2.3 Ambulance arriveert bij patiënt
De vraag of de ambulance al dan niet een patiënt vervoert heeft betrekking op het tweede deel van de ambulance-inzet: vanaf het moment dat de ambulance
bij de patiënt is gearriveerd.
Na triage ter plaatse besluit de ambulance-eenheid over het vervolgbeleid. Vervoer is niet altijd noodzakelijk en dan is er sprake van een mobiel zorgconsult.

De patiënt bevindt zich (bijvoorbeeld):
De patiënt gaat naar:
thuis of op het werk
een zorginstelling

op de incidentlocatie

in een zorginstelling

huis

Als de ambulance-eenheid bij de patiënt is gearriveerd vindt
ter plaatse triage plaats en besluit de ambulance-eenheid
over het vervolgbeleid
Als er geen aanleiding of noodzaak tot vervoer is en de patiënt
na behandeling ter plaatse blijft, is er sprake van een mobiel
zorgconsult (voorheen: Eerste Hulp Geen Vervoer).
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Als de patiënt is vervoerd, is er sprake van
een inzet declarabel.
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2.3 Ambulance arriveert bij patiënt
• mobiel zorgconsult: een inzet die wordt uitgevoerd met de intentie tot
zorgverlening, waarbij ter plaatse na onderzoek van de patiënt de
noodzaak tot vervoer niet gebleken is. Er is altijd sprake van contact met
een patiënt (voorheen: Eerste Hulp Geen Vervoer).
Er zijn verschillende categorieën mobiel zorgconsult (zie Basisset
Ambulancezorg, tabblad aak).

• inzet intraklinisch: een inzet ten behoeve van het vervoer van een
klinische patiënt tussen twee locaties van hetzelfde ziekenhuis. De
rekening is voor het ziekenhuis.
Zowel bij een juridische fusie van twee ziekenhuizen (resulterend in één
juridische entiteit) als bij een bestuurlijke fusie tussen twee ziekenhuizen
(aparte juridische entiteiten) is er sprake van een inzet intraklinisch.

• 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.

• topreferente zorg: topreferente zorg is hooggespecialiseerde zorg voor
patiënten voor wie geen doorverwijzing mogelijk is (last resort). Het is
zorg die niet door ieder ziekenhuis wordt geboden, praktisch alle
topreferente zorg wordt in umc’s geleverd.

inzetten-declarabel
vanaf
(locatie patiënt)

• Wbmv-zorg: bepaalde medische verrichtingen die, op grond van de Wet
bijzondere medische verrichtingen (Wbmv), alleen aangewezen
ziekenhuizen met een vergunning mogen uitvoeren, bijvoorbeeld open
hartoperaties en bepaalde orgaantransplantaties.

bestemming

woon- of verblijfadres

zorginstelling

incidentlocatie

zorginstelling

zorginstelling

thuis

• inzet interklinisch: een inzet ten behoeve van het vervoer van een
klinische patiënt tussen twee verschillende ziekenhuizen.
₋ Als er sprake is van Wbmv-zorg of topreferente zorg is de rekening
voor de zorgverzekeraar.
₋ Als er geen sprake is van Wbmv- of topreferente zorg is de rekening,
afhankelijk van de vraag waarom vervoer van de patiënt plaatsvindt,
voor het ziekenhuis (onderlinge dienstverlening) of de zorgverzekeraar
(patiënt wil second opinion of patiënt wordt overgenomen).
Zie ook de informatiekaart ‘De rekening van planbare ambulancezorg’ van
de NZa (2019).

• 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.

AZN-iconen voor thuis:
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zorg ter plaatse:
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