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1. Inleiding 

 
Het jaar 2012 is voor de RAV Gelderland-Zuid gunstig verlopen. Veel projecten en initiatieven uit eerdere 
jaren hebben hun uiteindelijke doorwerking gekregen in de bedrijfsprestaties van het jaar 2012. Zowel op 
het gebied van zorginhoudelijke hulpverlening, medisch-wetenschappelijk onderzoek, training en opleiding 
van ambulancemedewerkers, als op het gebied van efficiëntie van de bedrijfsvoering, verkorting van de 
responstijden en toepassing van nieuwe ICT-technieken zijn grote en concrete vorderingen gemaakt.  
 
Het jaar 2012 kende twee zeer markante gebeurtenissen. In de eerste plaats moet worden genoemd de 
aanvaarding van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz) door het parlement en de inwerkingtreding er-
van op 1 januari 2013. Daarmee is een eind gekomen aan een totstandkomingsperiode van ruim 12 jaar! 
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Twaz heeft de RAV Gelderland-Zuid van het ministerie van 
VWS een "aanwijzing" gekregen, hetgeen materieel gezien overeenkomt met een vergunning voor het in 
stand houden van een meldkamer ambulancezorg en voor het uitvoeren van ambulancevervoer in de re-
gio Gelderland-Zuid. Deze aanwijzing is geldig tot het moment dat de Twaz wordt opgevolgd door de Wet 
Ambulancezorg. 
 
In 2012 was de ambulance voor het eerst in 95% van de spoedritten binnen 15 minuten na melding ter 
plaatse. De norm van 95% van de spoedritten binnen 15 minuten is een belangrijke toetssteen voor zowel 
het ministerie (in de rol van vergunningverlener), als de zorgverzekeraars (in de rol van zorginkopers). 

 
In 2012 is landelijk uitvoerig overleg gevoerd over de meldkamer van de toekomst. In het kader van de 
vorming van een nationale politie wordt gestreefd naar 10 meldkamers in Nederland. Voor de Veiligheids-
regio Gelderland-Zuid betekent dit een samenvoeging van de meldkamers van politie, brandweer en am-
bulance op de schaal van de 5 oostelijke regio's. Voor de meldkamer ambulance impliceert  dit een 
schaalvergroting die uitstijgt boven de schaal waarop de reguliere gezondheidszorg is ingericht. Om die 
reden is in 2012 bezien in hoeverre regionale zorgmeldkamers (huisartsen, ambulance, GGZ, thuiszorg 
etc.) een aantrekkelijk alternatief kunnen vormen. Het nog globale concept van de zorgmeldkamer zal 
naar verwachting in 2013 en later een nadere uitwerking krijgen. 
 
In 2012 is met name veel aandacht uitgegaan naar de opstelling van een transitieakkoord tussen alle be-
trokken partijen. Dit zal naar verwachting zijn beslag krijgen in 2013.  
 
De meldkamer wist in 2012 een verdere reductie van de aannametijd te bewerkstelligen en droeg onder 
andere door de toepassing van dynamisch ambulancemanagement bij aan een verkorting van de rijtijden. 
Bij de ambulancedienst was sprake van een verkorting van de uitruktijd, naast een verkorting van de rijtijd. 
Per saldo daalde de gemiddelde responstijd van 09:25 naar 09:11 minuten. 
Het streven meer spoedritten binnen 15 minuten te realiseren kan ertoe leiden dat er een verslechtering 
van de aanrijtijd optreedt in die gebieden waar de aanrijtijden al kort zijn. Dit is in 2012, net als in voor-
gaande jaren, niet het geval geweest. De verbeteringen zijn gerealiseerd door een verkorting van de lan-
gere aanrijtijden, onder behoud van de bestaande korte aanrijtijden.  
 
De verbeteringen in het A1-vervoer gingen evenmin ten koste van het A2-vervoer. 
In 2012 werd 98,20% (2011, 97%) van de A2-ritten binnen de norm van 30 minuten afgelegd. 
 
