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EPA’s  
Verpleegkundig Centralist Meldkamer 

Ambulancezorg 
(VCMKA) 

De opleiding tot Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg 
(VCMKA) bestaat uit 6 kern-EPA’s.  

Deze EPA’s zijn in december 2021 gevalideerd door CZO Flex Level © 
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Titel AZ-VCMKA-1 Zorgdragen voor het aannemen van aanvragen voor niet-
spoedeisende ambulancezorg van ketenzorgpartners (KERN) 

Versie december 2021 

Specificaties & beperkingen Het betreft het aannemen van aanvragen voor niet-spoedeisende 
ambulancezorg van ketenzorgpartners waarbij de zorgvrager onder een B-
urgentie vervoerd kan worden. 

Niet-spoedeisende ambulancezorg: zorg door een ambulancezorgprofessional aan een patiënt op
het woon- of verblijfadres of vervoer met zorg van een patiënt tussen het woon- of verblijfadres of
de incidentlocatie en een zorginstelling voor diagnostiek, behandeling, opname of ontslag. De RAV
maakt, waar mogelijk, afspraken met de patiënt dan wel de aanvrager over het tijdstip van halen of
brengen en de plaats van bestemming. (Uniform begrippenkader, versie 4.0, 28 oktober 2020)

De activiteit omvat: 
● Registreren van naam, geboortedatum en geslacht van de zorgvrager

in GMS;
● Registreren van het haal- en brengadres in GMS;
● Verzamelen, interpreteren en registreren van informatie zoals:

○ medische vervoersindicatie en urgentie
○ huidige conditie zorgvrager
○ relevante voorgeschiedenis en medicijngebruik
○ diagnose, ingezette behandeling(en) en benodigde zorg 

tijdens vervoer
○ bijzonderheden voor vervoer (bv. Reanimatiebeleid en

besmettingsgevaar)
○ vervoersdatum en -tijd

● Indien gebruik gemaakt wordt van een applicatie binnen een
triagesysteem voor de professionele aanvrager, wordt bovenstaande
informatie ingevoerd in deze applicatie;

● Toewijzen van een (B1 of B2) urgentie op basis van het
toestandsbeeld en omstandigheden van de zorgvrager (NEWS-score);

● Indien gebruik gemaakt wordt van een planmodule wordt gekeken
wanneer het vervoer uitgevoerd kan worden;

● Maken en vastleggen van een zorgafspraak met de ketenzorgpartner.

CanMeds rollen X Vakinhoudelijk handelen 
X Communicatie 
X Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap
☐ Maatschappelijk handelen
☐ Leiderschap
☐ Professionaliteit

Kennis De professional: 
● Weet hoe een aanvraag voor niet spoedeisend ambulancevervoer

door een ketenzorgpartner op de meldkamer ambulancezorg binnen
komt (telefonisch of digitaal);

● Weet hoe een aanvraag voor niet spoedeisend ambulancevervoer
verwerkt kan worden in het GMS en eventueel triagesysteem;

● Beschikt over voldoende kennis ten aanzien van medische
terminologie om tot een juiste inzet van zorg te komen passend bij het
toestandsbeeld;

● Kent de vitale parameters en variaties hierop passend bij de
zorgvrager en het onderliggende ziektebeeld;
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● Kent de samenwerkingsprocessen met de verschillende 
ketenzorgpartners die niet spoedeisend ambulancevervoer kunnen 
aanvragen; 

● Kent diverse communicatiemethoden en -strategieën; 
● Is op de hoogte van richtlijnen, protocollen en standaarden zoals in de 

praktijk worden toegepast, zoals bijvoorbeeld bij de inzet van speciaal 
transport (NICU, MICU, PICU of Obesitas); 

● Kent de juridische kaders voor het vervoeren van psychiatrische 
patiënten. 

Vaardigheden De professional: 
● Draagt bij aan eenduidige overdracht (volgens de uitgangspunten van 

de SBAR-methodiek); 
● Toetst de overdracht bij overname van de ketenzorgpartner op 

volledigheid en correctheid; 
● Verwerkt de SBAR-overdracht van de ketenzorgpartner in de 

ritopdracht in het GMS en eventueel in een applicatie voor het 
verwerken van een aanvraag voor (spoed)vervoer door een 
professionele melder; 

● Beoordeelt vitale parameters en variaties hierop passend bij de 
zorgvrager (karakteristieken) en het onderliggende ziektebeeld 
(NEWS-score); 

