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                            START de Big Picture 

Het gedachtegoed

In het snel veranderende zorglandschap waarin wij nu leven moeten 
alle organisaties en individuen inspelen op verandering. Ook Ambu-
lanceZorg Limburg-Noord! Er is een nieuwe toekomstvisie nodig. De 
Big Picture helpt bij het ontwikkelen van die nieuwe visie en stimu-
leert een nieuwe manier van denken binnen AmbulanceZorg Lim-
burg-Noord. 

Het belang. Waarom doen wij dit?

Dankzij de Big Picture:
1. Maken wij onszelf onmisbaar in het zorglandschap: 
 grotere kans op het behouden van de vergunning.
2. Kunnen wij medewerkers duurzaam inzetbaar houden waardoor 
 alle kennis en kunde binnen dit bedrijf niet verloren gaat.
3. Worden wij uitgedaagd in ons werk.
4. Bevorderen wij de balans van flexibiliteit en werkzekerheid 
 binnen deze organisatie.
5. Kunnen we het uiteindelijke doel behalen, namelijk het 
 leveren van betere en efficiëntere zorg aan de patiënt.



Gebruik 

van deze Big Picture Wijzer

In deze “Big Picture Wijzer” vind je alle informatie over de Big Picture. 
Van de algemene uitleg van het gedachtegoed, tot de specifieke 
ontwikkelingen binnen deze organisatie die bij een puzzelstukje 
horen. Door te klikken ga je dus van algemene en abstracte naar 
specifieke en concrete informatie. Het doel van dit overzicht is de 
Big Picture leren begrijpen en praktisch maken.
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Uitleg 

Het gedachtegoed

In het snel veranderende zorglandschap waarin wij nu leven moeten 
alle organisaties en individuen inspelen op verandering. We moeten 
ons allemaal een voorstelling maken van de nieuwe mogelijkheden 
en situaties in de toekomst. De maatschappij verandert, Ambulan-
ceZorg Limburg-Noord moet mee veranderen! Er is een nieuwe visie 
op de toekomst van de ambulancezorg nodig. De Big Picture helpt 
bij het ontwikkelen van die visie en stimuleert een nieuwe manier 
van denken binnen deze organisatie. Het is een soort ankerplaats 
voor plannen en ideeën.

De Big Picture is echter geen kant en klare visie, maar een aanzet tot 
discussie, een uitdaging tot het denken buiten de gebruikelijke ka-
ders en een aanzet tot een nieuwe manier van kijken naar de wereld 
om ons heen. De discussie wordt gevoerd van laag tot hoog binnen 
de organisatie en samen met de zorgpartners om zo nieuwe ideeën 
te kunnen ontwikkelen. 
Met de Big Picture wil AmbulanceZorg Limburg-Noord een open ge-
sprek aangaan over de vraag hoe we gezamenlijk aan de toekomstige 
behoeften van onze patiënten en partners kunnen voldoen. Wat zijn 
onze ideeën en ambities voor de toekomst? Wat is onze rol als Ambu-
lanceZorg Limburg-Noord in die toekomst? Waar zitten mogelijkhe-
den voor nieuwe samenwerkingsvormen? En wat leveren die samen-
werkingsvormen de organisatie en medewerkers op?
In de afbeelding van de Big Picture wordt het hele zorglandschap in 
één foto weergegeven, zonder omheiningen. Het moet organisaties 
en mensen in de zorg uitdagen om naar elkaar te kijken en zo nieuwe 
samenwerkingsvormen te durven bespreken. Alles draait om verbin-
ding!

Kijk voor meer uitleg ook eens naar puzzelstukjes 1 en 2.



Uitleg 

Het belang, waarom doen wij dit?

Door alle ontwikkelingen in het zorglandschap worden wij als or-
ganisatie gedwongen om op een andere manier (samen) te werken. 
Zoals in de uitleg van het gedachtegoed al wordt gezegd, we moe-
ten ons allemaal een voorstelling maken van nieuwe mogelijkheden 
en situaties in de toekomst. 

Dankzij de Big Picture kunnen we proactief inspelen op alle ontwik-
kelingen. De nieuwe samenwerkingsvormen en technologieën zijn 
van groot belang voor deze organisatie, maar zeker ook voor alle 
medewerkers: 

• Zo maken wij onszelf onmisbaar in het zorglandschap van Noord en 
Midden Limburg, waardoor de kans groot is dat de vergunning tot 
het verlenen van ambulancezorg behouden blijft. Dit is natuurlijk 
erg positief voor de toekomst van ons werk.

• Het wordt, bij dreiging van marktwerking in de nieuwe Wet Ambu-
lancezorg, steeds belangrijker om je als organisatie te onderschei-
den ten opzichte van mogelijke concurrenten. 

 Dat voorkomt ongewenste overname door andere partijen bij het 
opnieuw verlenen van de vergunning.

• De Big Picture maakt het duurzaam inzetten van medewerkers en 
loopbaanontwikkeling mogelijk. 

 Door samenwerkingen met ketenpartners gaat alle kennis en kun-
de binnen dit bedrijf niet verloren, maar kan deze juist gedeeld 
worden. Als medewerker krijg je de mogelijkheid om je kennis er-
gens anders in te zetten als het zware werk op de ambulance niet 
meer gaat.

• Al met al zorgen alle ontwikkelingen voor nieuwe uitdagingen in 
het werk. Een frisse wind door de dagelijkse werkzaamheden.

• En bevorderd het de balans tussen flexibiliteit en werkzekerheid 
binnen deze organisatie.

• Met als uiteindelijke doel natuurlijk het leveren van betere en effi-
ciëntere zorg aan de patiënt.



Contact 

Heb jij een idee dat binnen de denkwijze van de Big Picture past? 

