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Geachte heer, mevrouw.
Graag zenden wij u het rapport 'Ambulances in-zicht, 2 0 1 1 ' toe. Dit rapport Is het zesde
sectorrapport over de ambulancesector.
In het rapport kunt u lezen waar de sector ambulancezorg zich mee bezig houdt, wat
belangrijke thema's zijn en wat de prestaties van de sector in 2011 waren. Een en ander wordt
zowel op landelijk als op regionaal niveau weergegeven. Voor vragen over landelijke cijfers en
conclusies kunt u terecht bij Ambulancezorg Nederland. Voor vragen die betrekking hebben op
individuele regio's, verwijzen wij u naar de betreffende regio.
Meer exemplaren zijn tegen betaling na te bestellen bij Ambulancezorg Nederland via onze site.
Met vriendelijke groet,

drs. H.J. Simons
voorzitter

Veerallee 68
Postbus 489
8000 AL Zwolle

T 038 422 57 72

info@ambulancezorg.nl

F 038 422 26 47

vjvjw. ambulancezorg.nl
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Voorwoord
Voor het zesde jaar in successie bied ik u ons ambulancesectorrapport aan.
Het bevat het geheel van cijfers en feiten over onze ambulancediensten. Inzichtelijk en overzichtelijk.
Het vormt ook een verantwoording over een belangrijke uitgavenpost op de zorgbegroting.
In alle bescheidenheid: de Algemene Rekenkamer zou dit als model kunnen beschouwen hoe een doeltreffende verantwoording van zorguitgaven kan plaats vinden.
En de resultaten spreken voor zich: nóg vaker binnen de afgesproken tijd ter plekke én met gelijkblijvende
middelen meer inzetten.
2011 was voor onze brancheorganisatie. Ambulancezorg Nederland, een jaar van herbezinning. Herbezinning op onze rol, de nieuwe prioriteiten en de toekomst van acute zorg. Aanleiding voldoende immers:
Een bijna afgeronde parlementaire discussie over een tijdelijke wet op deze zorg. De ambitie van de
minister en AZN om zo snel mogelijk te starten met een nieuw wetgevings- en financieringstraject. Een
hoofdlijnenakkoord van betrokkenen om de ziekenhuissector te vernieuwen en waarin verbetering van de
acute zorg wordt bepleit. Discussie in eigen huis over voortgaande kwaliteitsverbetering en differentiatie.
Kortom, reden genoeg om als AZN over onze toekomst na te denken, onze keuze opnieuw te definiëren.
Voor de komende jaren kiest AZN ervoor zich te concentreren op de kwesties die er echt toe doen.
Allereerst ons eigen kwaliteitsbeleid: hoe kunnen we de dienstverlening van vandaag verder verbeteren en
uitbouwen, zeker in de wetenschap dat ketenzorg steeds belangrijker wordt? Hoe kan de ambulancedienst
nog nadrukkelijker spin in het web van die keten zijn? Samen met huisartsenposten, spoedeisende
afdelingen van ziekenhuizen, thuiszorg en acute psychiatrie de acute zorg op een hoger plan brengen?
Een tweede prioriteit is onze HRM positie. Steeds relevanter is de vraag of we voldoende medewerkers
vinden, en vervolgens hoe hen adequaat op te leiden en bij te scholen. In 2012 zal over de organisatie
van onze opleidingsinspanningen verdere besluitvorming plaats vinden.
Als het gaat om onze medewerkers en hun arbeidsvoorwaarden ligt er de nieuwe opgave onze rol als
werkgeversorganisatie verder professioneel in te richten.
Mede geïnspireerd door de nationale politie en een nieuwe regio-indeling is in 2011 een debat op gang
gekomen over de meest gewenste inrichting van de meldkamer. Voor ons als AZN van groot belang om
daarbinnen te borgen dat medische hulp ter zake kundig wordt geïndiceerd en een adequaat vervolg krijgt.
Onder het motto 'graag met politie en brandweer dét doen wat samen kan en tegelijk waarborgen dat de
witte kolom verantwoordelijk blijft voor goede patiëntenzorg'. In 2012 zal de meldkamer veel van onze
aandacht vragen.
En vanzelf tot slot hebben we voortdurend aandacht voor verbetering van onze informatie en communicatie bij en tussen de ketenpartners.
Ik schetste in het kort onze belangrijkste prioriteiten. We hopen van harte dat deze nieuwe impulsen geven
aan verbetering van de acute zorg. En dat kan alleen als je je ook blijft verantwoorden over de besteding
van aan jou toevertrouwde publieke middelen. Ook dat blijven we de komende jaren graag doen.
We hopen dat u dit rapport als die solide verantwoording wilt beschouwen.
Hans Simons,
voorzitter Vereniging Ambulancezorg Nederland
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Verantwoording
De vergunningiiouders van de individuele RAV-regio's zijn verantwoordelijk voor:
de betrouwbaarheid van de gegevens.
De vergunninghouders leveren hun rittendatabases aan bij het RIVM. Het RIVM berekent vervolgens de
productie- en prestatiecijfers. Berekeningen zijn gebaseerd op de meetplannen, die zijn vastgesteld door
het Algemeen Bestuur van Ambulancezorg Nederland. Het RIVM past de meetplannen op eenduidige en
uniforme wijze voor alle regio's toe. De werkgroep betrouwbaarheid houdt zich binnen AZN bezig met
de constante verbetering van de kwaliteit van de meetplannen en daarmee de betrouwbaarheid van de
gegevens.
Het RIVI\/1 is verantwoordelijk voor:
de inhoud van de tabellen en grafieken met betrekking tot productie en prestatie.
Ambulancezorg Nederland \s verantwoordelijk voor:
de inhoud van de overige tabellen en grafieken.
Het R/VM is verantwoordelijk voor:
de samenstelling en lay-out van de kaarten.
Ambulancezorg Nederland is verantwoordelijk voor:
de teksten en beleidsanalyses.
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Inleiding
Ambulances in-zicht is het jaarlijkse sectorrapport van de ambulancesector en geeft inzicht in de
Nederlandse ambulancezorg. Dit is de zesde editie over het jaar 2011.

