
patiëntgebonden inzet
• intentie tot zorg en vervoer
• wel zorg verleend
• geen vervoer

niet-patiënt-gebonden inzet
• geen intentie tot zorg
• geen vervoer

• mobiel zorgconsult

• inzet-stand-by
• aanvullend op vastgestelde 

capaciteit
• vanuit bestaande capaciteit

• inzet-voorwaardenscheppend

patiëntgebonden inzet
• intentie tot zorg en vervoer
• geen zorg verleend
• geen vervoer

• inzet afgebroken
• inzet geannuleerd
• inzet loos

2.5 Opties patiënt niet vervoerd 

Bij inzetten geannuleerd, afgebroken en loos is de ambulance ingezet 
met de intentie tot zorgverlening aan een patiënt. Op zeker moment 
na het begin van de melding of gedurende de inzet is echter gebleken 
dat noch zorg noch vervoer aan de orde zijn.

Het onderscheid tussen een inzet geannuleerd, een inzet afgebroken 
en een inzet loos heeft te maken met het moment waarop blijkt dat er 
geen zorg verleend zal worden.
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patiëntgebonden inzet met zorg patiëntgebonden inzet zonder zorg

• patiëntgebonden inzet: een inzet waarbij de ambulance naar de patiënt 
vertrekt met de intentie zorg te verlenen. Ter plaatse blijkt of zorg en/of 
vervoer van de patiënt noodzakelijk zijn.

• 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 geannuleerd: een inzet -opgestart, en eventueel ook uitgegeven-
met de intentie tot zorgverlening, maar die door de centralist van de 
meldkamer ambulancezorg wordt stopgezet voordat de ambulance-
eenheid is vertrokken naar het opgegeven adres. Het annuleren van een 
inzet vindt plaats tijdens de tijdsduur verwerking meldkamer 
ambulancezorg of tijdens de tijdsduur uitrukken.

• inzet afgebroken: een inzet die wordt uitgevoerd met de intentie tot 
zorgverlening, waarbij tijdens het aanrijden en voordat de ambulance op 
arriveert op de locatie waar de patiënt zich bevindt, de centralist van de 
meldkamer ambulancezorg de inzet afbreekt. In geval van pech of een 
ongeluk met de ambulance, kan de ambulance-eenheid de inzet 
afbreken. 
De Basisset Ambulancezorg (BSA) onderscheidt verschillende categorieën 
inzetten afgebroken (tabblad aak).

• inzet loos: een inzet die wordt uitgevoerd met de intentie tot 
zorgverlening, waarbij na aankomst op de (veronderstelde) locatie van de 
patiënt blijkt dat er geen noodzaak voor zorgverlening (meer) aanwezig is, 
de patiënt niet aanwezig is of dat het benodigde zorgniveau niet 
overeenkomt met de gestelde zorgvraag. Een inzet kan pas een inzet loos 
blijken te zijn nadat de ambulance-eenheid is gearriveerd op de plaats 
waar de patiënt zou moeten bevinden. 
De Basisset Ambulancezorg (BSA) onderscheidt verschillende categorieën 
inzetten loos (tabblad aak).
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niet patiëntgebonden inzet

• niet-patiëntgebonden inzet: een inzet waarbij geen sprake is van 
zorgverlening noch van vervoer van een patiënt. Een niet-
patiëntgebonden inzet heeft betrekking op de beschikbaarheid van 
ambulancezorg.

• inzet stand-by: een inzet in opdracht van de centralist van de meldkamer 
ambulancezorg waarbij de ambulance zich verplaatst naar een bepaalde 
gebeurtenis of evenement vanwege de openbare orde of veiligheid. De 
ambulance blijft ter plekke stand-by.
Er zijn twee varianten inzet stand-by:
₋ de inzet stand-by in aanvulling op de vastgestelde capaciteit;
₋ de inzet stand-by vanuit de vastgestelde capaciteit.

• inzet stand-by aanvullend op vastgestelde capaciteit: de inzet stand-by 
vindt plaats in opdracht van de meldkamer ambulancezorg in aanvulling 
op de vastgestelde capaciteit voor beschikbaarheid op basis van 
afspraken met de aanvrager. De verwachting is dat de behoefte aan 
ambulancecapaciteit groter zal zijn of kan worden dan men met het 
reguliere aanbod kan verwerken. 
De aanvrager is bijvoorbeeld een particuliere organisatie, GHOR, 
brandweer of politie. De aanvrager is financieel verantwoordelijk. 
Een voorbeeld van een inzet stand-by in aanvulling op de vastgestelde 
capaciteit is de aanwezigheid van een ambulance bij een groot 
evenement.

• inzet stand-by vanuit vastgestelde capaciteit: de inzet stand-by vindt 
plaats in opdracht van de meldkamer ambulancezorg vanuit de 
vastgestelde capaciteit voor beschikbaarheid gedurende een bepaald 
tijdvak.
Deze inzet stand-by vindt bijvoorbeeld plaats ter ondersteuning van de 
inzet tijdens een brand om de veiligheid van de betreffende medewerkers 
te garanderen.

• inzet voorwaardenscheppend: een inzet in opdracht van de centralist van 
de meldkamer ambulancezorg, waarbij de ambulance-eenheid naar een 
door de centralist bepaalde plaats rijdt om de beschikbaarheid van de 
ambulancezorg in een gebied beter te spreiden.
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