Iets dat de zorg efficiënter, sneller of gewoon beter maakt? 

Of heb jij vragen, opmerkingen of ideeën over een puzzelstukje(s)? 

Stuur dan een mailtje naar het volgende adres: 

bigpicture@ambulancezorgln.nl

Je krijgt zo spoedig mogelijk een reactie terug!

mailto:bigpicture%40ambulancezorgln.nl?subject=Big%20Picture


Start: het plaatje 

Klik op de verschillende puzzelstukjes voor meer informatie en de bijbehorende ontwikkelingen.
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Banner

Ons leven verandert in een razend snel tempo. Kijk eens naar de manier waarop we werken en 
met elkaar communiceren. Maar ook de manier waarop we spullen kopen en van onze vrije tijd 
genieten verandert heel snel.

Veel van deze veranderingen zijn het resultaat van nieuwe technische mogelijkheden. We kunnen 
hierdoor ons leven en onze samenleving op een andere manier organiseren. Andere factoren spelen 
ook een rol, zoals het milieu, de wereldeconomie en de veranderende behoeften van onze samenle-
ving, nu onze bevolking steeds verder vergrijst. 
Al deze veranderingen in de wereld en de samenleving raken de ambulancezorg. Als mensen van de 
ambulancezorg moeten wij voorbereid zijn op een toekomst van de gezondheidszorg die er compleet 
anders uitziet dan de huidige. Wij moeten met z’n allen nu nadenken over de mogelijkheden, de kan-
sen en de uitdagingen waarmee wij de komende jaren te maken krijgen.

Daar hebben we letterlijk een schets van laten maken. Een tekening van een samenleving die laat zien 
hoe onze zorg nu is ingericht en hoe het er in de toekomst uit zou kunnen zien. 
Wij noemen het ‘De Big Picture’. De Big Picture is eigenlijk niets meer of minder dan een getekende 
reisgids door de wereld van de regionale en lokale zorg, waarin jij zelf een route kunt bepalen, verken-
ningen kunt doen en gesprekken kunt voeren over de zorg met de mensen die je tegenkomt.

Voor onze organisatie betekent de Big 
Picture een belangrijke onderlegger 
voor het bepalen van onze visie, stra-
tegie en ons beleid. Denk aan de jaar-
plannen en het meerjarenbeleidskader.

in onze regioover dit puzzelstukje

“Wat is jouw visie 
   op de toekomst?”
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Wolk / wind

We hebben te maken met verandering - goede en slechte. Of het nu gaat om het milieu, sociale 
aspecten, de politiek, de economie of de technologie - dingen veranderen.

En, net als iedere andere organisatie, moet ook AmbulanceZorg Limburg-Noord flexibel inspelen en 
reageren op verandering. Dit stelt ons in staat die diensten en capaciteiten te ontwikkelen die ervoor 
zorgen dat wij er altijd zijn als mensen ons nodig hebben.

1.  Tijdelijke Wet Ambulancezorg   
(Twaz)

2.  Marktwerking in de zorg
3.  Levels in ziekenhuizen (het verschil  

 in de aanwezigheid van noodzake-
lijke voorzieningen voor spoedei-
sende medische hulpverlening)

Tijdelijke Wet Ambulancezorg

in onze regioover dit puzzelstukje

interessante links
“Hoe zal het werk bij AmbulanceZorg Limburg-Noord 
  er in de toekomst uitzien volgens jou?”

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031557/2013-01-01


3 

Web / socialmedia

Jouw telefoon gebruik je tegenwoordig toch niet om alleen mee te bellen of sms’en? Wie doet 
dat eigenlijk nog, sms’en? Je mailt, je appt, je stuurt een selfie, je houdt je Facebook bij, je hebt 
er je agenda in en toegang tot je eigen dashboard van het werk met roosters en andere gege-
vens. Dat is communicatie in de 21ste eeuw. En wij doen daar volop in mee.

Als ambulancezorg willen we bereikbaar zijn. Voor iedereen en op allerlei manieren. 24/7. 
Niet alleen via het nummer 112, maar ook via speciale zorgnummers en social media. Snel en ade-
quaat, met goede raad en de beste zorg.

Als AmbulanceZorg Limburg-Noord 
maken wij gebruik van vier 
sociale media, namelijk Facebook, 
Twitter, LinkedIn en Youtube. 

“Volg jij ons al?”

over dit puzzelstukje in onze regio

https://www.youtube.com/user/AmbulanceZorgLN
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Helikopter

Ongelukken gebeuren niet alleen in de bewoonde wereld of langs netjes bewegwijzerde we-
gen. Soms gebeurt het in een bos, op een eiland of in een afgelegen natuurgebied. Onbereik-
baar, of zelfs te ver weg voor een gewone ambulance. Ook dan heeft de patiënt recht op goede 
zorg, zo snel mogelijk.

Helikopters kunnen daar net het verschil maken. Wanneer nodig sturen we door de lucht een 
medisch specialist, een mobiel medisch team, of als de patiënt ver van een ziekenhuis is, een vliegen-
de ambulance om hem te vervoeren. 

Het maakt niet uit waar het noodgeval is en 
wanneer we nodig zijn, de patiënt kan dag en 
nacht op ons rekenen. 
Met de beste zorg, snel geleverd.

1. Lifeliner 3, Nijmegen
2.  ADAC, Duitsland

in onze regio

interessante links
Traumahelikopters Nederland

over dit puzzelstukje

https://www.anwb-maa.nl/99/waar-vliegen-wij/
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KNRM

Water is om te genieten en te ontspannen. Totdat een snelle boot de rust verstoord en iemand 
met een klap ondersteboven gaat door een hekgolf en gewond raakt. Daar dobbert de patiënt 
dan. Hij heeft nu hulp nodig en snel. 

