
Gezondheid is belangrijk en u neemt graag
de juiste voorzorgsmaatregelen op dit vlak.
Amburent kan u assisteren bij het plaatsen
van gekwalificeerd medisch personeel op uw
locatie. Daarnaast kunt u in samenwerking
met ons beschikken over uw eigen medische
post en verzorgen wij trainingen voor uw
medewerkers.

Medisch personeel
Ons team van medewerkers bestaat uit goed opgeleide
gespecialiseerde verpleegkundigen.
De kerntaak van deze verpleegkundigen is het behande-
len en/of voorkomen van slachtoffers op de werkplek.
Met de inzet van verpleegkundigen van Amburent draagt
u op pro-actieve wijze, maximaal zorg voor de aan-
wezigen op uw locatie.

Contact
Amburent is uniek in het oplossen van niet-
alledaagse problemen. Wij leveren maatwerk
dat gericht is op uw wensen en vereisten met
betrekking tot het welzijn van uw medewerkers.

Voor aanvullende informatie, een vrijblijvende
kennismaking of het aanvragen van een offerte
kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.

T; 0181-486973
@; info@amburent.com
W; www.amburent.com

Amburent BV
Postbus 315
3233 ZG
Oostvoorne

Werkt uw personeel op hoogte? Dan bent u ondanks de
moeilijk bereikbare werklocaties, met de Rope Rescue
verpleegkundige van Amburent alsnog in staat om bij
calamiteiten direct in te grijpen.
Onze verpleegkundigen beschikken zij over een gecerti-
ficeerde opleiding voor redding op hoogte en redding uit
besloten ruimten. Deze ‘Rope Rescue opleiding’ maakt
hen de ideale zorgverlener; acute medische dienstver-
lening op iedere locatie, in iedere situatie.

Amburent is de enige medische dienstverlener, die zich
specifiek richt op de industriële sector.

Professionalisering
Het werken als medische dienstverlener doe je nooit
alleen. Op iedere afzonderlijke locatie leggen wij
contact met reeds aanwezige medische dienstverleners
uit de omgeving, zoals huisartsen, ziekenhuizen en
tandartsen.

Wij beschikken daarnaast over een aantal vaste
ketenpartners die ons ondersteunen in het leveren van
een professionele vorm van dienstverlening.

Het medisch handelen van de verpleegkundigen
bijvoorbeeld, wordt gecontroleerd door onze eigen
medisch leider, MD F. Rutten. Daarnaast kunnen de
verpleegkundigen roulerende artsen telefonisch
raadplegen die 24 uur per dag stand-by staan voor
een consult. Op deze wijze zijn alle partijen ervan
verzekerd dat er adequate, verantwoorde medische
zorg verleend wordt.

De inhoudelijke kant van het Rope Rescue traject wordt
ingevuld door het bedrijf Rescue3. Onder hun leiding
ontvangen onze verpleegkundigen een op maat
gemaakte opleiding volgens de actuele standaarden
van redding op hoogte en redding uit besloten ruimtes.



Trainingen
Voor het geven van scholing en trainingen
bent u bij Amburent aan het juiste adres.
Wij kunnen u bijvoorbeeld assisteren met
het aanvullen van de EHBO kennis binnen
uw BHV organisatie.
Daarnaast geven wij losse EHBO cursussen
en trainingen in het gebruik van een AED.
Binnen de industriële sector beschikken wij
over ruime ervaring in het geven van tool-
boxtalks en het organiseren van oefeningen
op locatie.

Medische post
Amburent beschikt over een format voor het opzetten van uw eigen medische
post, dat aangepast kan worden aan uw wensen. Van medische hardware tot
aan medicatie en verbandmateriaal; Amburent is specialist in het uitwerken en
opzetten van een medische post die afgestemd is op uw specifieke sector en
locatie.
Amburent beschikt daarnaast over diverse ingerichte ambulances die u kunt
gebruiken om de aanrijtijd van de reguliere hulpdiensten te verkorten, of om een
duidelijk en herkenbaar signaal af te geven naar de aanwezigen op uw locatie.

Amburent is een partner die oog heeft voor
de complete medische voorziening in uw
bedrijf of instelling. Wij ondersteunen u met
een aantal medische diensten.

De Verpleegkundigen van Amburent
zijn op alle typen locaties inzetbaar
• Gespecialiseerde verpleegkundigen
• Gespecialiseerde verpleegkundigen,
voorzien van een Rope Rescue training

De EHBO post van Amburent is ruim
ingericht.
• Medicatie voor acute en niet acute zorg
• Hardware voor alle typen calamiteiten
• Uitgebreid verband- en pleistermateriaal

Een volledig ingerichte Ambulance op uw
locatie.
• De juiste materialen zo snel mogelijk ter
plaatse

• Het verkorten van de aanrijtijd voor
reguliere medische dienstverlening

• Een duidelijk signaal naar uw mede-
werkers, bezoekers en cliënten

Amburent kan u ondersteunen in het geven
van Scholing.
• Het aanvullen van de EHBO kennis binnen
uw BHV organisatie

• Een losse EHBO cursus
• Het geven van AED trainingen

Ook voor de inzet van veiligheids-
kundigen kunt u een beroep doen op
Amburent. Onder meer voor het uitvoeren
van Taak Risico Analyses.

Ondersteuning van taken in het verlengde
van ARBO dienstverlening is
eveneens mogelijk. Verzuimregistratie en
medische keuringen, eventueel ondersteund
door een ARBO arts.

Repatriëring. Voor het verantwoord naar
huis begeleiden van uw buitenlandse
medewerkers.

Werkzame sectoren
Amburent is werkzaam in diverse sectoren.
• De industriële sector. Met behulp van de verpleegkundigen

van Amburent kan er intern goede ondersteuning geboden
worden aan de HSE afdeling, met inachtneming van alle
classificatieregels. Al onze verpleegkundigen hebben de
opleiding VCA gevolgd. Ongevallen preventie, analyse en
registratie is een belangrijk onderdeel van ons programma
om steeds veiliger te werken.

• Binnen de duurzame energiesector
wordt bij de bouw van bijvoorbeeld
windmolenparken gewerkt op grote
hoogten. Ook binnen deze sector
sluit de dienstverlening van Amburent
goed aan bij de noodzaak van ver-
antwoorde medische zorg op locatie.

• Binnen de (petro-) chemische indus-
trie heeft Amburent ervaring in
zowel nieuwbouw, als kortdurende
en langlopende revisies. Het waar-
deren van de risico's die gepaard
gaan met deze specialistische sector
maakt deel uit van de kern van onze
bedrijfsvoering. Amburent beschikt
over de meest gedetailleerde infor-
matie met betrekking tot het gebruik
van gevaarlijke stoffen.