Het B-vervoer is in 2012 kwantitatief en kwalitatief verder opgewaardeerd door respectievelijk het aantal 
inzetbare uren te vergroten en het werven en opleiden van personeel specifiek voor B-vervoer. De inzet-
criteria voor de B-auto's zijn in 2012 verder aangescherpt en in overeenstemming gebracht met de lande-
lijk door de Inspectie Gezondheidszorg vastgestelde normen. Het aantal B-vervoeren is in 2012 enigszins 
gestegen ten opzichte van 2011. 
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Met het ministerie van VWS is in het kader van de bezuinigingen afgesproken dat de RAV'en een jaarlijk-
se volumegroei van 2,5% gedurende drie jaren voor eigen rekening zou moeten nemen. Mocht deze vo-
lumegroei niet worden gerealiseerd, dan zou het budget navenant worden gekort. In 2011 en 2012 bleef 
de volumegroei cumulatief achter met 3,75%. De hiermee gepaard gaande budgetvermindering is reeds in 
de exploitatie verwerkt. 
 
De in de primaire ambulancezorg geboekte resultaten zijn gerealiseerd door een buitengewoon grote inzet 
van meldkamercentralisten, ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs, stafleden en management. 
Hiermee hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de mobiele patiëntenzorg in de regio Gelder-
land-Zuid. En met het nagenoeg realiseren van de 95%-norm heeft de bedrijfscontinuïteit van de RAV een 
stevig fundament gekregen. 
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2. Organisatie Veiligheidsregio en sector RAV Gelderland-Zuid    
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Bestuur 
Algemeen Bestuur 
De RAV Gelderland-Zuid is een sector van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Naast de RAV bestaat de 
Veiligheidsregio uit de sectoren Brandweer, Veiligheidsbureau, Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) 
en GHOR. 
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio wordt gevormd door de portefeuillehouders Openbare Orde 
en Veiligheid van de 18 aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) deelnemende gemeenten. 
 
De samenstelling van het bestuur was per 31 december 2012 als volgt:  
J. Beenakker     burgemeester Tiel          vice-voorzitter* 
A. van den Bosch      burgemeester Zaltbommel   lid 
H.M.F. Bruls      burgemeester Nijmegen    voorzitter* 
D.W. de Cloe      wnd. burgemeester Maasdriel   lid 
C.F. van Eert      burgemeester Beuningen   lid 
A.J. van Hedel     burgemeester Neerijnen   lid 
H. Keereweer      burgemeester Groesbeek           lid 
P. Mengde     burgemeester Heumen    lid 
L.J.E.M. van Riswijk    burgemeester Druten    lid* 
mw. L.H.M. van Ruijven - van Leeuwen   burgemeester Lingewaal   lid 
R. van Schelven      burgemeester Culemborg   lid* 
mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven  burgemeester Millingen aan de Rijn  lid* 
Th.A.M. Steenkamp    burgemeester West Maas en Waal  lid 
K.C. Tammes     burgemeester Buren    lid* 
C.W. Veerhoek      burgemeester Neder-Betuwe   lid 
J.Th.C.M. Verheijen    burgemeester Wijchen    lid 
mw. M.W.M. de Vries      burgemeester Geldermalsen   lid 
P.G.J. Wilbers     burgemeester Ubbergen   lid 
 
* tevens lid van het Dagelijks Bestuur 
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3. Profiel 
 
De RAV Gelderland-Zuid bestaat sinds 1 januari 2003 en is de opvolger van de vier ambulancediensten 
die indertijd werkzaam waren in de regio Gelderland-Zuid. Het werkgebied van de RAV omvat het grond-
gebied van alle 18 gemeenten in de regio Gelderland-Zuid. De RAV omvat een ambulancedienst en een 
meldkamer ambulancezorg (MKA). De MKA maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Meldkamer 
(GMK) Gelderland-Zuid. In deze gemeenschappelijke en gecoloceerde meldkamer wordt samengewerkt 
met de meldkamers van de politie en brandweer.  
 