Daarom werken we nauw samen met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. 
Goed opgeleide redders, geschoold in levensreddend handelen. Als het kan varen we gewoon met ze 
mee.

Wij kennen geen hulpverlening op zee, 
maar natuurlijk wel op het water. 
Kijk maar naar de Maas en de Maas-
plassen. Zie voor meer informatie 
hierover puzzelstukje 6.

in onze regioover dit puzzelstukje
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Reddingsbrigade

Niet alleen op open water loert soms het gevaar. Ook op het strand en vlak daarbij. Een goed 
getrainde Reddingsbrigade in de buurt is dan een geruststellende gedachte. 

Zeker met de wetenschap dat ze in direct contact staan met de ambulancezorg. Hebben ze meer nodig 
dan EHBO om een patiënt te helpen? Dan zijn we met de ambulance in een mum van tijd ter plaatse.

in onze regio

1.  Reddingsbrigade Echt
2.  Reddingsbrigade Maasplassen
3.  Heldense reddingsbrigade
4. Reddingsbrigade Aoreven
5.  Reddingsbrigade 
 Melick-Herkenbosch
6.  Nederweertse Reddingsbrigade
7. Roermondse Reddingsbrigade
8. Tegelse Reddingsbrigade
9. Venlose Reddingsbrigade
10. Reddingsbrigade Weert

Reddingsbrigade Nederland

interessante links

over dit puzzelstukje

“Zie jij mogelijke verbeteringen 
  in de samenwerking met 
  de Reddingsbrigade?”

https://www.reddingsbrigade.nl/waar-zijn-we/limburg/
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Gezamenlijk

Iedere patiënt heeft in ons land recht op de best mogelijk zorg. Waar hij ook is. Als 
ambulanceteam zijn we daarom hoog opgeleid en kunnen we veel, maar ook voor ons zijn er 
grenzen. 

Soms is een advies of het meekijken van een medisch specialist gewenst. Daarom staan we in 
direct contact met de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Met beeld, geluid en belangrij-
ke gegevens. Zo zijn we ter plaatse als het ware al virtueel in het ziekenhuis. Goede zorg die onderweg 
via directe verbindingen wordt voortgezet en naadloos overgaat naar de SEH bij aankomst in het 
ziekenhuis.

in onze regio

1.  VieCuri Medisch Centrum, Venray
2.  VieCuri Medisch Centrum, Venlo
3.  SJG, Weert
4.  Laurentius Ziekenhuis, Roermond
5.  Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer
6.  Maastricht UMC+
7.  Radboud UMC, Nijmegen
8.  Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis,  

Nijmegen
9.  Catherina Ziekenhuis, Eindhoven

ontwikkelingen

1.  Telehealth
2.  Axira Telehealth overleg
3.  Uit- en Thuis concept (onderdeel 

van het Acute Zorgplein) i.s.m. het 
Laurentius Ziekenhuis Roermond

4.  Intensive Care brancard/trolley

over dit puzzelstukje

“Hoe kunnen we de zorg voor de patiënt verder verbeteren?”

VieCuri Medisch Centrum
SJG
Laurentius Ziekenhuis
Maasziekenhuis Pantein
Maastricht UMC+
Radboud UMC
Canisius-Wilhemina Ziekenhuis
Catharina Ziekenhuis

interessante links

https://www.viecuri.nl/
https://www.sjgweert.nl/
https://www.laurentiusziekenhuisroermond.nl/
https://www.maasziekenhuispantein.nl/
https://www.mumc.nl/
https://www.radboudumc.nl/Pages/default.aspx
https://www.cwz.nl/
https://www.catharinaziekenhuis.nl/
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Sectorbreed

Een berg administratie en een goede dienstverlening gaan niet altijd samen. En als huisartsen, 
ziekenhuizen, specialisten en wij van de ambulancezorg hetzelfde doen of elkaars werk soms 
ook nog eens gedwongen moeten overdoen, dan is dat iets waar je snel verandering in wilt. 
Want tijd voor administratie is geen tijd voor zorg.

Daarom zitten we regelmatig als zorgpartijen en als collega-ambulancediensten met elkaar aan tafel 
om te kijken hoe wij de dingen doen en hoe het nog beter kan. Ons doel: de zorg voor de patiënt nog 
verder te verbeteren en slimmer te organiseren.

in onze regio

1.  Axira
2.  Regionaal Overleg Acute Zorg 

(ROAZ/ NAZL)
3.  EDAZ 2.0

ontwikkelingen

interessante links

Zorgmeldkamer

Axira

over dit puzzelstukje

“Waar zie jij mogelijk-
 heden om de zorg 
 voor de patiënt te 
 verbeteren of slimmer 

te organiseren?”

https://www.axira.nl/
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Stadion / Evenementen

Of het nu gaat om voetbalwedstrijden, evenementen met tienduizenden bezoekers, jaarmark-
ten, wielerrondes, of motorcross, de kans op ongelukken is altijd aanwezig. Van blauwe plekken 
en schrammen tot levensbedreigend letsel en drugs- of alcoholmisbruik. 

Daarom staat wij ook hier paraat met al onze medische kennis. Gewoon voor alle zekerheid en om 
te voorkomen dat dingen niet goed gaan door bijvoorbeeld water uit te delen en voorlichting te ge-
ven. Soms zijn we zelfs aanwezig met een 
mini-ziekenhuis met trauma-artsen om snel 
te kunnen ingrijpen wanneer het er echt op 
aankomt en iedere seconde telt. Samenwer-
king met andere organisaties is hierbij erg 
belangrijk.

in onze regio
1.   OCEAN bv.
2.   GHOR
3.   Veiligheidsregio Limburg-Noord

  ontwikkelingen

1.   Auw Wieverbal Valkenburg
2.   Boètegewoeëne Boètezitting
3.   Draaksteken
4.   VenloStormt (en diverse ‘stormt’  

evenementen in de omgeving)
5.  Solar
6.   Venloop 
7.   VVV-Venlo
8.   Passiespelen
9.   CSI springwedstrijden Equestrian  

Centre de Peelbergen
10. 112onwheels
11. Bevrijdingsfestival Roermond
12. Bospop
etc.