● Beoordeelt de aangevraagde urgentie op basis van het ziektebeeld en 
de vitale parameters; 

● Interpreteert de gegevens van de context en de zorgvrager om de 
juiste keuze te maken voor het soort vervoer (zorgambulance, 
medium-care ambulance, ALS, psycholance etc.) aansluitend bij de 
(conditie van de) zorgvrager; 

● Maakt adequaat gebruik van een planmodule voor niet spoedeisend 
ambulancevervoer; 

● Past verschillende gesprekstechnieken toe (zoals regie nemen in het 
telefoongesprek en statusladder) voor een optimale samenwerking 
om tot een juiste inzet van zorg te komen passend bij het 
toestandsbeeld; 

● Werkt conform de wet- en regelgeving rondom gegevensverstrekking 
(privacy en omgaan met dossier); 

● Controleert dat de maatregelen voor het vervoer van psychiatrische 
patiënten zijn bevestigd. 

Gedrag De professional:  
● Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 

en ketenpartners; 
● Past effectieve beïnvloedingsvaardigheden toe; 
● Toont verantwoordelijkheid en pro-activiteit in het hanteren van de 

grenzen van de eigen deskundigheid en vraagt tijdig om assistentie; 
● Toont persoonlijk leiderschap en besluitvaardigheid; 
● Hanteert principes Crew Resource Management in de samenwerking 

en communicatie met collega’s/ketenzorgpartners; 
● Reflecteert kritisch op het eigen handelen en onderneemt zo nodig 

actie om de eigen bekwaamheid te verbeteren. 

Informatiebronnen voortgang Voorstel voor informatiebronnen: 
● Kennistoets ten aanzien van toestandsbeelden 
● Korte praktijkbeoordelingen op basis van geobserveerd gedrag 

(bijvoorbeeld: terugluisteren van gesprekken en beoordelen 
● Vaardigheidstoets (gebruik van systemen, toepassen methodieken) 
● Zelfreflectie (grenzen van bekwaamheid) 
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Fase & niveau De verwachting is dat deze EPA binnen 1 maand na aanvang van de opleiding 
op niveau 4 toevertrouwd kan worden.  
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Titel 
 

AZ-VCMKA-2 Zorgdragen voor het aannemen van aanvragen voor 
spoedeisende ambulancezorg van ketenzorgpartners (KERN) 
 
 

Versie December 2021 

Specificaties & beperkingen Het betreft het aannemen van aanvragen voor spoedeisende ambulancezorg 
van ketenzorgpartners. De urgentie (A1 of A2) en het soort vervoer wordt in 
overleg met de aanvragende ketenzorgpartner door de VCMKA bepaald. 
  
Spoedeisende ambulancezorg: bij spoedeisende zorgvragen moet de ambulancezorg zo spoedig 
mogelijk ter plaatse zijn. De intentie is zorg te verlenen en, indien noodzakelijk, de patiënt te 
vervoeren. 
De centralist van de meldkamer ambulancezorg bepaalt op basis van de zorgvraag de urgentie 
waarmee de ambulance naar de patiënt rijdt. De ambulancezorgprofessional bepaalt de urgentie 
van het eventuele vervoer van de patiënt. 
 
De activiteit omvat: 

● Registreren van naam, geboortedatum en geslacht van de zorgvrager 
in het GMS; 

● Registreren van het haal- en brengadres; 
● Verzamelen, interpreteren en registreren van informatie zoals:  

○ medische vervoersindicatie en urgentie 
○ huidige conditie zorgvrager 
○ relevante voorgeschiedenis en medicijngebruik 
○ diagnose, ingezette behandeling(en) en benodigde zorg 

tijdens vervoer 
○ bijzonderheden voor vervoer 

● Geven van meldersinstructie; 
● Maken van een zorgafspraak; 
● Indien gebruik gemaakt wordt van een applicatie binnen een; 

triagesysteem voor de professionele aanvrager wordt bovenstaande 
informatie ingevoerd in deze applicatie. 

 
Voorwaardelijkheden:  

• Deze EPA kan pas worden afgerond worden AZ-VCMKA-1 is 
toevertrouwd. 
 