De RAV Gelderland-Zuid is erkend als een instelling van gezondheidszorg. De RAV voert haar werk-
zaamheden uit op grond van de door de provincie Gelderland verstrekte vergunningen in het kader van de 
Wet ambulancevervoer. De bekostiging van de RAV geschiedt uit de opbrengsten die vanuit het ambulan-
cevervoer worden gegenereerd. Daartoe worden jaarlijks met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over 
de te realiseren productie, alsmede de daarbij te hanteren tarieven. De tarieven zijn onderworpen aan de 
goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  
De RAV streeft niet naar winst. Jaarlijks wordt, onder behoud van een beperkt eigen vermogen om 
schommelingen in de financiële bedrijfsvoering te kunnen opvangen, getracht een zo groot mogelijk deel 
van het budget te besteden aan ambulancezorg.  
 
De RAV stelt zich ten doel om burgers ambulancezorg te verlenen die voldoet aan de normen en profes-
sionele standaards die gebruikelijk zijn in de ambulancezorg in Nederland. De missie van de RAV is het 
toewijzen, coördineren en leveren van professionele en verantwoorde ambulancezorg: doelmatig, doeltref-
fend, patiëntgericht, veilig en afgestemd op de reële behoeften van de patiënt en de ketenpartners. 
 
De visie weerspiegelt de positie die de RAV ook op langere termijn wil innemen. Volgens de visie  
presenteert en positioneert de RAV zich voor alle inwoners en ketenpartners van de regio Gelderland-Zuid 
binnen de kaders van het toegewezen budget als: 
- een professionele zorgorganisatie met volgens de landelijke standaards opgeleide en betrokken mede-

werkers; 
- een actieve partner in de ketens van de spoedeisende hulp en de geneeskundige hulpverlening bij on-

gevallen en rampen; 
- een innovatieve en resultaatgerichte zorginstelling; 
- een betrouwbare en stabiele werkgever voor haar medewerkers; 
- een organisatie met een transparante bedrijfsvoering en toetsbare bedrijfsresultaten. 
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4. Personeelszaken  
 
Formatie en Rooster 
 
Voor een efficiënte bedrijfsvoering is het aantal gerealiseerde netto roosteruren van belang. 
 De gerealiseerde netto roosteruren in 2012 waren: 

 Ambulanceverpleegkundigen  1365 (2011:1410 uur) 

 Ambulancechauffeurs   1430 (2011:1420 uur) 

 Meldkamer centralisten   1252 (2011:1193 uur) 
 
Het aantal netto roosteruren is lager dan begroot/voorzien (1440 uur/jaar) door: 

 de opname van uren uit het vakantieurenstuwmeer; 

 meer scholing en inwerkuren; 

 meer commissie- en medezeggenschapsuren; 

 het hoger dan begrote ziekteverzuim veroorzaakt door een toename van het langdurig verzuim; 

 de meldkamercentralisten kenden meer schiling, inwerkuren en ziekteverzuim dan gemiddeld. 
 
Paraatheid 
De opleiding van 5 rapid responders per auto (in 2012 nog solo-eenheid genaamd) is gerealiseerd en de-
ze ploeg is eind mei operationeel gegaan. Het was in 2012 nog duidelijk zoeken naar een efficiënt inzet-
protocol en wennen aan deze extra capaciteit naast de rapid responder per motor. 
 
De formatie motorverpleegkundigen is met 1 persoon uitgebreid i.v.m. het tijdelijk vertrek van één van de 
motorverpleegkundigen i.v.m. een opleiding tot Nurse Practitioner (NP). 
 
In 2012 bleek een acuut bereikbaarheidsprobleem op te treden in Millingen aan de Rijn door een wegre-
constructie. In goede samenwerking met de gemeente, de provincie en de zorgverzekeraars is tijdelijk, 
gedurende de maanden september tot en met december, extra ambulancecapaciteit ingezet. De kosten 
zijn door partijen onderling gedeeld. Deze maatregel leverde in de Ooijpolder/Millingen een prestatiever-
betering op van 300%. 
 
Aantal personeelsleden: 
Het aantal personeelsleden in dienst van de RAV Gelderland-Zuid (ambulancedienst en meldkamer) ont-
wikkelde zich in de afgelopen jaren als volgt. 
 
