Instroom nieuwe professionals

1

Vergroten van de vijver

Verbreden instroommogelijkheden opleiding tot ambulanceverpleegkundige

Regionale pilot met inzet basisa tsen
Twee Regionale Ambulancevoo zieningen (RAV’s)

Voorheen konden enkel BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een diploma tot IC-verpleegkundige, SEH-

doen momenteel via een regionale pilot e varing op

verpleegkundige of anesthesiemedewerker instromen in de opleiding tot ambulanceverpleegkundige.

met de inzet van basisa tsen op de ambulance. De
RAV biedt de basisa ts een t aineeship aan en leidt
hem/haar op conform het Landelijk Protocol
Ambulancezorg. Voor de basisa ts worden dezelfde
eindtermen gehanteerd als voor CZO erkende

Voor verpleegkundigen zonder specialisatie is een

ambulanceverpleegkundigen. Deze regionale pilot is

opleiding tot ambulanceverpleegkundige ingericht.
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Deze professionals doorlopen een langer traject dan
de verpleegkundigen die een verpleegkundige

goedgekeurd door VWS. De uitkomsten van deze
pilot worden gedeeld met Ambulancezorg
Nederland en ve volgens wordt er besloten of, en in

vervolgopleiding afgerond hebben.

hoeverre, dit landelijk beleid wordt.

Introductie van de Bachelor medisch hulpverlener (BMH)

Bachelor medisch hulpverleners die de
Bacheloropleiding Medische Hulpverlening succesvol
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Flexibilisering onde wijs

hebben afgerond, kunnen sinds mei 2017 ook aan de
slag in de ambulancezorg. De medisch hulpverlener
ambulancezorg verleent patiënten dezelfde zorg als de
ambulanceverpleegkundige en volgt hierbij het
Landelijk Protocol Ambulancezorg. De introductie van

Naast verbreding van de instroom wordt het onde wijs de
komende jaren ook ge lexibiliseerd. Met het project CZO Flex
Level wordt er toegewerkt naar een modulair stelsel van
functiegerichte (ve volg)opleidingen dat met de

czo lexlevel.nl

de nieuwe functie medisch hulpverlener ambulancezorg
verloopt via een landelijke pilot. In 2019 waren er 40
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BMH’ers werkzaam in de ambulancesector.
Sinds september 2018 kent de opleiding tot BMH ook
een duale variant voor ambulancechau eurs.

ve anderingen in de zorg kan meebewegen.
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