opbouw Ambulances in-zicht 2011
'Ambulances in-zicht 2011' is als volgt opgebouwd:
•

het eerste hoofdstuk, 'Ambulancezorg in 2011' is feitelijk een samenvatting van het sectorrapport op
landelijk niveau;

•

'Ambulancezorg In Nederland' is het tweede hoofdstuk en gaat onder andere in op algemene ontwikkelingen met betrekking tot de ambulancezorg. Ook beschrijft het hoofdstuk een aantal randvoorwaarden
voor het verrichten van ambulancezorg;

•

hoofdstuk 3, 'Het proces ambulancezorg' beschrijft wat ambulancezorg inhoudt en welke resultaten in
2011 behaald zijn;

•

het vierde hoofdstuk is 'Het product ambulancezorg' en behandelt zowel de productie (de aantallen
inzetten) als de inhoudelijke aspecten van ambulancezorg;

•

'De ketenpartners van ambulancezorg' is hoofdstuk 5 en beschrijft de rol van de ambulancesector in
zowel de keten van acute zorg als de keten van openbare orde en veiligheid;

•

hoofdstuk 6, 'De medewerkers van ambulancezorg', gaat in op diverse thema's met betrekking tot de
medewerkers die werkzaam zijn binnen de ambulancezorg. Hoofdstuk 6 doet tevens verslag van de
registratie van agressie-incidenten;

•

het laatste hoofdstuk is hoofdstuk 7, 'De kwaliteit van ambulancezorg', en gaat in op enkele kwaliteitsaspecten met betrekking tot ambulancezorg.
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