CanMeds rollen X Vakinhoudelijk handelen 
X Communicatie 
X Samenwerking 

☐  Kennis en wetenschap 
☐ Maatschappelijk handelen 
X Leiderschap 
☐  Professionaliteit 

Kennis De professional: 
● Weet hoe een aanvraag voor spoedeisend ambulancevervoer door 

ketenzorgpartners op de meldkamer ambulancezorg binnen komt;  
● Heeft uitgebreide kennis van anatomie, fysiologie, pathologie en de 

samenhang van orgaansystemen, om een juiste urgentie en inzet van 
zorg te bepalen bij de diverse toestandsbeelden;  

● Kent de structuur en inhoud van een SBAR-overdracht door een 
ketenzorgpartner; 

● Kent vitale parameters en variaties hierop passend bij de zorgvrager 
en het onderliggende ziektebeeld;  
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● Is op de hoogte van richtlijnen, protocollen en standaarden zoals in de 
praktijk worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld speciaal transport (NICU, 
MICU, PICU of Obesitas); 

● Interpreteert gegevens van de context en de zorgvrager om de 
urgentie te bepalen en de juiste keuze te maken voor het soort 
vervoer ( zorgambulance, medium-care ambulance, ALS, psycholance 
etc.). 

Vaardigheden De professional:  
● Verwerkt de SBAR-overdracht vanuit de ketenzorgpartner in de 

ritopdracht in het GMS en eventueel in een applicatie voor het 
verwerken van een aanvraag voor (spoed)vervoer door een 
professionele melder; 

● Beoordeelt vitale parameters en variaties hierop passend bij de 
zorgvrager (karakteristieken) en het onderliggende ziektebeeld; 

● Beoordeelt de aangevraagde urgentie op basis van het ziektebeeld en 
de vitale parameters; 

● Maakt een keuze in het type vervoer dat aansluit bij de (conditie van 
de) zorgvrager; 

● Bepaalt de inzet van meerdere eenheden of noodzaak andere 
disciplines op basis van toestandsbeeld of omstandigheden; 

● Past verschillende gesprekstechnieken toe (zoals regie nemen in het 
telefoongesprek en statusladder) voor een optimale samenwerking 
om tot een juiste inzet van zorg te komen passend bij het 
toestandsbeeld.  

 

Gedrag De professional:  
● Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 

en ketenpartners; 
● Laat verantwoordelijkheid en pro activiteit in het hanteren van de 

grenzen van de eigen deskundigheid zien en vraagt tijdig om 
assistentie; 

● Hanteert principes Crew Resource Management in de samenwerking 
en communicatie met collega’s/ketenpartners; 

● Reflecteert kritisch op het eigen handelen en onderneemt zo nodig 
actie om de eigen bekwaamheid te verbeteren; 

● Past effectieve beïnvloedingsvaardigheden toe; 
● Toont persoonlijk leiderschap en besluitvaardigheid. 

 

Informatiebronnen voortgang Voorstel voor informatiebronnen: 
● Korte praktijkbeoordelingen op basis van geobserveerd gedrag 
● Vaardigheidstoets (gebruik van systemen, toepassen methodieken) 
● Zelfreflectie (grenzen van bekwaamheid) 
● Terugluisteren van gesprekken en beoordelen (communicatie en 

kwaliteit van zorg) 

Fase & niveau De verwachting is dat deze EPA binnen 2 maanden na aanvang van de 
opleiding op niveau 4 toevertrouwd kan worden.  
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Titel 
 

AZ-VCMKA 3 Zorgdragen voor het meldproces van een zorgvrager via een 112-
melding (KERN) 
 

Versie December 2021 

Specificaties & beperkingen De activiteit wijkt af van het aannemen van zorgaanvragen die via 
ketenzorgpartners binnen komen. Dit heeft te maken met de context 
waarbinnen de melding wordt gedaan en door wie de melding wordt gedaan. 
Vaak zijn dit leken en mogelijk beïnvloed door de aard van het incident.  
 
De 112 melding is een melding die via een 112 lijn binnenkomt maar kan ook een acute zorgvraag 
zijn van een andere discipline die geen medische achtergrond heeft zoals politie of brandweer. 
 
De activiteit omvat: 

● Bepalen en registreren van de locatie van het noodgeval; 
● Informatie verzamelen om de juiste aanrijroute te kunnen bepalen; 
● Controleren van de veiligheid voor slachtoffer(s), omstanders en 

hulpverleners; 
● Controleren en registreren telefoonnummer om terug te bellen; 
● Verzamelen, interpreteren en registreren in het triagesysteem (ProQA 

of NTS) van informatie zoals:  
○ Wie is de melder 
○ Oriëntatie op de situatie  
○ Geslacht en leeftijd slachtoffer(s) 
○ Uitvragen van de vitale functies  
○ Keuze maken ten aanzien van ingangsklacht of protocol 

● Geven van meldersinstructie: 
○ Controleren van de uitvoering en het resultaat 

● Bepalen van de vervolgactie: 
○ bepalen van de urgentie 
○ Soort hulpverlener(s) 
○ bij inzet ambulance: soort vervoer  
○ noodzaak inzet van meerdere eenheden 
○ noodzaak Inzet van andere discipline 

● Maken van een zorgafspraak met de melder; 
● Multidisciplinaire samenwerking in de acute hulpverlening (inzet van 

politie, brandweer, Rijkswaterstaat etc.). 
  
