen zijn er al uit. 

39 C Gelukkig, nou dan ga ik u doorverbinden met de Politie.  

40 M2 Ja hoor.= 

41 C =Ja, blijft u aan de telefoon alstublieft.  
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1.11 13 

0:22 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C [ Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3 M [ ((achtergrondlawaai)) 

4 C Politie, Brandweer of Ambulance? 

5 M Politie uit Alkmaar alstublieft. 

6 C Wat zegt u? 

7 M Mag ik met Politie Alkmaar spreken alstublieft? 

8 C Alkmaar?  

9 M Ja. 

10 C In Noord-Holland? 

11 M Ja. 

12 C Ik verbind u door met Politie Alkmaar, blijf aan de lijn. 

 

1.12 13 

1:02 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [ wilt u doorverbonden worden met Politie, 

3 M                                                          [ Hallo, 

4 C Brandweer of Ambulance? 

5  ((veel wind op de achtergrond)) 

6 M Eh, Amsterdam. 

7 C Wat zegt u? 

8 M Eh do you speak English? 

9 C Eh, you want to speak with who? 

10 M Yes I have a problem eh, can you:, sent somebody for Amelandstreet 13 

11 C Yeah, you need the Police? (0.5) Hello. 

12 M Eh (onverstaanbaar) 

13 C In which city are you? 

14 M Yes, before now is really problem because [ (onverstaanbaar) 

15 C                                                                            [ In which city are you? 

16 M Sorry? 

17 C In which city are you, Amsterdam, Rotterdam= 

18 M Leeuwarden, Leeuwarden. 

19 C Leeuwarden? 

20 M Yes, Leeuwarden. 

21 C Okay, you need the Police? 

22 M Yes, of course [ (onverstaanbaar) 

23 C                          [ (onverstaanbaar) SIR, listen to me= 

24 M =Yah 

25 C I‟ll connect you with the Police from Leeuwarden, stay on the line please. 

26 M Okay. 
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1.13 13 

0:17 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4  ((achtergrondlawaai)) 

5 M Ehm, Politie. (.) Eindhoven. 

6 C Politie Eindhoven? Ja, ik [verbind u door, blijf [aan de lijn. 

7 M                                              [Ja.                                [Ok.  

 

1.14 13 

0:18 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Ambulance. 

5 C In welke stad bent u Mevrouw? 

6 M Amsterdam. 

7 C Ik verbind u door met de Ambulance Amsterdam. Blijft u aan de lijn. 

 

1.15 13 

0:19 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Brandweer, want er is brand bij de schoolplein in Tobystraat. 

5 C Ja ik ga je doorverbinden, blijf aan de lijn. 

 

1.16 13 

0:27 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [ wilt u doorverbonden worden met 

3 M                                                          [ Goedemiddag, 

4 C Politie, Brandweer of Ambulance? 

5 M Eh, Politie graag, alsjeblieft snel.= 

6 C =Waar bent u? 

7 M Ik ben thuis en (onverstaanbaar) [ twee mensen. 

8 C                                                            [ Nee Mevrouw, welke plaats bent u? 

9 M Ehm, Assen 

10 C Ja, ik verbind u door met Politie Assen, blijf aan de lijn [ alstublieft. 

11 M                                                                                                  [ Ja, is goed. 
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1.17 13 

0:19 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Politie. 

5 C In welke stad Meneer? 

6 M Dordrecht. 

7 C Ik verbind u door met Politie Dordrecht, blijft u aan de lijn. 

8 M Ja hoor. 

 

1.18 13 

0:42 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [ wilt u doorverbonden worden met Politie, 

3 M                                                           [ (onverstaanbaar). 

4 C Brandweer of Ambulance? 

5 M Liever met Politie. 

6 C In welke stad Meneer? 

7 M Ja, ik zit eh, ik bel nou, maar ik eh heb geen beltegoed, maar ik bel nou ff 

8  (onverstaanbaar). 

9 C Ja.  

10 M [ (onverstaanbaar) 

11 C [ Ja, maar waar wilt u de Politie spreken dan Meneer? 

12 M In Zeist, ken dat? 

13 C Zeist? 

14 M Ja.  

15 C Ja, dat kan, daar ga ik u mee doorverbinden. 

16 M Is goed. 

17 C Ja, blijf aan de lijn, alstublieft. 

18 M Ja hoor. 

19 C Heus wel hoor, ik verbind u door Meneer. 

20 M Ja is goed hoor, dank u wel.  
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1.19 13 

0:30 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met Politie, 

3  Brandweer of Ambulance? 

4 M (.) Ja.  

5 C Met wie wilt u spreken? 

6 M Ja, ik, heb een a-a-auto ongeluk, ik heb net gebeld. 

7 C Wilt u nog een keer de Ambulancedient Alkmaar spreken? 

8 M Ja, Alkmaar. 

9 C Ik verbind u door, blijft u aan de lijn. 

 

