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Ambulancezorg Groningen

Ambulancezorg Groningen is een vooruitstrevende en 
professionele organisatie die, in samenwerking met de 
ketenpartners, goede ambulancezorg wil leveren. Vanuit 13 
vestigingen in de provincie Groningen staan 300 medewerkers 
dag en nacht klaar om de beste patiëntenzorg te leveren in ons 
werkgebied. 

Het werk als ambulanceverpleegkundige is een prachtig vak. 

Samen met een ambulancechauffeur vorm je een hecht en sterk 

team. Jullie bemensen in feite een mobiel ziekenhuis, waarmee je 

in veel gevallen mensen verzorgt, behandelt en vervoert, maar 

'eerste hulp, geen vervoer' is ook een aanzienlijk deel van je werk. 

Jouw verpleegkundige kennis en ervaring tijdens de zorg aan de 

patiënt neemt een belangrijke plaats in, in de hele keten van zorg.

Geen dag is hetzelfde

Geen dag is hetzelfde. Je hebt aan het begin van je dienst geen 

enkel idee in welke situatie je belandt. Dat maakt het werk 

afwisselend. Het vraagt veel van je flexibiliteit, reactievermogen en 

geduld. Wat staat je te wachten? Dat kan van alles zijn.

Spoedopdrachten, waarbij jij

• binnen een minuut op weg bent

• onderweg informatie krijgt van de centralist

• ter plekke snel een inschatting maakt van de ernst

• daadkrachtig beslist en handelt

• begrip, geduld en respect toont voor de patiënt

• aandacht hebt voor de omgeving en omstanders

• professioneel verpleegkundige hulp verleent

Geplande opdrachten, waarbij je

• je op een afgesproken tijdstip meldt bij een patiënt

• de patiënt in de gaten houdt en begeleidt, soms over lange 

afstanden

• tijd, rust en aandacht hebt voor de patiënt

Grootschalige evenementen, waarbij je

• stand-by staat

• samenwerkt met andere hulpverleners

• goed moet weten hoe de rollen verdeeld zijn

“Jullie bemensen in feite een mobiel 
ziekenhuis, waarmee je in veel gevallen 

mensen verzorgt, behandelt en vervoert, 
maar ‘eerste hulp, geen vervoer’ is ook een 

aanzienlijk deel van je werk.” 
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Als team in de keten van zorg

Het team waar jij deel van uitmaakt, is altijd een 

onderdeel in de keten van zorg. Jij vormt op die manier 

een schakel in de keten en draagt je patiënt op een 

zorgvuldige manier over aan een andere hulpverlener. 

In situaties van opgeschaalde zorg krijg je ook te maken 

met hulpverleners van brandweer en politie.

 

Je bent in staat en bereid om:

• complexe verpleegkundige en geprotocolleerde 

medische zorg te verlenen

• onder sterk wisselende omstandigheden en onder 

grote druk te handelen

• in teamverband te werken en aanwijzingen te 

geven aan de ambulancechauffeur om je bij de 

behandeling te assisteren

• patiënten gereed te maken voor (stabiel) vervoer 

naar een ziekenhuis

• snel, veilig en adequaat te werken

• respectvol en duidelijk te communiceren met 

cliënten en betrokkenen

• de registratie en administratie van patiënten en 

behandelingen zorgvuldig uit te voeren

• diverse voorkomende werkzaamheden te 

verrichten buiten het verpleegkundige werk

• jezelf te blijven ontwikkelen door scholing en 

training.

Je bent in het bezit van:

• Diploma verpleegkundige (A of HBO-V) mét 

een CZO-erkende (indien behaald na 2003) 

vervolgopleiding ICU, SEH, anesthesie of CCU.

• Diploma vervolgopleiding ambulanceverpleeg-

kundige (of bereidheid deze te halen)

• Registratie Kwaliteitsregister V&V

• BIG- registratie

• Geldig rijbewijs B
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