Voorwaardelijkheden: 

• Deze EPA kan pas worden afgerond als AZ-VCMKA-1 en AZ-VCMKA-2 
zijn toevertrouwd. 
 

CanMeds rollen X Vakinhoudelijk handelen 
X Communicatie 
X Samenwerking 

☐  Kennis en wetenschap 
X Maatschappelijk handelen 
☐  Leiderschap 
X  Professionaliteit 

Kennis De professional:  
● Weet hoe een aanvraag voor spoedeisend ambulancevervoer via een 

112-melding op de meldkamer binnen komt;  
● Heeft kennis van het triagesysteem op de eigen meldkamer; 
● Beschikt over regiokennis en kennis van systemen en hulpmiddelen 

om de locatie van het incident te bepalen; 
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● Beschikt over uitgebreide kennis van anatomie, fysiologie, pathologie 
en de samenhang van orgaansystemen, om een juiste urgentie en 
inzet van zorg te bepalen bij de diverse (acute) toestandsbeelden;  

● Kent en herkent vitale parameters en variaties hierop passend bij de 
zorgvrager en het toestandsbeeld; 

● Kent de melderinstructies behorende bij een toestandsbeeld; 
● Kent het belang van een zorgafspraak; 
● Kent methodieken in communicatie en samenwerkingsprocessen; 
● Is op de hoogte van richtlijnen, protocollen en standaarden die in de 

praktijk worden toegepast zoals inzet politie, brandweer, MMT, OvdG 
en inzet meerdere eenheden; 

● Heeft kennis van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de 
meldkamer; 

● Weet welke functionarissen ingezet kunnen worden bij diverse 
incidenten (bijv. GAGS, RWS, ProRail); 

● Heeft kennis van Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 

Vaardigheden De professional: 
● Verwerkt de 112-melding op de juiste wijze in het GMS en het 

triagesysteem; 
● Past regiokennis toe en gebruikt systemen en hulpmiddelen om de 

locatie van het incident te bepalen; 
● Gebruikt methodieken zoals VDABC om op systematische wijze 

gegevens te verzamelen; 
● Registreert en beoordeelt vitale parameters en variaties hierop 

passend bij de hulpvraag en het toestandsbeeld; 
● Beoordeelt de urgentie en bepaalt de vervolgactie op basis van het 

toestandsbeeld, vitale parameters en de context; 
● Maakt een keuze in het type vervoer en vervolgactie passend bij het 

toestandsbeeld en de context; 
● Past verschillende gesprekstechnieken toe voor een optimale 

samenwerking om tot de juiste zorg te komen passend bij het 
toestandsbeeld en de context; 

● Geeft meldersinstructies passend bij het toestandsbeeld en 
controleren van het resultaat; 

● Maakt een zorgafspraak met de melder; 
● Werkt samen met collega’s en andere disciplines; 
● Signaleert knelpunten in de communicatie met zorgvrager en naasten;  
● Reageert en anticipeert op moeilijke situaties als weerstand, heftige 

emoties en lastige interactiepatronen; 
● Bepaalt op basis van de situatie van de zorgvrager of en zo ja, welke 

vorm van vervoer of verwijzing noodzakelijk is.  
 

Gedrag De professional:  
● Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 

en ketenpartners;   
● Past effectieve beïnvloedingsvaardigheden toe; 
● Neemt verantwoordelijkheid en toont pro-activiteit in het hanteren 

van de grenzen van de eigen deskundigheid en vraagt tijdig om 
assistentie; 

● Toont persoonlijk leiderschap, stressbestendigheid en 
besluitvaardigheid; 

● Hanteert principes Crew Resource Management in de samenwerking 
en communicatie met collega’s/ketenpartners; 

● Reflecteert kritisch op het eigen handelen en onderneemt zo nodig 
actie om de eigen bekwaamheid te verbeteren; 
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● Bemiddelt bij tegenstrijdige belangen en/of conflicten met het doel 
om wederzijdse effectieve communicatie te bewaken en/of te 
verbeteren; 

● Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen. (BOT) 

 

Informatiebronnen voortgang Voorstel voor informatiebronnen: 
● Afronden cursus ProQA of NTS 
● Korte praktijkbeoordelingen op basis van geobserveerd gedrag 
● Vaardigheidstoets 
● Kennistoets 
● Simulatie 
● Zelfreflectie 
● Terugluisteren van gesprekken en beoordelen conform de criteria van 

het triagesysteem 

Fase & niveau De verwachting is dat deze EPA binnen 3 maanden na de start van de opleiding 
op niveau 4 toevertrouwd kan worden.  
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Titel 
 

AZ-VCMKA-4 Zorgdragen voor coördineren van ambulance-eenheden voor het 
uitvoeren van niet-spoedeisende ambulancezorg (KERN) 
 

Versie December 2021 

Specificaties & beperkingen Het betreft het adequaat plannen, inzetten en aansturen van de ambulance-
eenheden voor de uitvoering van niet-spoedeisende ambulancezorg (B1 en B2 
urgentie). 
 
Niet-spoedeisende ambulancezorg is een inzet in opdracht van de centralist van de meldkamer 
ambulancezorg naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip 
of tijdsblok (tijdvak) is afgesproken voor het halen of brengen. (Bron: uniform begrippenkader 
2021, AZN)  
 
De activiteit omvat:  

● Het maken van een planning op basis van de aangevraagde ritten; 
● Het continu aanpassen van de planning op basis van de realiteit; 
● Het verstrekken van een inzetopdracht aan de eenheid voor planbare 

zorg; 
● Het verwerken van ontvangen informatie van en voor de eenheid voor 

planbare zorg in GMS; 
● Het stellen van prioriteiten met betrekking tot:  

- paraatheid 
- tijdsafspraken 
- efficiency 

● Het rekening houden met: 
- einde dienst eenheden voor planbare zorg 
- spreiding en beschikbaarheid van de eenheden voor planbare 

zorg 
- landelijke afspraken met betrekking tot beschikbaarheid 

ambulance-eenheden 
- beschikbaarheid gedifferentieerd vervoer 
- afspraken met buurtregio's 

● De multidisciplinaire samenwerking in de hulpverlening; 
● Het onderhouden van contact met de zorgaanvragers indien vervoer 

later (of eerder) dan gepland uitgevoerd kan worden. 
  

CanMeds rollen X Vakinhoudelijk handelen 
X  Communicatie 
X  Samenwerking 

☐  Kennis en wetenschap 
☐  Maatschappelijk handelen 
X Leiderschap 
☐ Professionaliteit 

Kennis De professional:  
● Kent de verschillen in prioriteit; 
● Weet wat het beschikbare aanbod van ambulance-eenheden conform 

het dienstrooster in de RAV-regio in een bepaald tijdvak is; 
● Heeft kennis van de regio, geografisch inzicht en van kaartsystemen 

zoals CityGIS; 
● Weet hoe het Nationale Nummerplan Ambulancezorg opgebouwd is; 
● Kent de landelijke afspraken met betrekking tot de 

regiogrensoverschrijdende inzetten kennen; 
● Weet hoe informatie rondom een geplande of te plannen 

ambulancezorgrit verwerkt moet worden in GMS; 
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● Kent verschillende methodieken, zoals SBAR, in communicatie en 
samenwerkingsprocessen met de eenheden voor planbare zorg en op 
de (multi)meldkamer; 

● Is op de hoogte van de richtlijnen, protocollen en standaarden die in 
de praktijk worden toegepast zoals assistentie van politie, brandweer 
of hulp door ALS-eenheid; 

● Heeft kennis van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de 
meldkamer. 

Vaardigheden De professional:  
● Kan prioriteiten stellen in de toewijzing van ritten aan de eenheden 

voor planbare zorg; 
● Wijst ritten toe aan de eenheden voor planbare zorg op basis van het 

beschikbare aanbod; 
● Alarmeert en communiceert met eenheden voor planbare zorg met 

behulp van een systeem (GMS, P2000, C2000, PTT); 
● Verwerkt informatie in GMS voor eigen maar ook andere disciplines; 
● Past de CRM-principes en gesprekstechnieken toe voor een optimale 

samenwerking met de eenheid voor planbare zorg en op de (multi) 
meldkamer; 

● Past de richtlijnen, protocollen en standaarden toe, bijv. assistentie 
van politie, brandweer of hulp door ALS-eenheid. 