1.20 13 

0:16 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Politie alstublieft 

5 C In welke [ plaats Meneer? 

6 M                 [ Den Bosch, Den Bosch 

7 C Den Bosch, ik verbind u door, blijf aan de lijn. 

8 M Dank u. 

 

1.21 13 

0:31 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C [ Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3  [ ((achtergrond lawaai en geroep)) 

4  Politie, Brandweer of Ambulance? 

5 M Ambulance. 

6 C In welke plaats? 

7 M Eh, eh eh, hoe heet dit eh, Heuvelseweg. 

8 C Mevrouw bent u in, eh, Winschoten? 

9 M Ja, op de Heuvelseweg. 

10 C  Ik ga u doorverbinden met de Ambulancedienst daar, [ blijf aan de lijn 

11 M                                                                                                  [ Ja. 

12 C Alstublieft. 
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1.22 13 

0:15 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met Politie, 

3  Brandweer of Ambulance? 

4 M Politie Utrecht alstublieft. 

5 C Ik verbind u door Mevrouw, blijf aan de lijn. 

 

1.23 13 

0:18 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u [ doorverbonden worden met 

3 M                                                                      [ eh 

4 C Politie, Brandweer of Ambulance? 

5 M Eh, Ambulance graag. 

6 C In welke plaats Meneer? 

7 M Eh Utrecht. 

8 C Utrecht? 

9 M Ja. 

10 C Ik verbind u door, blijf aan de lijn.  

11 M (onverstaanbaar) 

 

1.24 13 

0:22 

1  ((Tuut, tuut)) 

2  ((geschreeuw op de achtergrond)) 

3 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met Politie, 

4  Brandweer of Ambulance? 

5 M Politie. 

6 C In welke plaats? 

7 M Den Bosch. 

8 C In Den Bosch, ik ga u doorverbinden blijf aan de lijn als[tublieft. 

9 M                                                                                                   [ Alsjeblieft snel! 

 

1.25 13 

0:19 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4  ((wind op achtergrond)) 

5 M Ja, met de Politie Groningen.  

6 C Ik verbid u door, blijf aan de lijn. 

7 M J- Ja hoor. 
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1.26 13 

0:20 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Ik wil doorverbonden worden met Politie Limburg, te Maastricht. 

5 C Ik verbind u door, blijf aan de lijn alstublieft. 

 

1.27 13 

0:17 

1  ((Tuut, tuut)) 

2  ((geschreeuw op de achtergrond)) 

3 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [wilt u doorverbonden worden met Politie, 

4 M                                                           [ Ja, mag ik graag Brandweer. Brandweer,  

5 C Brandweer of Ambulance? 

6 M Brandweer! 

7 C In welke plaats? 

8 M Eh, Arnhem. 

9 C Arnhem, ik verbind u door blijf aan de lijn. 

 

1.28 13 

0:36 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M  (.) Ja. [ Politie. 

5 C            [ 1-1-2. 

6 M Politie. 

7 C In welke plaats? 

8 M Ehm, Appeltjesdreef. 

9 C Sorry↑? 

10 M Appeltjesdreef. 

11 C Ik versta het niet. 

12 M APPELTJESDREEF. 

13 C Appelscha? 

14 M Nee A-P-P-[E 

15 C                      [ Ja, maar in welke stad? 

16 M Breda. 

17 C Breda, ik verbind u door, moment. 

18 M Ja. 

 



Bijlagen 

98 
Onderzoek naar meldteksten van 1-1-2 

1.29 13 

0:16 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Politie! Politie. 

5 C In welke plaats? 

6 M Leiden. 

7 C Ik verbind u door, blijf aan de lijn.=  

8 M =Dank u.  

 

1.30 13 

0:19 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Politie alstublieft. 

5 C In Doetinchem? 

6 M Ja. 

7 C Ik verbind u door Mevrouw, [ blijft u aan de lijn alstublieft. 

8 M                                                     [ Dank je wel. 

 

1.31 13 

0:31 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M (.) Ehm, niet direct. Ehm, ik spreek nu met 1-1-2? 

5 C Ja.  

6 M Ok, ehm, nou ja, ik heb een beetje een vraag, ik zie hier twee mensen die staan 

7  graffiti te spuiten, [ ehm 

8 C                                  [ In welke plaats is dat, Nijmegen? 

9 M In Nijmegen ja. 

10 C Geef ik u de Politie, blijf aan de lijn.  

 

1.32 13 

0:22 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Ja met de eh Ambulance. 

