Ledenprofiel

UMCG Ambulancezorg

kerncijfers
Werkgebied › Veiligheidsregio Drenthe
Medewerkers › 225
Ambulanceposten › 12 + 3 dagposten
Ambulances › 24 + 4 solo ambulances
Inwonertal › 488.315
Gemeenten › 12 1
Ritten 2012 totaal › 33.967
A1 ritten › 9.787
Percentage A1 <15 minuten › 92,6%*
*Landelijk gemiddelde 92,9%

UMCG Ambulancezorg is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de ambulancezorg
in de veiligheidsregio Drenthe. Binnen het
verzorgingsgebied liggen enkele stedelijke
gebieden als Emmen en Assen, maar ook
in de nationale parken Dwingelderveld en
(gedeeltelijk) het Drents Friese Wold wordt
medische zorg geleverd. Groningen Airport
Eelde hoort eveneens bij het inzetgebied van
UMCG Ambulancezorg.

UMCG Ambulancezorg is een volledig
zelfstandige dochterorganisatie van het
Universitair Medisch Centrum Groningen.
De organisatie bestaat sinds 2002 als
opvolger van de RAV Drenthe, die op haar
beurt is ontstaan uit het samengaan in de
jaren 90 van alle ambulancediensten in
de provincie Drenthe. Ook de Meldkamer
Ambulancezorg Drenthe in Assen maakt deel
uit van UMCG Ambulancezorg. De organisatie
zette hiermee als één van de eersten
destijds het regionale model neer voor de
ambulancezorg zoals nu landelijk wordt
ingevoerd: ambulancezorg en meldkamer in
een veiligheidsregio in één organisatie.
Ambulance+
UMCG Ambulancezorg richt zich naast het
leveren van uitstekende ambulancezorg
sterk op zorginnovatie en technische
vernieuwingen. De organisatie ontwikkelde
bijvoorbeeld de Ambulance+, het meest
multifunctionele ambulanceconcept van
Nederland /Europa, waarbij veiligheid en
comfort voor patiënt, ambulancepersoneel
en mede weggebruikers het uitgangspunt is.
Wetenschappelijk onderzoek
Op dit moment loopt een wetenschappelijk
onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen
naar de oorzaken en redenen van (de
groeiende) zorgvraag die ter plaatse wordt
afgedaan en niet leidt tot vervoer van de
patiënt naar een ziekenhuis (de zogenaamde
EHBO, geen vervoer, behandeling ter plaatse).
Een zorgvraag die eigenlijk huisart senzorg of
mantelzorg zou moeten,of kunnen zijn.
Innovatie
UMCG Ambulancezorg introduceerde
binnen de ambulancezorg cameratoezicht
in en rondom de ambulance ter beveiliging
van ambulancemedewerkers en het
radiowaarschuwingssysteem Flister voor
meer veiligheid op de weg en de elektrische
auto als dienstvoertuig.

1) Noordenveld, Tynaarlo, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Midden-Drenthe, Assen, Hoogeveen, Meppel, De Wolden, Westerveld.

UMCG Ambulancezorg
Vriezerweg 10
9482 TB Tynaarlo
T 0592 - 312 000
info@umcgambulancezorg.nl
www.umcgambulancezorg.nl
www.axira.nl

vernieuwing in ambulancezorg

