
Instroom: 
Wat is de hulpvraag?

centralist

112

Man belt 112

Buurvrouw is gevallen ... 
maar ze zit nu weer 
op haar stoel.

De centralist vraagt 
de klacht uit volgens ProQA 
(triagesysteem Meldkamer).

Buurman weet niet zeker 
of mevrouw thuiszorg heeft.

 
 Mevrouw...
...   heeft geen pijnklachten, 

maar zit niet comfortabel.
...  wil naar bed
...  is wat verward en 
 onrustig
...   is vermoedelijk 

dementerend

Zodra 
de adresgegevens 

bekend zijn, wordt er 
vast een ambulance 

gestuurd. Dit noemen 
we ‘directe inzet 

ambulance’ 
(dia).

Uitstroom: 
Welke zorginzet is passend?

3

Doorstroom: 
Welke overwegingen zijn er?

Dat kan fysiek 
op het ZCC. 

regie-arts

? 

De centralist twijfelt of dit 
de meest passende zorg is en wil graag 

overleg met de regie-arts. 

centralist

Overweging:
Is de ambulance 

de best passende zorg of 
kan de patiënt beter door 
een andere zorgverlener 

worden geholpen?

Wat besluiten de regie-arts 
en de centralist?
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Bij complexe spoedzorgvragen is afstemming in de keten belangrijk. 
Het ZCC maakt mogelijk:

• Kortere lijnen tussen de MKA, HAP en de VVT; 
•  Juiste informatie op de juiste plek; het direct beschikbaar hebben van relevante 

en benodigde medische gegevens. De HAP heeft toegang tot aanvullende 
medische informatie uit het LSP. Op de MKA is deze informatie niet beschikbaar.

•  Juiste zorg op de juiste plek. Door het snelle schakelen tussen de centralist, regie-
arts en VVT kan de ambulance eerder worden teruggeroepen. De ambulance is 
dan weer beschikbaar voor levensbedreigende situaties.

Bewust zijn van elkaars expertise is de key: de centralist, (regie)arts, triagist en 
VVT begrijpen elkaars werkproces beter en kunnen sneller afstemmen wat de best 
passende zorg is.

... om de aanvraag door 
te sturen naar de VVT voor 

beoordeling ter plekke. Ook 
als patiënt niet bij thuiszorg 

bekend is. Dat willen we met het 
ZCC juist mogelijk gaan maken. 

Indien de VVT gaat 
rijden, kan de ambulance 
teruggeroepen worden.

Optie 1

VVT

.......om een huisarts visite te 
laten rijden om te zien of er 
sprake is van onderliggend 

letsel.  Afstemmen met de VVT 
over de volgorde en inzet van 

zorg kunnen we mogelijk maken 
op het ZCC. Indien de huisarts 
gaat rijden, kan de ambulance 

teruggeroepen worden.

Optie 2
... dat het (alsnog) 

nodig is dat de 
ambulance doorrijdt 

naar de patiënt.

Optie 3

HA

Op het ZCC kunnen 
betrokken zorgverleners samen 

het volgende besluiten:

De hulpvraag is: 
kan er hulp ter plaatse komen 
en is de verwardheid bekend?

Conclusie 122 melding centralist doorgezet 
naar centralist ZCC 

ambulance rijdt uit maar ook afstemming op ZCC voor best passende 
zorg i.p.v. ambulance: centralist ZCC i.s.m. VVT i.s.m. HAP;

Door inzet visitearts en/of VVT ter plekke, kan de patiënt mogelijk thuis 
worden behandeld. Deze hoeft dan niet naar het ziekenhuis.

Met ZCC
Afstemming
MKA, HAP, 

VVT
112 melding centralist 

Zonder afstemming op het ZCC worden vaak 
onnodig meerdere zorgverleners tegelijk ingezet. 
Bovendien wordt de patiënt vaak naar het 
ziekenhuis gebracht terwijl de patiënt misschien 
thuis behandeld had kunnen worden.

Zonder ZCC

112 ? 
HA VVT

112
HA
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