5 C In welke plaats? 

6 M Bij de Havenweg, nummer (onverstaanbaar) 

7 C Ik verbind u door, blijf aan de lijn. 
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1.33 13 

0:23 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Politie, graag Den Huizen 

5 C In Den Huizen. [ Ik ga u doorverbinden [ blijft u aan de lijn. 

6 M                              [Ja                                      [ Dank u wel   

 

1.34 13 

0:31 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [wilt u doorverbonden worden met Politie, 

3  Brandweer of Ambulance? 

4  ((gepraat op de achtergrond)) 

5 C U meld zich niet ik ga deze lijn verbreken. 

6 M Ambulance. 

7 C In welke stad? 

8 M In Woerden. 

9 C Wie, zegt u het nog eens, Woerden? 

10 M Woerden in Utrecht. 

11 C Okee, ga ik u doorverbinden met de Ambulancedienst, blijft u aan de lijn. 

12 M Ja, dank u wel. 

 

1.35 13 

0:29 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met 

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Ehm, Brandweer. 

5 C In welke stad? 

6 M Eh, in Oud-Alblas op de Lijnbaan. 

7 C (0.4) Eh, dan ga ik u doorverbinden met de Brandweer van Oud-Alblas hoor, 

8  blijft u aan de lijn. 

9 M Is prima. 
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1.36 13 

0:21 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, met wie wilt u doorverbonden worden? 

3 M Ehm, Ambulancedienst. 

4 C Ambulance? In welke plaats Mevrouw? 

5 M Valkenburg. 

6 C  Valkenburg, Limburg? 

7 M Ja. 

8 C Ik verbind u door met de Ambulancedienst, blijft u aan de lijn.  

9 M Dank u wel. 

 

1.37 13 

0:17 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met  

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Politie Gouda alstublieft. 

5 C Politie Gouda? 

6 M Ja, alstublieft. 

7 C Ik verbind u door, blijf aan de lijn.  

8 M Ja. 

 

1.38 13 

0:19  

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met  

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Politie Arnhem alstublieft. 

5 C Politie in Arnhem, ik verbind u door, blijft u aan de lijn.  

 

1.39 13 

0:20  

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [ wilt u doorverbonden worden met  

3 M                                                           [ Ja, sorry 

4 C Politie, Brandweer of Ambulance? 

5 M Hallo? 

6 C Hallo 1-1-2. 

7 M Ja, hoi, ik zou graag met de Politie in Utrecht willen eh doorver eh= 

8 C =Politie in Utrecht? 

9 M Ja, [ als dat kan. 

10 C       [ Ik verbind u door, blijf aan de lijn.  
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1.40 13 

0:34 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met Politie, 

3  Brandweer of Ambulance? 

4 M Eh, ik heb een opmerking over de wegen. 

5 C Welke weg gaat het om. 

6 M Politie denk ik, er ligt wat op de weg. 

7 C En welke weg is dit Meneer? 

8 M De A2. 

9 C Ja, (onverstaanbaar) hectometerpaaltje (onverstaanbaar). 

10 M Ja LI46.8, daar ligt een stuk eh, [ (onverstaanbaar). 

11 C                                                        [ (onverstaanbaar) Nieuwegein. 

12 M Ja, bij Nieuwegein ja. 

13 C (onverstaanbaar) blijf aan de lijn. 

 

1.41 13 

0:22  

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met  

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Met de Politie alstublieft. 

5 C Politie in welke woonplaats? 

6 M In Vossenberg. 

7 C Vossenberg, ik verbind u door met de Politie daar, blijft u aan de lijn. 

8 M Dank u wel. 

 

1.42 13 

0:23  

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met  

3  Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Eh, Ambulance. 

5 C In welke woonplaats? 

6 M Wat zegt u? 

7 C Welke woonplaats, Amsterdam of Rotterdam? 

8 M Utrecht. 

9 C Ik verbind u door met de Ambulance dienst, blijf aan de lijn. 
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1.43 21 

0:27 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [ wilt u doorverbonden worden met Politie, 

3 M                                                           [ Eh, goed- 

4 C Brandweer of Ambulance? 

5 M Ambulance. 

6 C Welke plaats? 

7 M Ehh, Gouda. 

8 C Gouda? 

9 M Ja. 

10 C Ga ik u doorverbinden met de Ambulancedienst. Blijft u aan de lijn. 

 

1.44 21 

0:18 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met Politie, 

3  Brandweer of Ambulance? 

4 M Ja, Politie. 

5 C Welke plaats? 

6 M Rotterdam 

7 C Ga ik u doorverbinden met Politie Rotterdam, blijft u aan de lijn. 

8 M Ja. 

 

1.45 21 

0:23 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met Politie, 

3  Brandweer of Ambulance? 

4 M Ambulance en Politie. 

5 C In welke plaats? 

6 M Eh, Hoofddorp. 

7 C Dan ga ik u doorverbinden met de Ambulancedienst, dan kunt u ook  

8  doorvragen naar Politie, blijft u aan de lijn. 

