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Afspraken ambulancediensten en ziekenhuizen over trombolyse CVA en 
Intra Arteriële Trombectomie voor de regio AZNNN – 19 mei 2016 
 
 

Binnen de regio van het AZNNN  is met alle ketenpartners een beschrijving gemaakt  

van de  acute CVA-keten. Aanvullend zijn afspraken gemaakt  over de overplaatsing  van 

patiënten van een algemeen ziekenhuis naar een centrum met mogelijkheden tot intra 

arteriële trombectomie (IAT). 

 

Er is door de organisaties uit de keten van acute zorg zorgvuldig gekeken naar de 

belangen van de patiënt om zo snel mogelijk op de juiste plek te zijn voor de juiste 

behandeling, en naar  de doelmatigheid van inzet van ambulances. Ter objectivering is 

een simulatieonderzoek gedaan naar de beschikbaarheid binnen 15 minuten na oproep 

op de gewenste locatie van een ambulance is en de impact op het prehospitale systeem 

van eventuele wachttijden bij een algemeen ziekenhuis in afwachting van een mogelijk 

(vervolg)transport. Hiermee was het mogelijk een keuze te maken tussen enerzijds 

wachten bij het ziekenhuis in afwachting van een mogelijke indicatie tot IAT of op afroep 

weer op tijd beschikbaar zijn.  

 

Door de drie RAV in het Noord Nederland wordt de norm om in 95% van de gevallen 

binnen 15 minuten ter plaatse te zijn na een oproep grotendeels gehaald. Met behulp van 

het simulatieonderzoek is vastgesteld dat er een negatieve impact van 0,2% kan 

ontstaan als een ambulance blijft wachten bij een algemeen ziekenhuis voor eventueel 

vervoer van een patiënt naar een IAT-centrum.  Deze 0,2% lijkt klein maar is voor de 

RAV’s van belang bij het realiseren van haar wettelijke verplichting. 

 

Gezien de performance van de ambulancediensten en de inschatting van neurologen uit 

de ziekenhuizen in de regio dat zij een goede klinische afweging kunnen maken wanneer 

een  ambulance ter plaatse moet zijn om de patiënt te vervoeren,  is besloten dat een  

ambulance niet zal wachten bij een algemeen ziekenhuis na overdracht van een patiënt  

onder verdenking van een ischemisch CVA. 

 

Bij de overdracht naar de ambulancebemanning van een patiënt met trombolyse 

medicatie kan deze zonder medische begeleiding vervoerd worden door een 

gediplomeerd ambulanceverpleegkundige. Dit is opgenomen in het Landelijk Ambulance 

Protocol (LPA8). 

 

Naast de hiervoor beschreven afspraken over IAT, is ten aanzien van primaire  

trombolyse afgesproken dat patiënten binnen 4,5 uur na onset aangeboden worden aan  

een ziekenhuis met trombolyse faciliteiten. Patiënten tussen 4,5 en 6 uur na onset 

worden direct aangeboden bij een ziekenhuis met faciliteiten voor IAT. 

 

De ketenpartners hebben in ROAZ verband afgesproken periodiek dit proces te monitoren 

en te evalueren, om de kwaliteit van de zorgverlening voor patiënten te borgen. De 

individuele ketenpartners in de acute zorg, zijn verantwoordelijk voor de interne 

communicatie en implementatie van deze afspraken.   

 

 


