
1.4 Ambulancezorg in de keten van acute zorg

Ambulancezorg is partner in de keten van acute zorg en werkt intensief samen met de andere aanbieders in de acute zorg.
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• acute zorg: de zorg die wordt verleend in een situatie waarbij zonder 
acuut ingrijpen gevaar bestaat voor overlijden of onomkeerbare 
gezondheidsschade als gevolg van een acute levensbedreigende 
aandoening of ongeval. Acute zorg is ook wel spoedeisende zorg.

• geestelijke gezondheidszorg (GGZ): de geestelijke gezondheidszorg richt 
zich op:
• het voorkomen van psychische aandoeningen;
• het behandelen en genezen van psychische aandoeningen;
• het laten deelnemen van mensen met een psychische aandoening aan 

de samenleving;
• het bieden van hulp aan mensen die ernstig verward/verslaafd zijn en 

die uit zichzelf geen hulp zoeken.

• huisartsgeneeskundige zorg: de generalistische medische zorg in de buurt 
van patiënten. Deze zorg is persoonsgericht en geplaatst in de context 
van de specifieke leefomstandigheden van patiënten. 
Huisartsgeneeskundige zorg is een geïntegreerd proces van zorgverlening 
gedurende langere perioden van het leven van patiënten. 

• traumazorg: het opvangen van en het verlenen van medische hulp aan 
ongevalsslachtoffers, variërend van het hechten van een snijwond tot de 
zorg voor ernstig gewonden.

• huisarts: een generalistisch arts die niet in het ziekenhuis werkzaam is. 
Zodra mensen (niet acute) problemen hebben met hun gezondheid 
(fysiek dan wel psychisch) is de huisarts de eerst aangewezene om een 
diagnose te stellen.

• verloskundige: de verloskundige begeleidt patiënten tijdens de 
zwangerschap en voor, tijdens en na de bevalling.
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• Regionaal Overleg Acute zorg (ROAZ): in het ROAZ maken de aanbieders 
van acute zorg afspraken om de acute zorg in de regio’s goed te 
organiseren en kwalitatief te verbeteren volgens de geldende normen 
voor bereikbaarheid van acute zorg.

• traumacentrum: een traumacentrum is een ziekenhuis waar 24 uur per 
dag een groot aantal specialismen aanwezig is om zwaargewonde 
patiënten optimale zorg te geven. Er zijn elf traumacentra in Nederland.

• VVT: verpleging, verzorging en thuiszorg aan onder andere oudere en 
chronisch zieken.

• ziekenhuis: een ziekenhuis is een zorginstelling waar zieken verzorgd 
worden en waar professionele gezondheidszorg wordt verleend door 
artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen.

• zorginstelling: een zorginstelling conform de Wet toelating 
zorginstellingen (WTZi) is een organisatorisch verband dat een toelating 
heeft zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 van de WTZi). De RAV is een 
zorginstelling conform de WTZi.

acute zorginstellingen en -organisaties
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