9 M Ja. 
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1.46 21 

0:19 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u [ doorverbonden worden met Politie, 

3 M                                                                      [ Ja, goedeh 

4 C Brandweer of Ambulance? 

5 M Eh, Politie↑. 

6 C Politie in welke plaats? 

7 M Eh Leiden. 

8 C Ga ik u doorverbinden met Politie Leiden, blijft u aan de lijn.  

9 M Ja. 

 

1.47 21 

0:45 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met Politie, 

3  [ Brandweer of Ambulance? 

4 M [ Ik zit in de (onverstaanbaar) 

5 C Heeft u Politie, Brandweer of Ambulance nodig? 

6  ((geruis op de achtergrond)) 

7 C Hoort u mij? 

8 M Hoort u mij? 

9 C Ja. 

10 M Hallo, ik ben op mijn werk, [ (onverstaanbaar) 

11 C                                                  [ Welke plaats? 

12 M Ik ben (onverstaanbaar) dokter (onverstaanbaar) 

13 C Ja, wat heeft u nodig, Ambulance? 

14 M Ambulance ja. 

15 C In Vaassen? 

16 M Sorry? 

17 C Vaassen? 

18 M Vaassen, ja, sorry ja inderdaad. 

19 C Geeft niet, ga ik u doorverbinden met de Ambulancedienst. 

20 M Ja, dank u, ja. 
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1.48 21 

0:27 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met Politie, 

3  Brandweer of Ambulance? 

4 M Eh, P-, eh even kijken, Politie en Ambulance en Brandweer, Brandweer ook ja. 

5 C Welke plaats? 

6 M (onverstaanbaar) eh Vlaardingen. 

7 C Vlaardingen, ik ga u doorverbinden met de Brandweer, kunt u doorvragen 

8  naar Politie en Ambulance. Blijft u aan de lijn.= 

9 M = Ja, okee, okee. 

 

1.49 21 

0:19 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met Politie, 

3  Brandweer of Ambulance? 

4 M Politie Zeist alstublieft. 

5 C Ga ik u doorverbinden met de Politie, blijft u aan de lijn. 

6 M Jazeker. 

 

1.50 21 

0:19 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u doorverbonden worden met Politie, 

3  Brandweer of Ambulance? 

4 M Ambulance. 

5 C In welke plaats? 

6 M In Heerlen. 

7 C Heerlen? Ga ik u doorverbinden met de Ambulance in Heerlen, blijft u aan  

8  de lijn. 
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Bijlagen Meldtekst 2 

 

2.01 14 

0:22 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M (.) Politie. 

4 C In welke plaats? 

5 M Eh, Almere. 

6 C In Almere, ik verbind u door met de Politie Almere, blijft u aan de lijn.  

7 M Ah, ok. 

 

2.02 14 

0:20 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [ wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M                                                           [ Ja 

4  De Politie graag. 

5 C En in welke plaats? 

6 M Eh, Valkenburg in Limburg. 

7 C Verbind ik u door met de Politie van Valkenburg, Limburg, blijft u aan de lijn. 

8 M Dank je wel, ja hoor. 

 

2.03 14 

0:28 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M (.) Politie. 

4 C In welke plaats? 

5 M In eh, welke stad zijn we nou?  

6  ((gepraat op de achtergrond)) 

7 M Zunderdorp. 

8 C Amsterdam. 

9 M Ja in Rotterdam. 

10 C Ik verbind u, eh verbind je door met de Politie in Amsterdam. 

11 M Ja. 
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2.04 14 

0:31 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Ambulance alstublieft. 

4 C In welke plaats? 

5 M Eh we zitten hier in Steendam en Overschild op de dam, die zijn pas nieuw 

6  die zijn bij de eh, bij de grote:, de grote eh parkeerplaats.  

7 C Gemeente Appingedam? 

8 M Ja. 

9 C Verbind ik u door met de Ambulancedienst van gemeente Appingedam. 

10  Blijft u aan de lijn. 

11 M Ja.  

 

2.05 14 

0:26 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Ambulance alsjeblieft. 

4 C In welke plaats? 

5 M Hillegom. 

6 C Hillegom zegt u? 

7 M Ja, Hillegom ja. 

8 C Ik verbind u door met de Ambulancedienst van Hillegom, blijft u aan de lijn. 

9  (0.4) Blijf aan de lijn. 