Tabel 1: aantal personeelsleden ultimo van een jaar 
 

Jaartal Aantallen Fte's 

2007  154 144 

2008  172 156 

2009 171 159 

2010 180 163 

2011 189 168 

2012  186  168 

  
Sinds 2006 is het personeelsbestand toegenomen met een relatieve terugval in 2012. Dit wordt veroor-
zaakt doordat 4 medewerkers met een jaarcontract vanaf 1 december 2012 drie maanden zijn uitgeschre-
ven om in maart 2013 weer te starten. 
 
De uitstroom van medewerkers bedroeg de afgelopen jaren gemiddeld circa 5%. In 2012 bedroeg de uit-
stroom vijf medewerkers (2,5%). Eén medewerker maakt een overstap binnen de VRGZ, drie kozen voor 
een functie elders en één medewerkster kwam te overlijden. In 2012 werden acht nieuwe medewerkers 
aangesteld.  
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Kenmerken personeelsbestand: 
De samenstelling van het personeelsbestand (man-vrouw verhouding) heeft zich in de afgelopen jaren 
volgens tabel 2 niet wezenlijk gewijzigd. 
 
Tabel 2: samenstelling personeelsbestand 

jaar man vrouw 
 

2006 80% 20% 

2007 79% 21% 

2008 76% 24% 

2009 74% 26% 

2010 72% 28% 

2011  70% 30% 

2012 72% 28% 

 
In de loop der jaren is sprake van een geringe, maar gestage groei van het aantal vrouwelijke medewer-
kers. Met name het gegeven dat ambulancepersoneel voor de instandhouding van kennis en vaardighe-
den volgens de branchenormen in beginsel minimaal 50% van hun tijd werkzaam moeten zijn, kan het vak 
voor vrouwelijk personeel minder aantrekkelijk maken. De fysieke belasting kan hierbij tevens een rol spe-
len. Het gemiddelde dienstverband bij de RAV bedroeg in 2012 0,90 FTE (32,42 uur per week). Dit is een 
lichte daling ten opzichte van 2011: 0,91 FTE ( 32,6 uur per week).  
 
Tabel 3 omvang dienstverbanden ultimo van een jaar  

 2008 2009 
  

2010 
  

2011 
  

2012 
  

categorie aantal perc. aantal perc. aantal perc. aantal perc. aantal perc. 

 0 -  50%  6 4% 7 4% 17 8% 12 7% 13 7% 

50 - 60% 1 1% 2 1% 1 1% 2 1% 2 2% 

60 - 70% 7 2% 3 5% 5 3% 7 3% 7 3% 

70-80% 9 6% 10 6% 21 11% 14 8% 17 9% 

80-90%  38 21% 35 18% 35 19% 33 18% 38 20% 

90-100% 108 64% 110 64% 107 56% 109 61% 109 59% 

> 100%  3 2% 4 2% 3 2% 3 2% 0 0% 

totaal 172 100% 171 100% 189 100% 180 100% 186 100% 

 
De leeftijdsopbouw is weergegeven in tabel 4. De gemiddelde leeftijd bedroeg in 2012 45 jaar (2011: 44 
jaar). De ondervertegenwoordiging van jonge medewerkers is het gevolg van de hoge opleidings- en erva-
ringseisen die aan nieuwe medewerkers worden gesteld. Aan deze eisen kan doorgaans pas op latere 
leeftijd worden voldaan. Mogelijk dat toekomstige instroom vanuit de HBOV-opleiding (Minor Acute Zorg) 
en de Bacheloropleiding Medische Hulpverlening (BMH) hier verandering in aanbrengt. 
 
Tabel 4: leeftijdsopbouw medewerkers  

 2008 2009 2010 2011 2012 

leeftijd perc. perc. perc. perc. perc. 