Gedrag De professional:  
● Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 

en ketenpartners; 
● Past effectieve beïnvloedingsvaardigheden toe; 
● Neemt verantwoordelijkheid en toont pro-activiteit in het hanteren 

van de grenzen van de eigen deskundigheid en vraagt tijdig om 
assistentie; 

● Toont persoonlijk leiderschap en besluitvaardigheid; 
● Hanteert principes Crew Resource Management in de samenwerking 

met collega’s/ketenpartners; 
● Reflecteert kritisch op het eigen handelen en onderneemt zo nodig 

actie om de eigen bekwaamheid te verbeteren; 
● Bemiddelt bij tegenstrijdige belangen en/of conflicten met het doel 

om wederzijdse effectieve communicatie te bewaken en/of te 
verbeteren. 

Informatiebronnen voortgang Voorstel voor informatiebronnen: 
● Korte praktijkbeoordelingen op basis van geobserveerd gedrag 
● Kennistoets 
● Simulatie  
● Zelfreflectie 

Fase & niveau De verwachting is dat deze EPA 2 maanden voor het einde van de opleiding op 
niveau 4 kan worden toevertrouwd. 
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Titel 
 

AZ-VCMKA-5 Zorgdragen voor het coördineren van ambulance-eenheden voor 
het uitvoeren van spoedeisende zorg (KERN) 
  

Versie December 2021 

Specificaties & beperkingen Het betreft het adequaat plannen, inzetten en aansturen van de beschikbare 
ambulance-eenheden voor het uitvoeren van spoedeisende zorg (A1 en A2-
urgentie). 
 
ALS-ambulances (Advanced Life Support) zijn volledig toegerust om hoogcomplexe ambulancezorg 
te bieden. (Bron: uniform begrippenkader 2021, AZN) 
 
De activiteit omvat het:  

● Maken van een planning o.b.v. de ritten die al bekend zijn; 
● Continu aanpassen van de planning op basis van de realiteit; 
● Verstrekken van een inzetopdracht aan de ALS-eenheid; 
● Het verwerken van de informatie zoals ontvangen wordt van de ALS-

eenheid in GMS; 
● Controleren van de veiligheid voor slachtoffer(s), omstanders en 

hulpverleners; 
● Stellen van prioriteiten in de urgenties; 
● Stellen van prioriteiten binnen dezelfde urgentie; 
● Zorgen voor paraatheid in de regio; 
● Toepassen Directe inzet Ambulance (DIA); 
● Inzetten van meerdere eenheden en of gespecialiseerde eenheden op 

basis van het incident; 
● Toepassen van dynamisch Ambulance Management (DAM): 

- einde dienst ALS-eenheid 
- spreiding en beschikbaarheid van de ALS eenheden 
- Efficiënt inzetten van ALS-eenheden 
- landelijke afspraken m.b.t. beschikbaarheid 

ambulancezorgeenheden 
- VWS protocol 
- beschikbaarheid gedifferentieerde vervoer 
- afspraken met buurtregio's 

● Multidisciplinaire samenwerking in de acute hulpverlening; 
● Zorgdragen voor een goede communicatie tijdens de hulpverlening 

door het toepassen van het landelijk uniforme verbindingsschema. 
 

 Voorwaardelijkheden: 
● Deze EPA  kan pas worden afgerond als AZ-VCMKA-4 is toevertrouwd.  

CanMeds rollen X Vakinhoudelijk handelen 
X Communicatie 
X Samenwerking 

☐  Kennis en wetenschap 
☐  Maatschappelijk handelen 
X Leiderschap 
X  Professionaliteit 

Kennis De professional:  
● Kent de verschillen in urgenties en de mate van spoedeisendheid; 
● Kent het beschikbare aanbod van ambulance-eenheden conform het 

dienstrooster in de RAV-regio in een bepaald tijdvak; 
● Beschikt over uitgebreide regiokennis en heeft kennis van systemen 

en hulpmiddelen om de locatie van het incident te bepalen; 
● Kent het Nationale Nummerplan Ambulancezorg; 
● Kent de landelijke afspraken m.b.t. de regio-overschrijdende inzetten; 
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● Weet hoe informatie verwerkt moet worden in GMS; 
● Kent methodieken, zoals SBAR en Sitrap, in communicatie en 

samenwerkingsprocessen met de ALS-eenheid en op de 
(multi)meldkamer; 

● Kent de afspraken omtrent Directe Inzet Ambulance (DIA); 
● Is op de hoogte van richtlijnen, protocollen en standaarden die in de 

praktijk worden toegepast zoals inzet politie, brandweer, MMT, OvDG, 
overige functionarissen en inzet meerdere eenheden; 

● Kent het landelijk uniforme verbindingsschema; 
● Kent de wet- en regelgeving die van toepassing is op de meldkamer. 