10 M Ja, ja. 

 

2.06 14 

0:20 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u [ Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M                                                                      [ Goeden, Goedenmiddag met  

4  (onverstaanbaar) Hengelo, kunt u mij doorverbinden met de regiopolitie 

5  Enschede, afdeling Hengelo? 

6 C Ja hoor, als u een noodoproep heeft zet ik u snel door. Blijft u aan de lijn. 

7 M Dank u. 
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2.07 14 

0:18 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3  ((geschreeuw op de achtergrond)) 

4 M Politie. 

5 C Welke plaats? 

6 M Den Helder. 

7 C Ik verbind u door blijft u aan de lijn. 

 

2.08 14 

0:18 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Politie alstublieft. 

4 C Amsterdam, Rotterdam, Utrecht? 

5 M Rotterdam. 

6 C Ik verbind u door. 

7 M Dank u. 

 

2.09 14 

0:22 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Brandweer alstublieft. 

4 C In welke plaats? 

5 M Leiden, 2311 Victor Anton 

6 C Leiden zegt u? 

7 M Ja. 

8 C Verbind ik u door met de Brandweer daar, blijft u aan de lijn. 

 

2.10 14 

0:22 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Eh, ik wil de Dierenambulance, dat gaat geloof ik via de Politie he? 

4 C Ja hoor, ik kan u doorverbinden met Politie, krijgt u daar het nummer van  

5  de Dierenambulance, in welke stad bent u? 

6 M Ik ben in Heerlen. 

7 C Verbind ik u door. 
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2.11 14 

0:57 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Po[litie, Brandweer of Ambulance? 

3 M                                                                           [ Poli               Politie 

4  Politie. 

5 C In welke plaats? 

6 M Eh, wacht effe ja? 

7 C Nee ik heb geen tijd, Amsterdam, Rotterdam? 

8 M Eh (onverstaanbaar) 

9 C Wat zeg je? 

10  ((gepraat op achtergrond)) 

11 M Meloenenstraat, alsjeblieft snel. 

12 C Wat is er aan de hand dan? 

13 M Eh, een, een, een jongen schelde (onverstaanbaar) kankerlul en jood 

14 C In welke stad ben je dan? Amsterdam, Rotterdam? 

15 M Eh, eh even kijken, in Deventer, Deventer. 

16 C Je bent in Deventer? 

17 M Ja.  

18  ((gepraat op de achtergrond)) 

19 M Straat, straat. Meloenenstraat Deventer. 

20 C Ik verbind je door. 

 

2.12 14 

0:37 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Hallo, mijn zus zit mij te pesten. 

4 C En je wil de Politie spreken? 

5 M Eh, nee ik wil dat jullie wat tegen haar zeggen. 

6 C Oh, en in welke stad ben je? 

7 M In Hilversum. 

8 C Je bent in Hilversum zeg je? 

9 M Ja, wil je met haar praten? 

10 C Ik ga je wel doorverbinden met de Politie in Hilversum, dan kun je daar het  

11  adres even geven. Ja? 

12 M Okee. 

13 C Blijf aan de lijn. 

14 M Doei. 
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2.13 14 

0:21 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of [ Ambulance? 

3 M                                                                                                            [ Politie. 

4 C In welke plaats? 

5 M Wat zegt u? 

6 C In welke plaats? 

7 M Emmen. 

8 C Ik verbind u door, blijft u aan de lijn.  

9 M Okee. 

 

2.14 14 

0:30 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M  ((Je ging pinnen en toen?)) Ja, ik werd aangevallen op de Admiraal de Lange 

4  weg. 

5 C Wilt u Ambulance spreken? 

6 M Nee, ik wil de Politie, ik ben net overvallen en geslagen en heeft iemand mijn 

7  pasje meegenomen. En ik stond op= 

8 C = In Rotterdam, Utrecht? 

9 M Veendam, [ Admiraal de Langeweg op de kruising. 

10 C                     [ Ik verbind u door met de Politie in Veendam. 

11 M Wat zegt u? 

12 C Ik verbind je door met de Politie in Veendam. 

 

2.15 14 

0:29 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Eh, ik denk Politie. 

4 C In welke plaats? 

5 M Eh, omgeving Roosendaal. 

6 C (0.5) Verbind ik u door, blijft u aan de lijn. 

7 M Dank u. 
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2.16 14 

0:20 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Politie Almelo alstublieft. 

4 C Politie in? 

5 M Almelo. 

6 C Almel[o:: 

7 M            [ Ja. 

8 C Ik verbind u door met de Politie daar, [blijf aan de lijn. 

9 M                                                                     [Dank u wel. 

 

2.17 14 

0:30 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3  ((piep)) 

4 M (.) (onverstaanbaar) 

5 C 1-1-2. (0.4) Hallo? 

6 M Hallo. 

7 C Meneer hoort u mij? 

8 M Ja (onverstaanbaar) 

9 C Wie wilt u spreken? 

10 M Politie graag. 

11 C In welke plaats bent u? 

12 M Nijmegen. 

13 C Ik verbind u door met Politie Nijmegen, blijf aan de lijn. 

14 M Okee. 

 

2.18 14 

0:20 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Politie. 

