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Acute Zorg Zuid-Limburg
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kerncijfers
Werkgebied › Veiligheidsregio
Zuid-Limburg
Medewerkers › 170
Ambulanceposten › 4 uitruklocaties,
waarvan 3 ambulanceposten
Ambulances › 25, 2 zorgambulances,
1 MICU, 4 Rapid Responder voertuigen
Inwonertal › ± 607.000
Gemeenten › 181
Ritten 2008 totaal › 34.750
A1 ritten › 11.800

Acute Zorg Zuid-Limburg is onderdeel
van de GGD Zuid-Limburg en verzorgt de
ambulancezorg in de zuidelijkste regio van
Nederland: een heuvelachtig gebied waarin je
nooit ver bent van België of Duitsland.

Hoog niveau
Het ziekenvervoer in Zuid-Limburg kent
een lange geschiedenis. Meer dan honderd
jaar geleden, in 1911, had Zuid-Limburg na
een ramp in de mijnen de vierde zieken
automobiel van ons land. In die tijd moesten
hulpverleners met minimaal uitgeruste
ziekenwagens hun werk doen. Ondanks
de beperkte middelen deden zij al het
mogelijke voor de patiënt. Die mentaliteit is
niet veranderd. Nog steeds staat optimale
hulpverlening aan de patiënt voorop. Door
continue vernieuwing en verbetering is de
ambulancezorg in Nederland van een hoog
niveau.
Ambulancezorg zonder
organisatiegrenzen
Acute Zorg Zuid-Limburg draagt bij aan die
continue verbetering van ambulancezorg,
bijvoorbeeld door steeds meer zorg op
maat te leveren. Zo zetten we de MICU
in voor het vervoer van intensive care
patiënten, de zorgambulance voor patiënten
die meer comfort nodig hebben en de
couveusebrancard voor kwetsbare baby’s.
Daarnaast versterken we de samenwerking
met andere zorgverleners. Behalve de

ambulancediensten leveren ook huisartsen
en ziekenhuizen acute zorg. Soepele samen
werking in de acute zorgketen komt ten
goede aan de patiënt. Daarom vindt Acute
Zorg Zuid-Limburg dat samenwerking met
partners geen hinder mag ondervinden
van organisatiegrenzen. Het bereiken van
ambulancezorg zonder organisatiegrenzen is
daarom een van onze ambities.
Ambulancezorg over grenzen
Zuid-Limburg is een bijzondere regio.
Slechts 2% van deze regio grenst aan
Nederland. Inwoners van Zuid-Limburg
maken volop gebruik van zorgvoorzieningen
in het aangrenzende België en Duitsland.
Dat gebied heet de Euregio Maas-Rijn.
Patiëntenstromen houden voor Acute
Zorg Zuid-Limburg dan ook niet op bij de
landsgrens.

Dus kijken we over de grens heen, want
landsgrenzen mogen geen belemmering
zijn voor de hulpverlening, vindt Acute Zorg
Zuid-Limburg. Samenwerking met België en
Duitsland in de spoedeisende medische zorg
is dan ook een speerpunt voor Zuid-Limburg.
Als blijkt dat bijvoorbeeld de Duitsers sneller
bij een spoedgeval kunnen zijn dan de ZuidLimburgse ambulancehulpverleners dan
alarmeert de Meldkamer Ambulancezorg
in Maastricht ook de Duitse collega’s. Door
die samenwerking steken hulpverleners
in de Euregio Maas-Rijn zo’n 300 keer per
jaar de Duitse, Nederlandse en Belgische
grenzen over om spoedeisende medische
zorg te verlenen. Helaas bestaat er nog
geen Euregio zonder grenzen en komen we
soms knelpunten tegen. Het bereiken van
ambulancezorg zonder grenzen is daarom
een van onze ambities.

Burgers moeten altijd zo snel mogelijk de
hulp krijgen die ze nodig hebben. Door de
‘eilandligging’ van Zuid-Limburg kan de
ambulancezorg in deze regio nauwelijks
een beroep doen op ambulances van
Nederlandse buurregio’s. Belgische en Duitse
ambulancecollega’s zijn vaak dichterbij.

1) Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal.
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