Vaardigheden De professional:  
● Stelt prioriteiten in de toewijzing van ritten aan de ALS-eenheden op 

basis van de urgenties; 
● Wijst ritten toe aan ALS-eenheden op basis van het beschikbaarheid 

aanbod van ambulance-eenheden en de locatie van de inzet; 
● Past regionale en landelijke afspraken met betrekking tot spreiding en 

beschikbaarheid toe (eventueel met ondersteuning van een 
applicatie); 

● Alarmeert en communiceert met ALS-eenheden met behulp van een 
communicatiesysteem (GMS, P2000, C2000, PTT); 

● Verwerkt informatie in GMS voor eigen maar ook andere disciplines; 
● Past de DIA-afspraken toe; 
● Past de CRM-principes en gesprekstechnieken toe voor een optimale 

samenwerking met de ALS-eenheid en op de (multi) meldkamer; 
● Past de richtlijnen, protocollen en standaarden met betrekking tot de 

inzet politie, brandweer, MMT, OvDG, overige functionarissen en inzet 
meerdere eenheden.  

Gedrag De professional: 
● Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 

en ketenpartner; 
● Past effectieve beïnvloedingsvaardigheden toe; 
● Neemt verantwoordelijkheid en toont proactiviteit in het hanteren 

van de grenzen van de eigen deskundigheid en vraagt tijdig om 
assistentie; 

● Toont persoonlijk leiderschap en besluitvaardigheid; 
● Hanteert principes Crew Resource Management in de samenwerking 

met collega’s/ketenpartners; 
● Reflecteert kritisch op het eigen handelen en onderneemt zo nodig 

actie om de eigen bekwaamheid te verbeteren; 
● Bemiddelt bij tegenstrijdige belangen en/of conflicten met het doel 

om wederzijdse effectieve communicatie te bewaken en/of te 
verbeteren; 

● Maakt indien nodig gebruik van het BOT of zet deze in voor collega’s.  

Informatiebronnen voortgang  
 

Voorstel voor informatiebronnen: 
● Korte praktijkbeoordelingen op basis van geobserveerd gedrag 
● Kennistoets 
● Simulatie  
● Zelfreflectie 

Fase & niveau De verwachting is dat deze EPA 1 maand voor het afronden van de opleiding op 
niveau 4 kan worden toevertrouwd. 
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Titel 
 

AZ-VCMKA-6 Zorgdragen voor het hulpverleningsproces bij een grootschalig 
incident met meerdere zorgvragers en hulpverleners (KERN) 
 

Versie  December 2021 

Specificaties & beperkingen Het coördineren van het hulpverleningsproces bij een grootschalig incident 
waarbij sprake is van meerdere zorgvragers en hulpverleners. 
 
De activiteit omvat - afhankelijk van de grootte en impact van het incident in 
combinatie met het aantal slachtoffers-:  

● Het registeren van een incident; 
● Beeldvormen van het incident; 
● Aandacht voor de veiligheid van de hulpverleners en slachtoffers; 
● Het alarmeren en aansturen van meerdere ambulance-eenheden; 
● Inzetten van ketenpartners (denk aan brandweer, politie, 

spoorwegpolitie, Rijkswaterstaat etc.); 
● Het alarmeren en aansturen van MMT en diverse (GHOR-) 

functionarissen op basis van GRIP en GGB code; 
● Opzetten van verbindingsschema (C2000); 
● Communicatie en informatieoverdracht met de ingezette eenheden 

en functionarissen door middel van een METHANE; 
● Het aanvragen en coördineren van bijstand van ambulances uit 

andere regio ('s) met behulp van de landelijke server ritlogging (LSR); 
● Gewondenspreiding (GWS) en het informeren van ziekenhuizen; 
● Het inventariseren van de medische behandelcapaciteit (MBC); 
● Bepalen van de locatie van een loodspost; 
● Inschakelen van de buddymeldkamer. 

 
Voorwaardelijkheden: 

● De EPA kan pas worden afgerond als AZ-VCMKA-5 is toevertrouwd.  