“ Heb jij je al aangemeld 
voor de geneeskundige 
hulpverlening bij 

 evenementen?”
OCEAN bv
Veiligheidsregio Limburg-Noord

over dit puzzelstukje

interessante links

http://www.oceanbv.nu/%20
http://vrln.nl/
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IJsplezier

IJS! Schaatsen! In de winter weten sommige men-
sen niet hoe snel ze de ijzers moeten onderbinden. 
Soms zonder zich om de risico’s te bekommeren. 
En dan zakt iemand door het ijs of raakt iemand de 
weg kwijt. Dan dreigt er onderkoeling. 

Gelukkig denken wij vooruit. Via de speciale 112-app 
weet de Meldkamer Ambulancezorg de smartphone 
van de patiënt te vinden en sturen we direct een am-
bulance of als het moet een sneeuwscooter.

mogelijke ontwikkeling 
voor de toekomst: 
Het nieuwe melden

(zie “Downloads” voor het document) 
 

over dit puzzelstukje

Eens of oneens: 
“ In de toekomst gaan alle 

meldingen via een app.”
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Zorg in de grensstreek

We leven als burger in een Europa vrijwel zonder gren-
zen. Juridisch ligt het soms wat lastiger. Als er iets ge-
beurt, wil je echter niet dat regeltjes voorkomen dat de 
dichtstbijzijnde ambulance te hulp kan schieten, alleen 
maar omdat deze in het verkeerde land staat!

We werken daarom nauw samen met ambulancediensten in 
Duitsland en België als er een oproep komt vanuit een loca-
tie in de buurt van de grens. De dichtstbijzijnde ambulance 
schiet te hulp. Als de situatie niet kritiek is, vervoeren zij de 
patiënt naar het dichtstbijzijnde Nederlandse ziekenhuis.

in onze regio

1.  Duitsland
2.  België

Grensoverschrijdende burenhulp i.s.m. 
ambulancediensten

ontwikkelingen

over deze puzzelstukjes



Soms gaan er dingen helaas vreselijk verkeerd. Soms zelfs zo erg dat wij het als ambulancezorg 
niet alleen kunnen oplossen. Neem een pandemie, een wereldwijde epidemie van een besmette-
lijke ziekte. Dan werken wij met allerlei partners uit de gezondheidszorg samen bij de aanpak. 

Bij grote ongevallen met veel slachtoffers en andere calamiteiten zijn soms veel verschillende 
hulpdiensten en organisaties nodig die samenwerken om het tij te keren. Wanneer sprake is van een 
crisis, kan het dus zomaar zijn dat wij als ambulancezorg deel uitmaken van een team. Soms alleen uit de 
gezondheidszorg, soms ook veel breder samengesteld. 
Met gemeente, met de brandweer, de politie, het waterschap, het leger.
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Crisis-management

in onze regio

1. Intern Crisismanagement Team 
(CMT)

2. Veiligheidsregio Limburg-Noord

1.  Jaarlijkse uitvoeringsoefening van 
het CMT

2.  Samenwerking met de 
 Veiligheidsregio
3.  Rampencoördinator 
 Laurentius Ziekenhuis

ontwikkelingen

Intern Crisisplan, 
te vinden op Manual Master.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

over dit puzzelstukje

interessante links

“ Zie jij mogelijke verbeteringen in deze samenwerking?”

http://www.vrln.nl/Pages/default.aspx
http://vrln.nl/


Hoe weten wij dat wij het juiste aantal ambulances inzetten of hoeveel 
verpleegkundigen wij 
stand-by moeten houden tijdens de volgende voetbalwedstrijd? Dat 
is het terrein van data-analyse. Met ondersteuning van onze collega’s 
van UMCG Ambulancezorg verzamelen wij alle gegevens die wij over 
al onze inzetten hebben, analyseren wij deze en verwerken de gege-
vens vervolgens in modellen om te bepalen wat waar nodig is.

Op basis van onderzoek zorgen we ervoor dat we overal steeds die zorg pa-
raat hebben staan die mensen op basis van onze ervaringen waarschijnlijk 
nodig hebben. 

ontwikkelingen

Voorheen werd altijd gebruikt ge-
maakt van Optima, simulatiesoftware 
dat ons helpt bij het optimaliseren van 
de resources (auto’s, personeel, dien-
stenpatronen, standplaatsen). Momen-
teel zijn er ontwikkelingen rondom 
een mogelijk nieuw systeem. Dit sys-
teem kan intern beheerd worden en 
gebruikt meer actuele data.
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Onderzoek en analyse

over dit puzzelstukje



VieCuri Medisch Centrum
SJG
Laurentius Ziekenhuis
Maasziekenhuis Pantein
Maastricht UMC+
Radboud UMC
Canisius-Wilhemina Ziekenhuis
Catharina Ziekenhuis

Een bezoek aan een ziekenhuis voor een onderzoek of controle gaat voor een patiënt vaak gepaard 
met stress, wachten, van specialist naar specialist gaan en in de rij moeten voor een nieuwe afspraak. 
Dat kan anders, zeker wanneer de patiënt per ambulance gaat. Wij nemen de verantwoording om hem 
op te halen - waar hij ook is - en zorgen ervoor dat hij snel en veilig naar het ziekenhuis wordt gebracht.  

