
 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Nadat drie Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Nederland de pilot ‘Medium Care 
Ambulancezorg’ succesvol hebben afgerond kregen ook alle andere RAV’s in Nederland de 
keuze om middencomplexe ambulancezorg te implementeren. Een kans die Ambulancezorg 
Limburg Noord en de afdeling Acute Zorg van GGD Zuid Limburg met beide handen hebben 
aangegrepen. Dit nieuwe sectorale kader biedt mogelijkheden tot verdere professionalisering 
en differentiatie binnen de niet-spoedeisende ambulancezorg.  
 
Vanaf 1 december starten de Limburgse RAV’s met het aanbieden van deze nieuwe vorm van 
ambulancezorg: de middencomplexe ambulancezorg. Ambulancemedewerkers die voorheen in de 
laagcomplexe ambulancezorg werkzaam waren, zijn nu opgeleid om ook de middencomplexe zorg aan te 
bieden. De betreffende teams zijn daardoor in staat om meeromvattende, complexe zorgvragen in 
behandeling te nemen. Zo is er meer mogelijk op het gebied van pijnstilling en ritmebewaking. Deze 
professionalisering zorgt voor een betere aansluiting op de huidige zorgbehoeftes en vermindert de druk 
op de capaciteit van de hoogcomplexe ambulancezorg. Voor een groot deel van het complexe planbare 
vervoer hoeft geen spoedambulance (ALS) meer ingezet te worden.  
 
Bij de twee RAV’s hebben ruim 20 ambulancemedewerkers de scholing voor de middencomplexe 
ambulancezorg succesvol afgerond. Hierdoor heeft niet alleen de organisatie een kwaliteitsslag gemaakt, 
maar hebben ook de medewerkers zich op professioneel vlak verder kunnen ontwikkelen. Een win-win 
situatie waarbij Ambulancezorg Limburg Noord en de afdeling Acute Zorg van GGD Zuid Limburg een 
positieve bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van hun personeel en er stappen zijn 
ondernomen om de druk op de ambulancezorg te verminderen.  
 
Meer informatie 
Bekijk de infographic voor meer uitleg over de middencomplexe ambulancezorg. Heeft u verdere vragen 
hierover? Stuur een e-mail naar fons.verstappen@ambulancezorgln.nl of joop.deriks@ggdzl.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

G.L.M. van den Bogaert     F.C.W. Klaassen 
Bestuurder AmbulanceZorg Limburg-Noord   Voorzitter directie GGD Zuid Limburg 
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