CanMeds rollen X Vakinhoudelijk handelen 
X Communicatie 
X Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 
☐ Maatschappelijk handelen 
X Leiderschap 
X Professionaliteit 

Kennis De professional:  
● Kent de procedures en afspraken rondom incidenten en opschaling, 

bijv. GRIP, GGB, TGB, etc.; 
● Kent de opzet van de METHANE als overdrachtsinstrument bij 

incidenten met meerdere zorgvragers;  
● Kent de afspraken rondom veiligheid van hulpverleners en de 

zorgvragers; 
● Kent de inzetcriteria en alarmeringsprocedures voor ambulance-

eenheden, MMT en (GHOR)functionarissen in een incident met 
meerdere zorgvragers; 

● Kent de multidisciplinaire procedures en afspraken; 
● Weet hoe het verbindingsschema C2000 tot stand gebracht moet 

worden; 
● Kent de Landelijke Server Ritlogging (LSR), het Bijstandsplan, het 

Gewondenspreidingsplan (GSP) en hoe inzicht in de Medische 
behandelcapaciteit (MBC) verkregen wordt; 

● Heeft uitgebreide regiokennis; 
● Kent de functionaliteiten van systemen en hulpmiddelen om de 

locatie van een loodspost te bepalen; 
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● Kent methodieken in communicatie en de samenwerkingsprocessen 
met de ingezette eenheden en functionarissen en op de 
(multi)meldkamer. 

Vaardigheden De professional:  
● Houdt de regie bij de coördinatie en afhandeling van het incident;  
● Past BOB (beeldvorming- oordeelsvorming en besluitvorming) toe in 

een incident met meerdere zorgvragers; 
● Formuleert een METHANE en past deze aan na een ontvangen SITRAP; 
● Gebruikt de beschikbare informatie om de veiligheid van de ingezette 

eenheden en functionarissen te waarborgen;  
● Past de inzetcriteria en alarmeringsprocedures voor ambulance-

eenheden, MMT en (GHOR)functionarissen bij een incident met 
meerdere zorgvragers toe;  

● Werkt volgens de multidisciplinaire procedures en afspraken bij 
afhandeling van een incident met meerdere zorgvragers; 

● Gebruikt het verbindingsschema C2000 om de communicatie tussen 
de diverse eenheden en functionarissen op gang te brengen;  

● Gebruikt de landelijke server ritlogging voor de inzet van 
ondersteuning door de buurregio’s; 

● Stelt het Bijstandsplan in werking; 
● Voert het Gewondenspreidingsplan uit; 
● Maakt gebruik van het systeem waarin de medische 

behandelcapaciteit (MBC) per ziekenhuis zichtbaar is;  
● Zet systemen en hulpmiddelen in om de locatie van de loodspost te 

bepalen; 
● Delegeert taken aan de buddy meldkamer tijdens een incident met 

meerdere zorgvragers; 
● Past CRM-principes en gesprekstechnieken toe om een optimale 

samenwerking met de ingezette eenheden en functionarissen en op 
de (multi) meldkamer te realiseren.  

Gedrag De professional:  
● Toont leiderschap en besluitvaardigheid; 
● Toont overwicht in onveilige situaties; 
● Toont in samenwerking met hulpdiensten en opgeschaalde situaties 

effectieve beïnvloedingsvaardigheden; 
● Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 

in de integrale acute ketenzorg(interdisciplinair); 
● Toont verantwoordelijkheid en pro-activiteit in het hanteren van de 

grenzen van de eigen deskundigheid en vraagt tijdig om assistentie; 
● Hanteert principes Crew Resource Management in de samenwerking 

en communicatie met collega’s/ketenpartners; 
● Reflecteert kritisch op het eigen handelen en onderneemt zo nodig 

actie om de eigen bekwaamheid te verbeteren; 
● Bemiddelt bij tegenstrijdige belangen en/of conflicten met het doel 

om wederzijdse effectieve communicatie te bewaken en/of te 
verbeteren; 

● Houdt overzicht over en regie in de afhandeling van het incident en de 
inzet van de hulpverleners.  

Informatiebronnen voortgang Voorstel voor informatiebronnen: 
● Korte praktijkbeoordelingen op basis van geobserveerd gedrag 
● Kennistoets 
● Simulaties 
● Deelname aan oefeningen 
● Zelfreflectie 
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Fase & niveau De verwachting is dat deze EPA na behandeling van het uitgifteproces en het 
thema Grootschalige Geneeskundige Bijstand (einde opleiding) op niveau 4 kan 
worden toevertrouwd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