We blijven vervolgens bij de patiënt, begeleiden hem langs de verschillende afdelingen en brengen hem weer 
naar huis. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de patiënt en zijn familie die informatie en adviezen krijgen waar zij 
behoefte aan hebben. Door dit te doen helpen wij het ziekenhuis om ruimte te maken, doordat wachttijden 
korter worden en administratieve kosten (bijvoorbeeld voor het regelen van een ambulance voor de terugreis) 
omlaag gaan.
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Patiëntenvervoer

in onze regio

1.  VieCuri Medisch Centrum, Venray
2.  VieCuri Medisch Centrum, Venlo
3.  SJG, Weert
4.  Laurentius Ziekenhuis, Roermond
5.  Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer
6.  Maastricht UMC+
7.  Radboud UMC, Nijmegen
8.  Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, 

Nijmegen
9.  Catherina Ziekenhuis, Eindhoven

1.  Uit- en Thuis concept (onderdeel van 
het Acute Zorgplein) i.s.m. het 

 Laurentius Ziekenhuis, Roermond
2.  Zorgambulance

ontwikkelingen 
 

over deze puzzelstukjes

interessante links

“Hoe zie jij de toekomst 
 van de zorgambulance?”

https://www.viecuri.nl/
https://www.sjgweert.nl/
https://www.laurentiusziekenhuisroermond.nl/
https://www.maasziekenhuispantein.nl/
https://www.mumc.nl/
https://www.radboudumc.nl/Pages/default.aspx
https://www.cwz.nl/
https://www.catharinaziekenhuis.nl/


Bij spoed is het belangrijk dat het ziekenhuis al weet 
wat de toestand van de patiënt is, terwijl hij nog on-
derweg is in de ambulance. Dit gebeurt via snelle 
mobiele datanetwerken die rechtstreeks gekoppeld 
zijn aan de spoedeisende hulp. De arts kan zo de 
toestand van de patiënt mee bewaken en advies ge-
ven aan de ambulancebemanning. Het ziekenhuis is 
dan eigenlijk al aan boord van de ambulance.
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Spoedopname

in onze regio

1.  VieCuri Medisch Centrum, Venray
2.  VieCuri Medisch Centrum, Venlo
3.  SJG, Weert
4.  Laurentius Ziekenhuis, Roermond
5.  Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer
6.  Maastricht UMC+
7.  Radboud UMC, Nijmegen
8.  Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, 

Nijmegen
9.  Catherina Ziekenhuis, Eindhoven

1.  Acute Zorgplein i.s.m. SEH Venlo, 
Weert, Boxmeer en Roermond

2.  Telehealth

ontwikkelingen
VieCuri Medisch Centrum
SJG
Laurentius Ziekenhuis
Maasziekenhuis Pantein
Maastricht UMC+
Radboud UMC
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Catharina Ziekenhuis

over dit puzzelstukje

interessante links

“ Zie jij nog meer mogelijkheden voor deze samenwerking?”

https://www.viecuri.nl/
https://www.sjgweert.nl/
https://www.laurentiusziekenhuisroermond.nl/
https://www.maasziekenhuispantein.nl/
https://www.mumc.nl/
https://www.radboudumc.nl/Pages/default.aspx
https://www.cwz.nl/
https://www.catharinaziekenhuis.nl/


Veel mensen appen of twitteren tegenwoordig liever dan dat ze een telefoongesprek voeren. 
Wie ambulancezorg nodig heeft, voor een spoedgeval of een medische vraag, hoeft niet na te den-
ken. Wij zijn bereikbaar op de manier die de patiënt het makkelijkst vindt en geven advies of hel-
pen tot de ambulance er is.

17 

Advies via mobiele app

mogelijke ontwikkeling 
voor de toekomst: 
Het nieuwe melden

(zie “Downloads” voor het document) 

“ Hoe zou jij dit 
 ‘nieuwe melden’ 
 willen inrichten?”

over dit puzzelstukje



Per jaar komen er landelijk zo’n 1 miljoen mensen in de ambulan-
ce. Van al deze mensen en al deze ritten, verzamelen we allerlei 
gegevens. Die informatie gebruiken we om onze dienstverlening 
te optimaliseren en de gezondheid en de veiligheid van onze in-
woners te verbeteren. 

Zij hoeven zich geen zorgen te maken over al die gegevens. Die wor-
den veilig opgeslagen en zijn alleen te zien voor de medisch specialis-
ten die de desbetreffende patiënt behandeld hebben. Trouwens, zelfs 
wanneer alle persoonlijke informatie wordt weggelaten, is het 
verbazingwekkend wat we met de overgebleven gegevens nog alle-
maal kunnen doen om onze dienstverlening te verbeteren.

18 

Data opslag

in onze regio

ontwikkelingen

NEN 7510 
(beschikbaarheid, integriteit / kwaliteit 
en vertrouwelijkheid van gegevens)

Voorheen werd altijd gebruikt ge-
maakt van Optima, simulatiesoftware 
dat ons helpt bij het optimaliseren van 
de resources (auto’s, personeel, dien-
stenpatronen, standplaatsen). Momen-
teel zijn er ontwikkelingen rondom 
een mogelijk nieuw systeem. Dit sys-
teem kan intern beheerd worden en 
gebruikt meer actuele data.

over dit puzzelstukje



Bij een calamiteit is het soms niet direct duidelijk welke hulpdiensten nodig zijn. Is een ambulance 
voldoende of moet de brandweer eraan te pas komen? Moet de politie worden ingeschakeld? Als 
iemand in een stressvolle situatie zit, heeft hij vaak geen tijd om na te denken over de vraag wie 
hij het beste kan bellen.

