Ledenprofiel

AmbulanceZorg Limburg-Noord

kerncijfers
Werkgebied › Noord- en Midden
Limburg (cf. Veiligheidsregio LN)
Medewerkers › 200/180 fte
Ambulanceposten › 10
Ambulances › 22 ALS, 3 LCV/Zorg
ambulance4, 1 Zorgambulance3,
2 soloambulances
Inwonertal › ruim 510.000
Gemeenten › 15
Ritten totaal › 33.500
A1 ritten › 15.300
Prestatie › 90,1%*
*Landelijk gemiddeld 92,9%

AmbulanceZorg Limburg-Noord is verantwoor
delijk voor de ambulancezorg in de regio Noorden Midden Limburg (ruim 510.000 inwoners).
Dit werkgebied is langgerekt (100 km) en doorsneden door de Maas. Het werkgebied valt samen
met de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Onze ambulancedienst streeft naar verantwoord zorgondernemerschap en wil thema’s
als samenwerking, maatschappelijke betrokkenheid en kwaliteit van dienstverlening
uitdragen. Ons motto is Zorg in Beweging.
AmbulanceZorg Limburg-Noord
AmbulanceZorg Limburg-Noord is in 2003
ontstaan uit het samengaan van de ambulancedienst Midden Limburg, de ambulancedienst van VieCuri Medisch Centrum Noord
Limburg en de meldkameractiviteiten voor
de ambulancezorg van de (toenmalige)
Sector Veiligheid. De Meldkamer Ambulance
zorg is ondergebracht in de gezamenlijke
meldkamer van politie, brandweer en ambulancezorg in Venlo.
AmbulanceZorg Limburg-Noord levert
ambulancezorg in de regio Noord- en
Midden-Limburg. Dit is een langgerekt
gebied dat zich uitstrekt van Mook en
Middelaar tot aan Echt. Er zijn momenteel 10
standplaatsen van waaruit de ambulances
vertrekken. Jaarlijks voert AmbulanceZorg
Limburg-Noord ruim 33.000 ambulanceritten
uit in de regio Noord- en Midden-Limburg.

Samenwerking met ketenpartners
AmbulanceZorg Limburg-Noord maakt deel
uit van een keten van zorgverleners; een
goede relatie met ketenpartners vinden wij
dan ook erg belangrijk. Wij spannen ons
in om verbindingen met ketenpartners te
hebben en te onderhouden. Ons missiestatement is niet voor niets: uw mobiele
partner in –acute- zorgverlening. Met enkele
partners gaan we verder dan structureel
overleg en afstemming. Met hen bouwen
we aan nieuwe zorgconcepten. Dit is de
komende jaren hard nodig willen we bij een
veranderend zorgveld en veranderende
zorgbehoeften in onze regio de kwaliteit en
de toegankelijkheid van de zorgverlening
waarborgen tegen aanvaardbare kosten.
Zo wordt de Zorgambulance3, het concept
voor laag complex, zorgzaam vervoer,
bemenst door medewerkers die afkomstig
zijn van een van de zorgcentra in ons gebied
(verzorgenden niveau 3).
Met een SEH van een van de ziekenhuizen
is samenwerking op de spoedeisende hulp
gerealiseerd en binnen dit project wordt
onder andere ook het Uit & Thuisconcept

en e-health verkend. En wij gaan samen
enkele high potentials uit onze organisaties
opleiden voor de combinatiefunctie SEHAmbulanceverpleegkundige.
Met een thuiszorgorganisatie werken wij
samen aan een vernieuwend zorgconcept,
waarbij verpleegkundigen van Ambulance
Zorg Limburg-Noord samen met verpleegkundigen of verzorgenden IG van de
Thuiszorgorganisatie de soloambulance
bemensen om zo samen acute ambulance
zorg en niet planbare, acute thuiszorg te
verlenen. Binnen het project wordt de
mogelijkheden voor samenwerking voor de
planbare, verpleegkundig specialistische
thuiszorg en de intramurale zorg verkend.
Opleidingscentrum
Wij leveren zorg met professioneel opgeleide,
getrainde medewerkers. Met de bekendmaking van de naam Hippocampus en het bijbehorende logo is het nieuwe trainingscentrum
als onderdeel van AmbulanceZorg LimburgNoord begin september 2013 geopend. Het
centrum richt zich op scholing, training en
toetsing van professionals in de gezondheidszorg en er kunnen communicatie
trainingen worden gegeven. Hippocampus
is gevestigd in het hoofdkantoor van de
AmbulanceZorg Limburg-Noord.
Het trainingscentrum is zodanig ingericht
dat er vanuit verschillende cameraposities
opnamen worden gemaakt van de handelingen van de cursist die zelf op een later
moment de beelden nog eens rustig kan
bekijken. De professionals in training kunnen
middels opnamen met een persoonlijke
camera de eigen waarnemingen registreren.
Voor trainingen in de gezondheidszorg kan
een realistische setting worden gerealiseerd
met simulatieapparatuur, fantomen en
multimedia.
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