Ledenprofiel

Ambulancezorg Fryslân

kerncijfers
Werkgebied › deel van veiligheidsregio
Friesland, in coöperatie met de
RAV Fryslân
Medewerkers › 110
Ambulanceposten › 9
Ambulances › 16
Inwonertal › 647.239
Gemeenten › 27
Ritten 2012 totaal › 17.069
A1 ritten › 4.676
Percentage A1 › < 15 minuten: 90,2%
*Landelijk gemiddeld 92,9%

Ambulancezorg Fryslân staat voor kwalitatief
hoogwaardige dienstverlening, vernieuwing
en intensieve samenwerking met andere zorgen hulpverleners. Dat realiseren wij met onze
110 medewerkers in een groot deel van Fryslân
en op de Waddeneilanden Terschelling,
Vlieland en Schiermonnikoog.

Om de best mogelijke ambulancezorg te
leveren, werken wij continu aan de verbetering van onze kwaliteit. Dit doen wij onder
meer door te investeren in medewerkers
en materieel. Ambulancezorg Fryslân staat
verder voor nieuwe vormen van ambulance
zorg, steeds meer op maat gesneden, in
het belang van de patiënt. Ambulancezorg
Fryslân is een Friese organisatie, ontstaan
door het samengaan van de ambulancedienst van het Antonius ziekenhuis in
Sneek en de Friese activiteiten van UMCG
Ambulancezorg.
Ambulancezorg is teamwork, niet alleen in
de auto, maar ook daarbuiten. Ambulancezorg Fryslân werkt samen met vele ketenpartners: van KNRM tot verloskundigen, van
Thuiszorg tot politie, van Dokterswacht tot
huisartsen op de Wadden & van het Mobiel

Medisch Team van het UMCG tot de regionale ziekenhuizen. En niet te vergeten met
Kijlstra Ambulancegroep Fryslân, waarmee
we actief samenwerken binnen de coöperatie
RAV Fryslân. Voor ons is deze samenwerking
zeer vanzelfsprekend, want Fryslân is een
bijzondere provincie wanneer het om zorg
gaat. Denk maar eens aan de Friese Meren,
het Waddengebied, de eilanden, het platte
landskarakter en het toerisme.
Werken op de Waddeneilanden
Het werk op Terschelling, Vlieland en
Schiermonnikoog gaat voor een ambulanceverpleegkundige en een -chauffeur verder
dan op de vaste wal. De samenwerking met
Thuiszorg en de huisartsen is zeer intensief.
Vaak is een arts de medische bezetting – lees:
de ambulanceverpleegkundige - van de
tweede ambulance op een eiland.

Ambulanceboot als snelle zorgverlener
Eén van de aantrekkelijkste watersportgebieden van Nederland ligt in Zuidwest
Friesland. Elk jaar vormen De Friese meren
een geliefde bestemming voor honderd
duizenden recreanten uit binnen- en buitenland. Dat is mooi, maar het heeft ook een
keerzijde: ongevallen op het water.
Samen met het Antonius Ziekenhuis Sneek
beschikt Ambulancezorg Fryslân over twee
bijzondere hulpverleningsmiddelen: de
ambulanceboten. Deze snelle vaartuigen,
met een top van negentig kilometer per
uur, kunnen onder de meest uiteenlopende
omstandigheden zorg leveren bij calamiteiten op het water. Ook zijn we in staat
om op professionele wijze een patiënt te
vervoeren naar de vaste wal, waar een reguliere ambulance de zorg kan overnemen. De
boten worden bemenst door een volledig
ambulanceteam dat op het water alle zorg
kan leveren die ook in een gewone ambulance mogelijk is. De ambulanceboten liggen
altijd paraat en worden daarnaast ingezet bij
watersportevenementen zoals de Sneekweek
en het skûtsjesilen.
Door onze dienstverlening is Ambulancezorg
Fryslân een solide vangnet waar de Friese
samenleving en haar gasten altijd en overal
op kan vertrouwen. Wij willen verwachtingen
overtreffen en luisteren naar degenen die
ons nodig hebben. Maar het allerbelangrijkste vinden wij het om iedere dag weer te
leren, zodat wij onze taak morgen nog beter
kunnen uitvoeren.
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