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Functiebeschrijving 
 

Hulpverlener - ambulancier 
(operationeel kader) 

 
 
 
 
 

 
Deze functie is in principe gekoppeld aan de functie van basis-, 

middenkader of luitenant. 
 

De zone voorziet deze functie in functie van haar risicoanalyse. 
 

Er bestaat echter de mogelijkheid dat in bepaalde zones een 
ambulancier in dienst wordt genomen zonder operationele taken van 

de brandweer uit te voeren en zonder een brandweergraad te dragen. 
(KB 23/08/2014) 

 

Beschrijving 
 
 

 
De hulpverlener-ambulancier maakt deel uit van een belangrijke 
schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. Hij 
werkt in een beperkt team. Hij kan doortastend en zelfstandig 
handelingen stellen. Hij beschikt over een goed inlevingsvermogen en 
heeft een bijzondere aandacht voor medische hygiëne en preventie. 
 
Ter voorbereiding staat de hulpverlener-ambulancier in voor het 
onderhoud van de ziekenwagen. Hij zorgt dagelijks dat de inventaris in 
orde is en dat waar nodig aanvullingen worden gedaan. Hij staat ook in 
nauw contact met de materiaalverantwoordelijke om zo steeds 
voldoende materiaal in voorraad te hebben. 
 
De hulpverlener-ambulancier rukt uit voor medische urgenties en voor 
bijstand aan de brandweer bij zware interventies. Hij vervult zo een 
cruciale rol in de operationele werking van de brandweer en de 
dringende geneeskundige hulpverlening in de zone. 
   
De hulpverlener-ambulancier vervoert niet alleen een slachtoffer, hij 
behandelt het slachtoffer volgens zijn kennis en kunde en hij brengt 
ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren 
naar het ziekenhuis over. Aangezien hij vaak in contact komt met 
burgers in nood maar ook met artsen en verpleegkundigen van andere 
instellingen, bepaalt hij mee het gezicht van de zone en blijft hij in alle 
omstandigheden begripsvol en tactvol. 
 
De hulpverlener-ambulancier zorgt dat hij continu bijgeschoold is en hij 
houdt zich op de hoogte van nieuwe werkwijzen en richtlijnen. 
 
De hulpverlener-ambulancier informeert zich continu over het nieuwe 
materiaal in de ziekenwagen. 
 

Kerntaken en takengebied  
Voor de functie hulpverlener-ambulancier wordt verwezen naar het 
competentieprofiel opgemaakt door FOD volksgezondheid. 

 
 
 



  
De functiebeschrijving voor de onderdelen: 

 Plaats in de organisatie 

 Netwerkelementen 

 Autonomie 

 Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
 
is terug te vinden bij de aangekoppelde functie of volgens de 
bepalingen in het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van 
het statuut van het operationeel personeel van de 
hulpverleningszones, met uitzondering van niet-brandweerman 
ambulanciers (KB 23/08/2014) 
 
 

Arbeidsomstandigheden 
Arbeidsvoorwaarden 
 

 
Diploma, brevet, 
getuigschrift, … 
 

 
Behalen en behouden van brevet ambulancier 
(KB 13/02/1998) 
Voorwaarden KB 23/08/2014 
 

 
 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van … tot vaststelling van de 
functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones 
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