20-25 1% -- -- 4% 0,5% 

25-30 4% 4% 2% 10% 3,5% 

30-35 11% 10% 11% 18% 9,5% 

35-40 20% 18% 13% 24% 13% 

40-45 24% 24% 27% 22% 22% 

45-50 21% 22% 22% 14% 22% 

50-55 14% 14% 13% 8% 16% 

55-60 5% 8% 10% 1% 11% 

60-65 0% 0%  2%  0%  2% 
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Ziekteverzuim en Arbo-zaken 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim over de afgelopen jaren is weergegeven in tabel 5. Er is sprake van een ziekteverzuim-
percentage van een aanvaardbaar niveau, met een verklaarbare stijging in de laatste twee jaar. De verkla-
ring ligt in het aantal langdurig zieken(voor een belangrijk deel niet direct werkgerelateerd), een proces dat 
in 2011 is begonnen, met doorwerking naar 2012.  
Hoofdbestanddelen van de begeleiding bij ziekte zijn: 

 directe en structurele betrokkenheid van de teamleider bij een ziekmelding en bij langdurig verzuim 
tevens de case manager (sectorhoofd ambulancezorg);  

 in een vroegtijdig stadium inschakelen van de bedrijfsarts; 

 periodieke bespreking van alle zieken of dreigende uitval met de bedrijfsarts, P&O en sectorhoofd 
ambulancezorg in het Sociaal Medisch Team (SMT); 

 zo vroeg mogelijk in het ziekteproces zoeken naar de mogelijkheden voor vervangend werk; 

 preventie, terwijl er nog geen sprake is van verzuim, maar wel uitval dreigt, in de vorm van het be-
schikbaar zijn van deskundige hulp (maatschappelijk werk, fysiotherapie etc.) middels een daarvoor 
door de VRGZ afgesloten verzekering: de bedrijfszorgpolis. 

 
Tabel 5: Ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschap)  
 

jaar % verzuim 

2004  5,2% 

2005  4,9% 

2006  4,0% 

2007  3,5% 

2008  3,7% 

2009  2,7% 

2010 4,6% 

2011 5,6% 

2012 5,2% 

 
In 2012 is het ziekteverzuimbeleid net als in voorgaande jaren vooral gericht op gezondheidsbeleid.  
Het uitgangspunt hierbij is dat preventief gezondheidsbeleid de gezondheid en het welzijn van zowel de 
medewerker als de organisatie bevordert.  
 
In het kader van preventie en het onderhouden van een goede conditie stimuleert de RAV op basis van 
een VRGZ-brede regeling medewerkers die een fitnessabonnement hebben met een financiële bijdrage. 
Daarnaast wordt, ook in VRGZ-verband, deelname aan landelijke of regionale sportevenementen bevor-
derd door het creëren van faciliteiten (VRGZ-sportkleding, inschrijfgeld teams). De Zevenheuvelenloop 
was hiervan een voorbeeld. 
 
Ook wordt gewerkt met een multi-verzuimprotocol, waarbij in het geval van vier ziekmeldingen binnen een 
periode van 12 maanden, doorverwijzing naar dit specifieke spreekuur van de bedrijfsarts volgt. 
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5. HRM-beleid  
 
Rouwproces 
Voor het eerst sinds lange tijd overleed in april een collega die nog in actieve dienst was. Het ziekbed en 
overlijden van collega Gerrie de Kruijff-de Haas had grote impact op alle medewerkers en organisatie. 
 
Jaargesprekken 
In 2012 werd gestart met een nieuw VRGZ-breed formulier voor alle vormen van gesprekken. De jaarlijkse 
functioneringsgesprekken werden via deze stijl uitgevoerd. In de loop van 2012 ontstond een achterstand 
in de planning. Deze wordt begin 2013 ingelopen. 
 
Medezeggenschap 

 Met de OC RAV is constructief overleg gevoerd.  MKA-gerelateerde onderwerpen werden in de OC 
GMK besproken. De vacante positie binnen de OC RAV werd in de loop van 2012 ingevuld. 

 VRGZ-brede onderwerpen zijn in de OR constructief besproken.  

 Het GO is één keer bij elkaar geweest. Het GO-overleg in november is door planningsperikelen door-
geschoven naar 2013. 