Als iemand 112 belt, krijgt hij direct contact met onze gezamenlijke meldkamer. Wij zorgen er samen met 
brandweer en politie voor dat de juiste mensen zo snel mogelijk naar de patiënt toe komen. Bovendien 
staan wij in contact met lokale gezondheidscentra en medische specialisten. Als iemand in zijn eigen om-
geving hulp of specifiek medisch advies nodig heeft, dan weten wij precies met wie wij moeten praten 
om dat te regelen.
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Meldkamer (112)

in onze regio

Meldkamer Limburg

1. Zorgmeldkamer
2. NTS-spel van de Meldkamer

ontwikkelingen

interessante links
Meldkamer Limburg

over dit puzzelstukje

“ Hoe zie jij de 
 toekomst van 
 het meldproces?”

http://www.meldkamer-limburg.nl/


Soms zijn de beste zorgverleners juist de professionals in eigen 
dorp, buurt of wijk. Dat is de reden waarom wij direct in verbinding 
staan met deze eerstelijnszorgverleners. Wij kunnen de patiënt 
doorverbinden met de juiste mensen en zij kunnen als dat nodig 
blijkt altijd op ons terugvallen om bijvoorbeeld toch een ambulan-
ce te sturen.
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Gekoppeld

in onze regio

1.  Cohesie 
 (volgens wederkerigheidsprincipe)
2.  Meditta 
 (volgens wederkerigheidsprincipe)
3.  Proteion
4.  Mantelzorg
5.  Gemeenten
6.  Meldpunt Huiselijk geweld & 
 Kindermishandeling

Samenwerkingsovereenkomst 
Huisartsen

ontwikkelingen

Cohesie
Meditta
Proteion
Mantelzorg

over dit puzzelstukje

interessante links

http://www.cohesie.org/%20
http://www.meditta.nl/
http://www.proteion.nl/
http://www.platformmantelzorglimburg.nl/


Wij zijn een land van mensen die houden van plezier op of om het water – soms gaat het net 
een tikkeltje te wild en komt er iemand in het water terecht. Gelukkig staan onze ambulancedien-
sten paraat om die persoon eruit te vissen, te controleren of het goed gaat en te zorgen voor vaste 
grond onder zijn voeten. Bij festivals, parades en zeilwedstrijden kan iedereen dus ontspannen in 
de wetenschap dat er altijd een zorgzaam team in de buurt is.
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Ambulanceboot

in onze regio

In onze regio is net zoveel water als in 
Zeeland en Friesland, maar hier is geen 
ambulanceboot.

over dit puzzelstukje



Als iemand onverhoopt bij een ernstig chemisch of besmettelijk incident betrokken raakt, dan wil 
hij daar niet alleen zo snel mogelijk weg, maar wil hij uiteraard ook zeker weten dat hij veilig is en 
niks mankeert! Onze ambulances zijn ter plaatse en werken met andere zorgverleners samen aan 
de triage en zorgen ervoor dat iedereen zo snel mogelijk de juiste zorg krijgt.
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Incidenten Volksgezondheid

in onze regio

ontwikkelingen

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Samenwerking met de Veiligheidsregio

Asbest in Roermond na brand 
in jachthaven, een voorbeeld 

van een incident waar de 
Veiligheidsregio 

Limburg-Noord actief bij 
betrokken was.

interessante links
Veiligheidsregio Limburg-Noord

over dit puzzelstukje

http://www.vrln.nl/Pages/default.aspx
http://vrln.nl/


Wie geniet er niet van kronkelende weggetjes tussen de dorpen in onze prachtige landschappen. 
Maar echt handig zijn ze niet wanneer je snel van A naar B moet en er ook nog anderen op weg zijn. 

Daar hebben wij het volgende op bedacht: als wij nu eens levensreddende medicatie en hulpmiddelen 
rechtstreeks naar de patiënt toe zouden kunnen sturen? Of hij zich nu ver van de gebaande paden be-
vindt of tijdens de spits in de file staat. Een ambulance drone is altijd in staat in een rechte lijn naar het 
noodgeval toe te vliegen en instructies te geven over de acute zorg die nodig is om iemand veilig en 
stabiel te houden tot de ambulance arriveert.
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Drones enz.

interessante links
Ambulance Drone TU Delft

 

over dit puzzelstukje

“Heb jij hier al ideeën  
  over? Laat het ons weten!”

ontwikkelingen 

Een student van de TU in Delft ontwierp 
in 2014 al een ambulancedrone die een 
defibrillator razendsnel kan afleveren 
op de plek waar die nodig is. 
Wij volgen de ontwikkelingen omtrent 
de realisatie van een ambulancedrone 
en andere technologische ontwikke-
ling.

http://www.vrln.nl/Pages/default.aspx
http://www.tudelft.nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/ambulance-drone-tu-delft-vergroot-overlevingskans-bij-hartstilstand-drastisch/%20


De verpleegkundigen en hun collega’s in verzorgingshuizen leveren geweldig werk. 
Wij staan paraat om even bij te springen als ze een extra paar handen nodig hebben.
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Verzorgingshuizen

ontwikkelingen

Zorgambulance

over dit puzzelstukje



Mensen hebben tegenwoordig geen tijd om al die verschillende num-
mers van al die 
zorgverleners en al die verschillende tijden waarop ze kunnen bellen te 
onthouden. Dat kan anders, beter! Daarom hebben wij algemene num-
mers van wijkgezondheidscentra in het leven geroepen en ze aan ons 
systeem gekoppeld. Wij zorgen voor de verbinding, dag of nacht.
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Regionale zorgmeldkamer

in onze regio

ontwikkelingen

1. De Zorggroep
2. Proteion
3. Gemeenten (WMO)

Zorgmeldkamer

De Zorggroep
Proteion

over dit puzzelstukje

interessante links“Wat vindt jij van dit idee?”

http://www.vrln.nl/Pages/default.aspx
https://www.dezorggroep.nl/
http://www.proteion.nl/


Het is voor mensen altijd fijn dat hun eigen huisarts paraat staat wanneer ze die nodig hebben. 
Iemand die bekend is met de medische geschiedenis en achtergrond en die het best mogelijke 
advies kan geven. 

