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AMBULANCEZORG OP HET WATER  

NEDERLAND IS EEN WATERRIJK GEBIED. IN HEEL NEDERLAND KOMEN 
HULPVERLENINGEN IN, OP OF ROND HET WATER VOOR. 
AMBULANCEZORG OP HET WATER IS BIJ UITSTEK KETENZORG. VOOR 
DE PATIËNT IS HET VAN ESSENTIEEL BELANG DAT ALLE 
KETENPARTNERS ZO OPTIMAAL MOGELIJK SAMENWERKEN.  

 

RESULTAAT 

Je kent het kwaliteitskader ‘Ambulancezorg op het 

water’. Je hebt inzicht in de werkwijze van de Kustwacht 

en de SAR helikopter en weet hoe hun expertise ingezet 

kan worden bij zorgvragen van plezier- of beroepsvaart 

in kust-, buiten- en binnenwateren. Ook heb je inzicht in 

de aspecten die voor het lokaliseren en vervoeren van 

patiënten in en op het water van belang zijn. Je beschikt 

over de benodigde kennis en vaardigheden om adequaat 

te kunnen handelen ten aanzien van duikongevallen, 

verdrinking en onderkoeling.  

OPZET EN INHOUD 

In deze training besteden we aandacht aan de wijze 

waarop zorgvragen, in of op het water, door 

verschillende ketenpartners verwerkt worden. De 

centralist leert daarbij welke uitdagingen er kunnen 

ontstaan op en rond de bijzondere locatie waar de 

patiënt zich bevindt. Hoe komt het dat een hulpverlening 

op het water lang duurt, aan welke risico’s wordt de 

patiënt of het slachtoffer blootgesteld en weten we 

precies welke zorg geboden moet worden bij een 

duikongeval, verdrinking of onderkoeling? De 

toegevoegde waarde die de SAR-helikopter heeft in het 

behandelen en stabiliseren van de patiënt komt ook aan 

de orde.  

Verschillende interactieve werkvormen wisselen elkaar 

af. We bieden je veel kennis aan en je wordt van harte 

uitgenodigd om actief deel te nemen aan discussies. Als 

centralist heb je een cruciale rol bij de keuze en inzet van 

de diverse disciplines. Vragen als ‘Welke beperkingen en 

mogelijkheden zijn van belang voor een goede 

samenwerking met ketenpartners?’ en ‘Hoe kunnen we 

gebruik maken van elkaars expertise?’ komen aan bod.  

Je haalt het meeste rendement uit deze training als je 
het AZN Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water 
2017 doorneemt en als je tijdens de training eigen 
praktijksituaties kunt delen. Deskundigen van de 
Kustwacht en de SAR verzorgen deze inspirerende  
thematraining.  

AFRONDING  

Na het volgen van deze training ontvang je een bewijs 
van deelname. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Tijdsinvestering 1 dag 

Tijden 9.00-16.00 uur 

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers per groep 

Locatie Rembrandtlaan 1c 

3723 BG Bilthoven 

Investering € 295,00 per deelnemer, vrijgesteld van 

BTW (inclusief lunch en cursusmateriaal) 

 

Inschrijven via de ROC van je RAV 

Accreditatie In aanvraag 

 

https://ambulancezorg.venvn.nl/Portals/14/AZN%20Kwaliteitskader%20Ambulancezorg%20op%20het%20water%202017%20versie%201.0%20bv.pdf