4 C In welke plaats Meneer? 

5 M Utrecht, Moezelstraat. 

6 C Ik verbind u door met Politie Utrecht Meneer, blijf aan de lijn. 
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2.19 14 

0:20 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Politie. 

4 C Politie, in welke stad? 

5 M Groningen alstublieft. 

6 C Groningen. Verbind ik u door met Politie, blijft u aan de lijn.  

7 M Dank u. 

 

2.20 14 

0:20 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [ wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M                                                           [ Hallo. 

4  Eh, Ambulance. 

5 C Ambulance? 

6 M Ja, maar ik zoek eigenlijk een Dierenambulance, heb jij het nummer voor me? 

7 C Een Dierenambulance? 

8 M Ja= 

9 C =In welke plaats Meneer? 

10 M Alkmaar, [ Vogelwijk. 

11 C                   [ (onverstaanbaar) Ik geef u de Politiemeldkamer Amsterdam, zij 

12  kunnen u mogelijk verder helpen. 

13 M Okee. 

 

2.21 14 

0:25 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Ambulance. 

4 C En in welke plaats? 

5 M Heeswijk. 

6 C Utrecht? 

7 M Ja. 

8 C Dan verbind ik u door met de Ambulancedienst van Heeswijk, Utrecht. Blijft 

9  u aan de lijn. 

10 M Ja hoor, dank u wel. 
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2.22 14 

0:25 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Politie. 

4 C In welke plaats Meneer? 

5 M  Eh, Maasdijk. 

6 C Maasdijk. Ik verbind u door met Politie Maasdijk Meneer, blijf aan de lijn. 

 

2.23 16 

0:28 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambu[lance? 

3 M                                                                                                                        [ Ja, ik wil 

4  Politie. 

5 C In welke stad? 

6 M Ja, eh ik rij op de A4 bij 94, dus dat is Leiden. 

7 C 94 zei u he? 

8 M 94 ja, tussen Leiden en Voorburg. 

9 C Even kijken, Leiden. Dan ga ik u doorverbinden met de verkeerspolitie, blijft 

10  u aan de lijn. 

11 M Ja, doe ik. 

 

2.24 16 

0:29 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Politie graag. 

4 C Politie in welke stad? 

5 M Roelofarendsveen, Zuid-Holland. 

6 C Ga ik u doorverbinden met de Ambulance hoor, blijft u aan de lijn. 

7 M Okee. 

 

2.25 16 

0:19 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M [ Politie. 

4 C [ 1-1-2. 

5  Politie in welke stad? 

6 M Lelystad. 

7 C Ik verbind u door met Politie Lelystad, [ blijft u aan de lijn. 

8 M                                                                       [ Ja. 
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2.26 16 

0:27 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3  1-1-2. 

4 M Goedendag u spreekt met Tom 

5 C U wilt Politie? 

6 M Ik wil de B-Brandweer graag in Ermelo. [ Eh mijn, mijn 

7 C                                                                         [ Brandweer. 

8  Ik ga u doorverbinden met de Brandweer Meneer, blijft u aan de lijn. 

9 M Ja hoor, dank u wel. 

 

2.27 16 

0:23 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M                                                          [ Goedenmiddag Mevrouw u spreekt met  

4  Lossevoort, eh Mevrouw, eh kunt u eh Politie sturen naar eh Roermond? 

5 C Roermond? Ga u door[verbinden met de Politie daar, blijft u aan de lijn 

6 M                                         [ (onverstaanbaar) 

7 C [ Meneer. 

8 M [ Ja,          Ja hoor. 

 

2.28 16 

0:24 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M                                                          [ Hoi met, 

4  Eh, Politie. 

5 C In welke plaats? 

6 M Eh, in Beverwijk. 

7 C Beverwijk? 

8 M Ja. 

9 C Ga ik u doorverbinden met de Politie daar. Blijf aan de lijn. 

10 M Ja. 
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2.29 16 

0:19 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Politie, ze hebben bij mij ingebroken. 

4 C In welke plaats bent u? 

5 M Eh Delft. 

6 C Ik verbind u door met Politie Delft, [ blijf aan de lijn. 

7 M                                                                [ Ja. 

 

2.30 16 

0:20 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Politie. 