’s Avonds, ’s nachts en in de weekenden moeten patiënten met hun klachten naar de Huisartsenpost. 
Dankzij korte lijnen en samenwerkingen tussen zorgverleners in de regio hoeft niemand zich dan zorgen 
te maken over onvolledige medische dossiers. De huisarts wordt automatisch op de hoogte gehouden 
als iemand een noodnummer belt, naar het gezondheidscentrum gaat of bezoek krijgt van een andere 
medische professional.

26 

Huisarts

in onze regio

ontwikkelingen

1.  Cohesie
2.  Meditta
3.  Spoedpost Noord-Limburg

interessante links

Samenwerkingsovereenkomst 
Huisartsen

Cohesie
Meditta
Spoedpost Noord-Limburg

‘Wij volgen de ontwikkeling 
omtrent de samenwerking 
tussen de HAP en SEH’

over dit puzzelstukje

http://www.vrln.nl/Pages/default.aspx
http://www.cohesie.org/%20
http://www.meditta.nl/
http://www.spoedpostnoordlimburg.nl/%20


Gezondheidscentrum
Pro Vita
Pantaleon

Wij vinden dat het tijd is om eens met een bredere blik na te denken over de organisatie en de 
samenwerking binnen de gezondheidszorg. Het gaat ons niet alleen om rijden met zwaailicht en 
sirene en om spoedzorg. Wat wij willen is de best mogelijke zorg bieden. En daarbij is onze rol 
aan het veranderen. Dat betekent dat we steeds vaker samen met andere zorgverleners nadenken 
over bijvoorbeeld een gezamenlijk, lokaal Gezondheidscentrum. 

Zo’n Gezondheidscentrum is meer dan een huisartsenpraktijk alleen. Er komen allerlei zorgprofessionals 
te werken: van fysiotherapie, oogheelkunde en geboortezorg tot logopedie 
en psychologie. Een heel scala zorgverleners direct in de buurt van de patiënt. De ambulancezorg is ook 
present. Wij ondersteunen de professionals in het Gezondheidscentrum wanneer wij niet op straat zijn 
of mensen naar of uit en ziekenhuis vervoeren. Deze brede samenwerking zorgt ervoor dat patiënten in 
veel gevallen thuis, of heel dicht in de buurt de juiste zorg kunnen krijgen.

in onze regio

1.  Gezondheidscentrum 
 Noord Limburg, Horst
2.  Pro Vita, Reuver
3.  Pantaleon Medisch Centrum, 
 Panningen

27 

Gezondheidscentrum

Eens of oneens: 
“De aanwezigheid van ambulancezorgverlening ter ondersteuning 
  van Gezondheidscentra is een goede ontwikkeling.”

over dit puzzelstukje

interessante links

http://www.vrln.nl/Pages/default.aspx
http://www.gcnoordlimburg.nl/
http://www.medischcentrumreuver.nl/
http://www.pantaleon.nl/


interessante links
Vincent van Gogh

Er zijn mensen die, voor hun eigen veiligheid of de veiligheid van anderen, in gesloten instellingen 
wonen. Ook zij kunnen ziek worden en wij bieden hen exact dezelfde ondersteuning aan als alle 
anderen. Gewoon ‘thuis’ of zo dicht mogelijk in de buurt.

in onze regio

ontwikkelingen

Vincent van Gogh, Venray

Ondersteuning van forensisch artsen 
in het huis van bewaring of gevange-
nissen door de Rapid Responders.
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Gesloten instellingen

over dit puzzelstukje

http://www.vrln.nl/Pages/default.aspx
http://www.vvgi.nl/


Als er iets vreselijk verkeerd gaat, wil iedereen erop kunnen vertrouwen dat alle nooddiensten 
klaar staan en samenwerken om te voorkomen dat het nog verder uit de hand loopt. 

Als ambulancezorg is het onze belangrijkste taak snel ter plaatse te zijn, te bekijken hoe ernstig men-
sen gewond zijn, acute levensreddende behandelingen uit te voeren en slachtoffers vakkundig naar het 
ziekenhuis te brengen. Wij staan in direct contact met specialisten van de spoedeisende hulp die onze 
mensen ter plaatse kunnen adviseren over de behandeling. Daarnaast zorgen wij ook voor de andere 
hulpverleners die gevaar lopen.

in onze regio

ontwikkelingen

1.  Brandweer Limburg-Noord
2.  Politie Limburg-Noord
3.  Veiligheidsregio Limburg-Noord
4. GHOR

Implementatie Grootschalige 
Geneeskundige Bijstand (GGB)
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Ongevallen

Brandweer
Politie (Landelijk)
Veiligheidsregio Limburg-Noord

over dit puzzelstukje

interessante links“ Zie jij mogelijke 
 verbeteringen voor 

deze samenwerking?”

http://www.vrln.nl/Pages/default.aspx
http://www.brandweerln.nl/Pages/default.aspx
https://www.politie.nl/
http://vrln.nl/


Als iemand langdurig ziek is, als het herstel van letsel lang gaat duren of als iemand niet meer zo-
veel buiten komt, kunnen mensen zich soms eenzaam gaan voelen. Omdat wij niet altijd druk in de 
weer zijn, kunnen wij af en toe bij die mensen of andere kwetsbare langsgaan. Al is het alleen maar 
voor een kopje koffie en een praatje - gewoon om even te kijken of alles goed gaat.

