
 

 

SKL Bedrijfsbezoek 

Vrijdag 22 februari 2018, 13:00 

 

Ambulancezorg GGD Zuid Limburg 

Heerlen 

 

De ambulancezorg van de GGD Zuid Limburg staat 24 uur per dag klaar om 
medische hulp te verlenen. In geval van acuut levensgevaar moet er binnen vijftien 
minuten ambulancezorg ter plaatse zijn. Bij een spoedgeval zonder direct 
levensgevaar wordt er binnen dertig minuten ambulancezorg gegeven. Achter elke 
ambulance die voorbij rijdt, zit een hele organisatie.  

De meeste mensen hebben geen idee welke organisatie achter de ambulancezorg schuilt. Het 

aantal ambulances in Nederland is beperkt. Voor mensen die onmiddellijk zorg nodig hebben, 

moet er altijd direct een ambulance beschikbaar zijn.  

Om zorg op maat te kunnen leveren, heeft de ambulancezorg in Zuid-Limburg de beschikking 

over verschillende voertuigen. 

De ambulancezorg in Zuid-Limburg werkt samen met Belgische en Duitse hulpdiensten, vooral in 

de grensgebieden.  

Verder is er als onderdeel van de organisatie rondom ambulancezorg nazorg voor betrokkenen 

geregeld. 



Weggebruikers zijn verplicht een ambulance met zwaailicht en sirene vrije doorgang te 

verlenen. Het is vanzelfsprekend dat wij medewerkers van de ambulancezorg respectvol 

benaderen en alle ruimte geven hun belangrijke taak goed te kunnen uitvoeren. 

 

AGENDA: 

13:00-13:30 Ontvangst, registratie en kennismaking bezoekers  

13:30-13:40 Opening SKL en introductie gastbedrijf 

13:40-14:15 Bedrijfspresentatie Ambulancedienst  

14:15-14:30 Pauze (koffie/thee/fris/koekjes) 

14:30-15:00 Rondleiding Ambulancedienst  

15:00-16:00 Sluiting en netwerken 

 
LOCATIE: 
 
GGD Zuid Limburg | algemeen T 088 880 5000 
Het Overloon 2 l 6411 TE Heerlen 
 
Parkeren:  
De meest ideale locatie om te parkeren is bij winkelcentrum ’T Loon. Dit ligt schuin tegenover onze 

locatie. Er is een Q-Park garage en men kan ook buiten op de parkeerplaats parkeren. 

Andere optie, ook dichtbij, is parkeren bij de Schouwburg in Heerlen. 

Kosten: 
Voor leden van SKL zijn er geen kosten aan deelname aan deze bijeenkomst verbonden. 
Voor niet-leden kunnen wij deze bijeenkomst aanbieden voor slechts €50,00! 
Deze kosten worden in mindering gebracht op de jaarbijdrage als men besluit lid te worden. 
 
Aanmelden: 
Aanmelden kan via de link in de bijgevoegde mail of via skl@lwv.nl. 

LET OP: Maximum aantal deelnemers = 20, op volgorde van inschrijving. 

 


