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Anders werken

Optimale inzet van ambulancezorg

Zorgdiﬀerentiatie

Optimale inzet van ambulancezorg is een doelstelling van het actieplan

In het actieplan ambulancezorg is afgesproken dat de ambulancesector, in samenhang

ambulancezorg. De sleutel voor optimalisatie ligt in goede triage: welke

met ketenpartners, zorgdiﬀerentiatie verder vorm en inhoud geeft. Competenties zijn

zorg heeft de patiënt nodig, met welke urgentie en wie kan deze zorg het

hierin maatgevend. Daar waar nodig vinden pilots plaats. Wanneer pilots de kwaliteit

beste leveren. Hier is allereerst de ambulancezorg zelf aan zet.

van zorg vergroten – of gelijk laat waarbij het werk wel meer aansluit bij wensen van

Daarnaast is ambulancezorg een onderdeel van de acute
keten en is het van belang dat de ambulancezorg aansluit
op de werkwijze binnen de keten. Tot slot is van belang
dat de ambulancesector interne processen blijft
optimaliseren om zo te komen tot een optimale inzet van
beschikbare capaciteit van middelen, passend bij de
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medewerkers – worden pilots gefaciliteerd en zoeken partijen maximale ruimte in de
wet- en regelgeving én bekostiging en financiering. Voorbeelden zijn:

Landelijk: momenteel wordt er gewerkt aan een landelijk kader
voor de inzet van verpleegkundig specialisten en physician

zorgvraag.

assistants binnen de ambulancezorg. De sector ontwikkelt beleid
om deze groep professionals op meer passende wijze binnen de
organisatie in te zetten, zodat hun kwaliteiten optimaal benut
worden.

Zorgcoördinatie
In het rapport van de Taskforce ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ wordt gesteld dat
van de patiënt gezamenlijk beter te organiseren en coördineren, zodat deze
patiënten snel bij de juiste schakel in de zorgketen terecht komen.
Ambulancezorg Nederland neemt het initiatief om dit
samen met de partners in de acute keten uit te werken.
Dit wil de sector doen door op regionale schaal alle
activiteiten gericht op het triëren, afstemmen, regisseren
en bewaken van de uitvoering van de zorgverlening aan de
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het voor patiënten die acute zorg nodig hebben, belangrijk is om de zorgvraag

Regionaal: bij Ambulance Amsterdam, RAV Haaglanden en RAV
Rotterdam-Rijnmond loopt momenteel een pilot met de inzet
van de Medium Care Ambulance. De pilot is een vorm van
zorgdiﬀerentiatie tussen de ALS ambulance en de
zorgambulance. Deze regionale pilot is goedgekeurd door het
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Ministerie van VWS. De uitkomsten van de pilot worden
gedeeld met Ambulancezorg Nederland en vervolgens wordt
er besloten of, en in hoeverre, dit landelijk beleid wordt.

patiënt met een acute zorgvraag gezamenlijk te
organiseren.
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