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2.4 Opties patiënt vervoerd

naar een zorginstelling

naar huis

tussen zorginstellingen

• inzet GGZ
• inzet opname
• inzet poliklinisch
• inzet SEH

• inzet ontslag

• inzet overplaatsing
• inzet MICU
• inzet NICU
• inzet PICU
• mobiele specialistische zorg
• spoed IC-vervoer

Er zijn verschillende soorten inzetten declarabel.
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2.4 Opties patiënt vervoerd
inzet declarabel naar een zorginstelling

• inzet declarabel: een inzet waarbij een patiënt wordt vervoerd en die 
voldoet aan de criteria op basis waarvan de inzet kan worden 
gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

• inzet ggz (geestelijke gezondheidszorg): een inzet met een prikkelarm 
ambulancevoertuig, bemenst door medewerkers gespecialiseerd in 
ggz/psychiatrie.

• inzet opname: zorg en vervoer van een patiënt naar een zorginstelling 
voor opname.

• inzet poliklinisch: zorg en vervoer van een patiënt naar een vooraf 
bekende polikliniek van een ziekenhuis of vervoer van een patiënt vanuit 
een polikliniek of SEH naar het woon- of verblijfadres.

• inzet SEH (Spoedeisende Eerste Hulp): zorg en vervoer van een patiënt 
naar een Spoedeisende Eerste Hulpafdeling van een ziekenhuis. Vooraf is 
niet duidelijk of de patiënt vervolgens zal worden opgenomen, 
overgeplaatst of poliklinisch behandeld. De SEH kan een gewone SEH 
betreffen, maar ook een gedifferentieerde SEH zoals de Eerste Harthulp 
of de Acute opvang voor kinderen). 

vanaf 
(locatie patiënt)

bestemming

woon- of verblijfadres zorginstelling

incidentlocatie zorginstelling

zorginstelling thuis

inzetten-declarabel
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2.4 Opties patiënt vervoerd

• mobiele specialistische zorg: mobiele specialistische zorg betreft 
complexe mobiele zorg van een patiënt tussen twee zorginstellingen, 
waarbij de begeleiding door een specialistisch zorgteam wordt uitgevoerd 
in een daarvoor speciaal ingericht voertuig. De indicatie voor mobiele 
specialistische zorg is het ontbreken van (continue) adequate zorg op de 
locatie waar de patiënt verblijft. Voorbeelden zijn de inzetten MICU, NICU 
en PICU.

• inzet MICU (Mobiele Intensive Care Unit): bij specialistische IC-inzetten is 
er meestal sprake van electief IC-transport, dat planbaar is en uitgevoerd 
wordt met een Mobile Intensive Care Unit (MICU). 
₋ Het MICU-coördinatiecentrum draagt zorg voor de organisatie van het 

transport van de volwassen IC-patiënt, voor de begeleiding door een 
arts (intensivist) en voor de aanvraag van het MICU-transport via de 
meldkamer ambulancezorg. 

₋ De RAV draagt zorg voor (de beschikbaarheid van) het MICU-voertuig 
en voor MICU-chauffeurs. 

• inzet NICU (Neonatale Intensive Care Unit): een inzet waarbij de te 
verlenen ambulancezorg de protocollen van de ambulancezorgprofessio-
nal overstijgt en waarbij de ambulance-eenheid wordt aangevuld met een 
gespecialiseerde verpleegkundige en/of een gespecialiseerde arts. 
Bij een NICU-inzet is sprake van een interklinische inzet ten behoeve van 
een (pasgeboren) baby. De begeleidende arts is over het algemeen een 
neonatoloog.

• inzet PICU (Pediatrische Intensive Care Unit): een inzet waarbij de te 
verlenen ambulancezorg de protocollen van de ambulancezorgprofessio-
nal overstijgt en waarbij de ambulance-eenheid wordt aangevuld met een 
gespecialiseerde verpleegkundige en/of een gespecialiseerde arts.
Bij een PICU-inzet is sprake van interklinische intensive-care inzet ten 
behoeve van een patiënt in de leeftijd jonger dan 18 jaar.

• spoed IC-vervoer: het interklinisch vervoer van een IC-patiënt begeleid 
door een IC-arts of intensivist, bekwaam in het uitvoeren van IC-vervoer, 
aangevuld met de ambulance-eenheid. Het transport wordt uitgevoerd 
met een ALS-ambulance.

tussen zorginstellingen: Intensive Care tussen zorginstellingen: Intensive Care

• inzet overplaatsing: zorg en vervoer van een patiënt na ontslag vanuit een 
zorginstelling naar een andere zorginstelling, niet zijnde een ziekenhuis, 
voor opname om de zorg daar voort te zetten, dan wel de patiënt verder 
te behandelen. Als er sprake is van een overplaatsing naar een ander 
ziekenhuis, betreft het een inzet-inter-/of intraklinisch.

tussen zorginstellingen: geen ziekenhuis
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• inzet ontslag: zorg en vervoer van een patiënt vanuit een zorginstelling 
terug naar het woon- of verblijfadres.

naar huis
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