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Ambulance Oost

kerncijfers
Werkgebied › Twente en een deel van
Noord-Oost Gelderland
Medewerkers › 240
Ambulanceposten › 9
Ambulances › 26
Inwonertal › ± 630.000
Gemeenten › 14 1
Ritten 2012 totaal › 34.469
A1 ritten › 10.943
Percentage A1 <15 minuten › 94,7%*
*Landelijk gemiddelde 92,9%

Ambulance Oost is verantwoordelijk voor
de uitvoering van de ambulancezorg in de
veiligheidsregio Twente. Ambulance Oost
bestaat als organisatie sinds 1996 en is
ontstaan uit het samengaan van verschillende
particuliere en GGD-ambulancediensten in de
regio Twente.

Het werkgebied varieert van de sterk
stedelijke omgeving van Almelo, Enschede
en Hengelo tot het soms wat pittoreske
platteland rond de plaatsen als Ootmarsum
en de Duitse grensstreek. Ambulance Oost
beheert ook de Meldkamer Ambulancezorg
inde regio Twente, gehuisvest in Hengelo.
Zorg op maat
Onze verpleegkundig centralisten in de
MKA bepalen, met behulp van landelijk
vastgestelde afspraken/protocollen, op elke
zorgvraag de best passende zorgverlening;
zorg op maat.
Mobiele zorg
Om zorg op maat te kunnen leveren hebben
wij naast onze reguliere ambulanceteams, de
ambubikers, de Zorgambulances, de Rapid
Responders (RR)/OvdG en de Verpleegkundig
Specialisten.
Externe opleidingen
Met onze afdeling Externe opleiding zijn wij
gestart met het project Lekenhulpverlening,
inmiddels vrijwel landelijk ingevoerd. Een
voorloper van HartslagNU.
Ketenpartners
Een goed voorbeeld van samenwerking
met ketenpartners is de realisatie van de
Spoedpost bij het ZGT in Almelo. Maar
ook is de samenwerking terug te zien in
de afspraken rondom de opvang van een
patiënt met een acuut myocardinfarct, in
de detachering van onze Verpleegkundig
Specialisten en in de gecombineerde functie
RR/OvdG.
De aandacht voor opleiding en scholing voor
alle functies is bijzonder en draagt bij aan de
hoge kwaliteit van beide diensten.

1) Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Neede (deel van gemeente Berkelland), Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen, Wierden.
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