Buiten kantooruren en in het weekend

Aanvragen van niet-spoedeisende ambulancezorg

Buiten kantooruren en in het weekend zijn er minder ambulances
beschikbaar. Niet-spoedeisende ambulancezorg dat vóór 9.00 uur
’s morgens, na 17.00 uur in de middag of in het weekend dient
te worden uitgevoerd, is in principe alleen mogelijk wanneer
de bestemming zich binnen het verzorgingsgebied van de regio
Rotterdam-Rijnmond bevindt.

Voor het aanvragen van niet-spoedeisende ambulancezorg belt u met
de meldkamer ambulancezorg:

Overdracht patiënt

Niet-spoedeisende
ambulancezorg

088 – 622 32 23
U krijgt dan een keuze menu. Met optie 2 kiest u voor
“aanvraag niet-spoedeisende ambulancezorg”.

Om geen kostbare tijd te verliezen, vragen wij u ervoor te
zorgen dat uw patiënt gereed is wanneer de ambulance ter
plaatse komt. Zorgt u er bijvoorbeeld voor dat de spullen die
de patiënt mee moet nemen, al klaar liggen. Verder vragen
wij u de patiëntgegevens, verzekeringsgegevens en eventuele
bijzonderheden aan onze bemanning te overhandigen.
Dit hebben zij nodig voor de rittenadministratie en voor
de overdracht op de plaats van bestemming.

Wanneer wel en wanneer niet
en hoe vraagt u het aan?
AZRR
Breslau 2
2993 LT Barendrecht
Postbus 4
2990 AA Barendrecht
E info@azrr.nl
www.azrr.nl

Besteld vervoer
(niet-spoedeisende ambulancezorg)
Welke criteria?
AmbulanceZorg Rotterdam- Rijnmond spant zich in voor ambulancezorg
van goede kwaliteit waarin de patiënt onderweg de juiste zorg en
begeleiding ontvangt. Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de
beschikbare ambulances in de regio Rotterdam-Rijnmond zetten we
vervoer per ambulance alleen in wanneer andere opties niet
mogelijk zijn.
U kunt zelf eenvoudig bepalen of uw patiënt in aanmerking komt voor
niet-spoedeisende ambulancezorg. Dit is het geval wanneer de patiënt
minimaal aan een van deze criteria voldoet:

Spoedvervoer of besteld vervoer?
Binnen de ambulancezorg in Nederland wordt onderscheid gemaakt
tussen spoedvervoer en niet spoedeisende ambulance zorg, ook wel
besteld vervoer genaamd.
Bij het spoedvervoer gaat het om situaties waarbij er sprake is van
(dreigende) uitval van vitale functies. Hierbij maken we onderscheid
tussen A1-ritten (levensgevaar – maximale spoed- sirene en zwaailichten
aan) en A2- ritten (geen levensgevaar – wel spoed- sirene en zwaailichten
meestal uit). Bij besteld vervoer gaat het om niet-spoedeisende (vaak
planbare) ambulancezorg die worden aangeduid als B-rit.
In deze folder geven we richtlijnen voor de aanvraag van niet
spoedeisende ambulancezorg (besteld vervoer).

• de patiënt moet liggend vervoer worden;
• de patiënt heeft tijdens het vervoer bewaking van vitale
   functies nodig;
• de patiënt heeft tijdens het vervoer (mogelijk)
   interventies nodig;
• de patiënt heeft zorginhoudelijke begeleiding nodig;
• de patiënt heeft tijdens het vervoer psychische begeleiding nodig.
De inschatting van een arts dat vervoer per ambulance noodzakelijk is, is
het uitgangspunt van de inzet van niet-spoedeisende ambulancezorg. De
meldkamer ambulancezorg beslist echter of de aanvraag voldoet aan de
criteria en op welke wijze de zorg wordt verleend. Dit betekent dat de
verpleegkundig centralist kan besluiten de aanvraag niet te honoreren.
Wanneer uw patiënt niet voldoet aan de bovenstaande criteria, maar
een vervoersprobleem heeft of bijvoorbeeld onvoldoende kleding bij zich
heeft voor de terugreis naar huis, dan verzoeken wij u vriendelijk om in
overleg met uw patiënt een alternatieve oplossing te zoeken. Er is dan
immers geen sprake van een indicatie voor ambulancezorg.

Planning
De meldkamer ambulancezorg is volgens de wet niet alleen
verantwoordelijk voor de indicatiestelling, maar ook voor de planning
van het ambulancevervoer. Bij het plannen moeten wij er altijd
voor zorgen dat er voldoende capaciteit beschikbaar blijft voor
het spoedvervoer. De centralist heeft daarom de bevoegdheid om
ritopdrachten voor niet-spoedeisende ambulancezorg uit te stellen en op
een later tijdstip uit te geven.
De meldkamer ambulancezorg doet haar uiterste best om nietspoedeisende ambulancezorg op het afgesproken tijdstip uit te voeren.
Voor een goede planning is het belangrijk dat u het vervoer in een zo
vroeg mogelijk stadium aanvraagt. Voor een optimale planning, indien
mogelijk, minimaal 24 uur voorafgaand aan de gewenste rittijd.
Ad-hoc aanvragen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen!

