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AZ-AMB-2 Continueren van het zorgproces tijdens transport 
 
➢ Versie 
Definitief, © december 2022  

➢ Specificaties en beperkingen 
Het betreft het veilig en comfortabel vervoeren van de (acute) zorgvrager en het bewaken en optimaliseren van de 
gezondheidstoestand van de zorgvrager tijdens het transport. Hierbij is het transportmiddel bepalend voor de zorg.  

De activiteit omvat: 

• Bepalen welke vorm van transport noodzakelijk is; 

• Inzetten van tilassistentie (indien van toepassing); 

• Gereed maken voor een veilig transport (bijv. positioneren zorgvrager m.b.v. fixatie en immobilisatietechnieken in kader van 
vervoer); 

• Bewaken van de gezondheidstoestand van de zorgvrager; 

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens; 

• Uitvoeren van interventies op basis van prioriteiten; 

• Evalueren effect van verrichte interventies en indien nodig bijstellen beleid; 

• Begeleiden, instrueren van de zorgvrager en naasten; 

• Inzetten van en samenwerken met collega’s en ketenpartners; 

• Rapporteren van zorg. 
 
Voorwaardelijkheden 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer AZ-FO-1 (BAZ) t/m AZ-FO-4 (BAZ) zijn toevertrouwd. 

➢ CanMEDS  

☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

 

☒ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 

 
➢ Kennis   

• Medisch inhoudelijke aandachtspunten voor vervoer bij verschillende soorten aandoeningen en letsels 

• Mogelijke vormen van transport 

• Til- en verplaatsingstechnieken inclusief hulpmiddelen 

• Mogelijkheden tot tilassistentie (bijv. 2e auto, brandweer) 

• Fixatie- en immobilisatietechnieken in het kader van vervoer of Fixatietechnieken en middelen voor veilig transport van de 

zorgvrager al dan niet gerelateerd aan het letsel of aandoening 
• Observaties en interventies die belangrijk zijn  tijdens en na het transport 

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de werkpraktijk worden gebruikt (LPA) 

• Procedures rondom het veilig vervoeren van de psychiatrische zorgvrager 

• Wet-/regelgeving en procedures omtrent vervoer van overledenen 
• Transport met behulp van specifieke middelen), en begeleiding kind en natte pasgeborene tijdens transport (couveuse, maxi 

cosi) 
 
➢ Vaardigheden en gedrag  
Vaardigheden  

• Op basis van de (gezondheid)situatie de til-/verplaatsingstechniek en lichaamshouding bepalen voor het verplaatsen en 
vervoeren van de patiënt 
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• Toepassen van til- en verplaatsingstechnieken zonder én met hulpmiddelen/tilassistentie 

• Bepalen van de urgentie waarmee de zorgvrager vervoerd wordt  

• Bewaken en monitoren van de gezondheidstoestand van de zorgvrager  

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties gerelateerd aan de onderliggende (werkdiagnose) en 
ingezette behandeling 

• Afwegen van de keuze en planning van interventies door middel van ‘doel-effect-risico’ 

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en eventuele naasten die achterin meegaan tijdens het vervoer 

• Herkennen van knelpunten in de communicatie en omgaan met moeilijke situaties als weerstand, heftige emoties en lastige 
interactiepatronen 

 
Gedrag 

• Toont verpleegkundig leiderschap  

• Toont professionele en respectvolle omgang met de zorgvrager en hun naasten, rekening houdend met evt. beperkingen 
van de zorgvrager 

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s (interdisciplinair) 

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen deskundigheid als ambulanceverpleegkundige 
vraagt tijdig om assistentie 

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 
• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo nodig actie te ondernemen om de eigen 

bekwaamheid te verbeteren 

 
➢ Toetsinstrumenten  
Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden verschillende toetsinstrumenten gebruikt conform 
landelijke richtlijnen en zoals uitgewerkt in regionale en/of lokale afspraken.   
 
➢ Fase en niveau   
De verwachting is dat de student na 1 kwartaal van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden.  