4 C In welke stad bent u Mevrouw? 

5 M Zegt u? 

6 C In welke stad bent u? 

7 M In Apeldoorn. 

8 C Ik verbind u door met Politie Apeldoorn, blijf aan de lijn. 

 

2.31 16 

0:20 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Ik (onverstaanbaar) de Politie (onverstaan[baar)  

4 C                                                                            [ In welke stad bent u  

5  Meneer? 

6 M Eh, Amsterdam.= 

7 C =Amsterdam, ik verbind u door met Politie Amsterdam, blijf aan de lijn. 
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2.32 16 

0:51 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Politie. 

4 C In welke stad bent u Meneer? 

5 M In eh, Digros Zaandam, bij Van der Valk, Digros Zaandam. 

6 C Zaandam? 

7 M Ja, Digros. 

8 C Bij Digros? = 

9 M =Op de eh, ja, zo snel mogelijk, alstublieft. 

10 C Ja even wachten hoor ik zou Zaan, Zaandam. [ Waar is dat in de buurt? 

11 M                                                                                   [ Ja  

12 M Eh bij de, sorry? 

13 C Waar is dat in de buurt? 

14 M Waar is dat in de, waar is dat in de buurt, eh 

15 C Is dat Amsterdam he? Gemeente Amsterdam. 

16 M Nee niet Amsterdam, eh, nee eh [ (onverstaanbaar) 

17 C                                                           [ Nee, het is vlak bij Amsterdam. 

18 M Amsterdam zuid, gemeente Amsterdam zuid. 

19 C Okee [ Ambulance nodig? 

20 M           [ O, gemeente Amsterdam sorry. 

21  Eh, ja. 

22 C Okee, ik ga je doorverbinden. Blijf aan de lijn ja? 

23 M Joe. 

 

2.33 16 

0:18 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Eh, Politie alstublieft. 

4 C In welke stad bent u Mevrouw? 

5 M Utrecht, De Meern. 

6 C Ik verbind u door met Politie Utrecht, blijf aan de lijn. 
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2.34 16 

0:28 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M De Brandweer. 

4 C In welke stad Meneer? 

5 M Egmond aan zee, het begin van Egmond aan zee. 

6 C EGMOND AAN ZEE? 

7 M Ja. 

8 C Okee, dan ga ik u doorverbinden met de Brandweer van Egmond aan  

9  zee [ blijft u aan de lijn. 

10 M        [ Alkmaar wordt het. [ Ja is goed. 

11 C                                               [ Wat zegt u? 

12 M Nou, ja nee, is goed. 

13 C [ Ja. 

14 M [ Volgens mij gaat het Alkmaar worden. Dank u 

15 C Ja. Blijf aan de lijn. 

 

2.35 16 

0:37 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3  U meld zich niet ik verbreek de verbinding. 

4 M Hallo. 

5 C Hallo. 

6 M Hai, sorry, ik dacht dat ik een automatisch iets kreeg. 

7 C Nee [ hoor.  

8 M         [ Ik,    Eh ik bel omdat ik rij op de A2 en er liggen twee hele grote 

9  dingen midden op de weg.  

10 C Ja, A2, welke hectometerpaal rijdt u?  

11 M Eh, ik rij, ja het was ongeveer bij 57, de afrit naar Breukelen, Maarssen. 

12 C Okee, ik ga u doorverbinden met de meldkamer KLPD, blijft u aan de  

13  Telefoon. 

14 M Ja, dank je wel. 
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2.36 16 

0:33 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [ wilt u Politie, Brandweer [of  

3 M                                                          [ Ja, goedenmorgen              [ Politie 

4 C Ambulance? 

5 M Politie. 

6 C In welke stad Mevrouw. 

7 M Overveen, Overveen dorp. 

8 C Overveen dorp, ik verbind u door met [de Politie van Overveen. 

9 M                                                                      [ Dank u wel. 

10 C Blijft u aan de lijn alstublieft. 

11 M Ja, doe ik. 

 

2.37 16 

0:22 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [ wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M                                                          [ Hoi. 

4  Eh, Politie. 

5 C In welke stad bent u? 

6 M Uden, Noord-Branbant. 

7 C Uden. Politie he? 

8 M Ja. 

9 C Ik verbind u door de Politie, [ blijf aan de lijn 

10 M                                                    [ Okee, bedankt. 

 

2.38 16 

0:18 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, [ wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M                                                           [ Ja goedendag met. 

4  Eh Politie, eh. 

5 C In welke plaats Meneer? 

6 M Buitenvaart, Drenthe. 

7 C Ik verbind u door met de Politie Buitenvaart, blijf aan de lijn. 
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2.39 16 

0:21 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Dag, ik wil de Politie graag. 

4 C In welke stad ben je? 

5 M Nou ik ben eh, in Eindhoven op Haagdijk. 

6 C Ik verbind je door met de Politie [ Blijf aan de lijn. 

7 M                                                           [ Ja. 

 

2.40 16 

0:22 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2. 