ontwikkelingen

1.  Zorgambulance
2.  Wens in beweging, Limburg
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Op visite

interessante links
Wens in beweging, Limburg

over dit puzzelstukje

Eens of oneens: 
“Het ‘op visite gaan’ moet in de toekomst een grotere rol gaan 
  spelen binnen de ambulancezorg.”

http://www.wensinbeweging.nl/


Goede en bereikbare medische zorg speelt een belangrijke rol bij het leefbaar en gezond 
houden van mensen in wijken, dorpen, steden en buurtschappen. Dat is de reden dat de ambu-
lancezorg nauwe banden opbouwt met lokale organisaties van zorgprofessionals en vrijwilligers. 
Dit om te achterhalen hoe wij zo goed mogelijk kunnen samenwerken om aan de zorgbehoeften 
van de gemeenschap tegemoet te blijven komen. We kijken daarbij veel verder dan alleen onze 
professionele belangen.

in onze regio

ontwikkelingen
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Gemeenschap

Hart voor Limburg /  
Burgerhulpverlening Limburg

Hart voor Limburg 2.0

interessante links

“ Is burgerhulp-
 verlening ook 
 geschikt om voor 

iets anders in te 
zetten dan alleen 
reanimatie?”

Hart voor Limburg
Burgerhulpverlening Limburg

over dit puzzelstukje

http://www.vrln.nl/Pages/default.aspx
http://www.hartvoorlimburg.com/
http://www.burgerhulpverleninglimburg.nl/


Voor veel mensen is een rit naar het ziekenhuis een spannende gebeurtenis die stress geeft. 
Vaak is een bezoek aan het ziekenhuis echter niet nodig en kan dezelfde hoge kwaliteit medische 
zorg ook thuis worden aangeboden. Dat is fijner voor de patiënt en geeft ruimte in het ziekenhuis. 
Daarbij spelen wij als ambulancezorg met al onze kennis en ervaring in mobiele zorg een belang-
rijke rol.

ontwikkelingen
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Huisbezoek

1.  Uit- en Thuis concept (onderdeel  
van het Acute Zorgplein) i.s.m. het  
Laurentius Ziekenhuis Roermond

2.  Telehealth 

over dit puzzelstukje

Eens of oneens: 
“Het is een goede ontwikkeling dat ziekenhuiszorg steeds meer 
  in de thuissituatie wordt geboden.”



Wie gaat er nou graag naar de huisarts voor allerlei 
routinematig onderzoek? Steeds meer mensen zijn 
door moderne techniek prima in staat hun eigen 
gezondheid bij te houden. Bijvoorbeeld door hun 
bloeddruk zelf te meten, hun hart te monitoren of 
hun suiker te meten. Omdat alle systemen tegen-
woordig met elkaar in verbinding staan, kunnen 
mensen zichzelf prima in de gaten houden en kun 
zij er gerust op zijn dat hun huisarts altijd over de 
meest actuele informatie beschikt!
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Zelf doen

Een of oneens: 
“De mogelijkheden voor patiënten  
  om zelf hun gezondheid bij te 
  houden zijn goede ontwikkelingen 
  voor de ambulancezorgverlening.”

over dit puzzelstukje



Contact is belangrijk. Zowel tussen patiënt en zorgverlener als tussen de verschillende zorgver-
leners onderling. Als een huisarts, wijkverpleegkundige en ambulancedienst op pad zijn, onder-
houden zij continu contact met elkaar. Samen zorgen zij ervoor dat de juiste mensen op de juiste 
plaats aanwezig zijn met de juiste informatie om hun taken uitstekend uit te voeren.

in onze regio

34 

Partner in de eerste lijn

Al onze ketenpartners

over dit puzzelstukje

“Hoe kan dit contact volgens jou 
  het beste worden vormgegeven?”



Dag en nacht zijn wij beschikbaar om professionele zorg te leveren aan iedereen die daar om 
vraagt. 7 dagen in de week, 24 uur per dag, het hele jaar door.

ontwikkelingen

35 

Dag en nacht beschikbaar

Verbeterplan 95% van Zorgverzekeraars 
om te komen tot betere ambulancezorg 
in deze regio (meer ambulances, meer 
medewerkers).

In dit puzzelstukje wordt onze missie en 
visie verwoord. Als mobiele partner in de 
zorgverlening willen wij 24/7 verantwoorde 
ambulancezorg op maat leveren. 
Deze beschikbaarheid wordt ook steeds 
meer van ons als organisatie verwacht als 
gevolg van de Tijdelijke Wet Ambulance-
zorg (Twaz).

1. Missie: AmbulanceZorg Limburg-Noord, mobiele partner in Zorgverlening.
2. Visie: 
a. Wij leveren 24/7 verantwoorde ambulancezorg in de regio Limburg-Noord en desgevraagd daar-

buiten.
b. Wij leveren zorg op maat en brengen desgewenst de zorg naar de patiënt toe.
c. Wij zetten binnen de kaders van onze begroting en wettelijke mogelijkheden zo maximaal moge-

lijke paraatheid op de weg.
d. Wij zoeken binnen kaders van de Big Picture naar mogelijkheden en samenwerking met onze zorg- 

en hulpverleningspartners om zo effectief en efficiënt mogelijk, zo veilig mogelijk en zo kwaliteit 
gericht mogelijk de meest aangewezen zorg aan de patiënt te kunnen leveren en verbinding tus-
sen ketenpartners te bewerkstelligen.

e. Wij faciliteren onze medewerkers zodat zij hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen ten 
aanzien van hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

f. Wij leveren zorg met inachtneming van de veiligheid van patiënten en medewerkers.
g. Wij analyseren en beheersen de risico’s om de zorg zo veilig mogelijk te maken en om de continuï-

teit van zorgverlening te kunnen borgen.
h. Wij voeren beleid dat is gericht op de gezondheid, vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van 

onze medewerkers.

over dit puzzelstukje
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