3  ((huilen op achtergrond)) 

4 M (onverstaanbaar) Goedenavond= 

5 C =1-1-2 

6 M (onverstaanbaar) Ik wil graag een ambulance naar Jozefweg 172,  

7  [ Geldrop. 

8 C [ Welke 

9  stad ben je? 

10 M Geldrop. 

11 C Geldrop. Ik ga je doorverbinden met de Ambulancedienst, blijf aan de 

12  lijn ja? 

13 M Okee. 

 

2.41 16 

0:18 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u [ Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M                                                                     [ Hai 

4  Politie. 

5 C In welke stad bent u Meneer? 

6 M In Ede. 

7 C Ik verbind u door met de Politie van Ede [ Blijft u aan de lijn. 

8 M                                                                          [ Dank u. 

9  Joo. 
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2.42 16 

0:24 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M H:: Politie. 

4 C In welke stad? 

5 M Apeldoorn. 

6 C Apeldoorn, ik verbind u door met Politie, blijft u aan de lijn. 

7 M Dank u wel. 

 

2.43 16 

0:25 

1  ((Tuut, tuut)) 

2  ((geschreeuw op de achtergrond)) 

3 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

4 M Hallo, Hallo! Ik zit in de lift opgesloten. 

5 C En waar bent u?! 

6  ((geschreeuw)) 

7 M Wat zeg je? 

8 C In welke plaats? 

9 M Ja, Leusden 

10 C Leusden. Ik ga je doorverbinden met de Brandweer, [ hebben jullie geen  

11 M                                                                                               [ Ja alsjeblieft wilt u 

12  (onverstaanbaar) 

13 M me helpen? 

 

2.44 17 

0:18 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Ambulance graag. 

4 C In welke gemeente? 

5 M Hoofddorp. 

6 C Hoofddorp, ik verbind u door met de Ambulancedienst, blijft u aan de  

7  lijn. 

8 M Ja. 

 



Bijlagen 

120 
Onderzoek naar meldteksten van 1-1-2 

2.45 21 

0:23 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Ambulance. 

4 C Ambulance? En in welke woonplaats? 

5 M Eh, Marienberg↑ 

6 C Marienberg, ik verbind u door, [ blijft u aan de lijn. 

7 M                                                         [ Onder,- Onderdijk nummer twaalf 

8 C Ja, het adres moet u daar even geven, ik verbind u door, blijft u aan de lijn. 

 

2.46 21 

0:21 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Eh, ik denk Politie. 

4 C Politie, in welke plaats? 

5 M Arnhem. 

6 C Arnhem, ik verbind u door met Politie, blijft u aan de lijn. 

7 M Ja hoor. 

 

2.47 21 

0:18 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Politie alsjeblieft. 

4 C In welke plaats? 

5 M Bodegraven. 

6 C Bodegraven, ik verbind u door met de Politie blijf aan de lijn. 
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2.48 21 

0:33 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C [ Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M [ Hallo? 

4 M Eh, eh (onverstaanbaar) Ambulance, maar ik heb net gebeld  

5  (onverstaanbaar) maar ik krijg die Ambulance niet. 

6 C Okee, maar ik kan u alleen maar doorverbinden met Politie [, Brandweer 

8 M                                                                                                           [ Ok, is goed. 

7 C of Ambulance. 

9 M Doe maar eh Ambulance alsjeblieft. 

10 C In? Welke plaats? 

11 M He, wat? Sorry? 

12 C Welke [ woonplaats? 

13 M             [ In Zweth, In Zweth, Rotterdam 

14 C Rotterdam, ik verbind u door Meneer, blijf aan de lijn. 

15 M Ja. 

 

2.49 21 

0:25 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Ambulance. 

4 C In welke plaats? 

5 M Ja, eh onder de tunnel bij de uh, vlak bij het centrum, een mevrouw 

6  [ (onverstaanbaar) 

7 C [ Welke plaats Mevrouw? 

8 M In Delft. 

9 C In Delft, verbind ik u door met de Ambulancedienst, blijf aan de [ lijn. 

10 M                                                                                                                    [ Ja,  

11  Dank u wel. 
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2.50 21 

0:22 

1  ((Tuut, tuut)) 

2 C Landelijke Alarmcentrale 1-1-2, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance? 

3 M Eh, Politie. 

4 C In welke woonplaats? 

5 M Harderwijk. 

6 C Harderwijk? 

7 M Wat zegt u? 

8 C In Harderwijk? 

9 M Ja. 

10 C Ik verbind u door met de Politie, blijf aan de lijn. 

11 M Okee. 

 

 

 