 
Collectief en persoonlijk opleidingsplan (art.10.3 CAO) 
Het collectieve opleidingsplan is zoals voorheen beschreven in het Regionaal Opleidingsplan (ROP). 
In het kader van het persoonlijke opleidingsplan is in tegenstelling tot de doelstelling in 2012 geen formele 
faciliteitenregeling vastgesteld. 
 
Loopbaangesprek en loopbaanplan (art.10.4 CAO) 
Het driejaarlijkse loopbaangesprek heeft logistiek en inhoudelijk in tegenstelling tot de doelstelling nog 
geen vorm gekregen. Een vijftal medewerkers heeft zelf een verzoek ingediend voor een niet-
functiegerelateerde opleiding. Voor de meerderheid geldt dat er nog geen belangstelling is voor een loop-
baanplan (bron: jaargesprekken). Men wil dit werk zo lang als het kan blijven doen. Van de mogelijkheid 
tot het invullen van een loopbaanscan is in 2012 geen gebruik gemaakt. 
 
CAO ambulancezorg 
De CAO ambulancezorg kende het tweede en laatste jaar van de overeengekomen looptijd. In verband 
met Europese regelgeving werd per 1-1-2012 een addendum bij artikel 7.2 over gewijzigde vakantiewet-
geving toegevoegd. 
 
Publicatie op de sites 
P&O heeft het volledige beheer van procedures op het besloten deel van de website, zowel RAV-specifiek 
als VRGZ-breed. Eind 2012 werden de eerste procedures van het besloten deel van de VRGZ-site over-
gezet naar Plein08. Plein08 is het nieuwe portaal naar alle van belang zijnde links (Ambuweb, RAET, me-
dezeggenschap) voor VRGZ-medewerkers. De VRGZ-site heeft een publieksfunctie. 
 
Procedures 
De procedure beveiliging bij IBS/RM vervoer is in 2012 geïntroduceerd. Eind 2012 volgde een eerste up-
date. De afspraken rond het inzetten van B-ambulances op feestdagen werden geformaliseerd. 
 
Loopbaanbeleid  
Binnen de MKA bestond in 2012 opnieuw de mogelijkheid om in het kader van de functie verpleegkundig 
centralist, via een specifieke opleiding (BBL-traject) om te scholen vanuit de functie van ambulancechauf-
feur. Uiteraard alleen bij een, na een selectieprocedure, gebleken geschiktheid voor deze functie.  
In 2012 heeft één niet-verpleegkundig centralist het BBL-traject succesvol afgerond met een diploma ver-
pleegkundige niveau 4 en BIG-registratie. Hij is nu voor een deel van zijn dienstverband werkzaam als 
verpleegkundig centralist en voldoet daarmee aan de kwalificatienorm die aan deze functie is verbonden. 
Twee medewerkers waren eind 2012 nog in opleiding.  
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In 2012 heeft één RAV-medewerker de in 2009 gestarte pilot PA-opleiding (Physician Assistant) acute 
zorg bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) afgerond. Na afronding van de opleiding werd deze me-
dewerker voor een deel van zijn dienstverband op detacheringsbasis gekoppeld aan de medisch manager 
(MMA) ter ondersteuning van diens taken. 
 
In september 2012 is één RAV-medewerker na een interne selectieprocedure gestart met de opleiding tot 
NP (Nurse Practitioner) aan de HAN. De geselecteerde medewerker is voor de duur van 2,5 jaar groten-
deels vrijgesteld van roosterdiensten om hem in de gelegenheid te stellen deze opleiding te volgen en in 
de loop van 2014 af te ronden. 
 
Eén medewerker is op eigen initiatief via een BBL-traject opgeleid tot verpleegkundige niveau 4 en medio 
2012 voor zijn volledige dienstverband intern overgeplaatst als verpleegkundige op de B-ambulance. 
 
Langer doorwerken door ontwikkelingen op pensioengebied 
Door de sombere perspectieven rond de pensioen- en AOW- leeftijd kiezen steeds meer medewerkers er-
voor om langer door te blijven werken, daar waar vervroegd uittreden door het FLO-overgangsrecht eigen-
lijk de bedoeling was. Hierdoor is een stringente lange termijnplanning van de personeelsbehoefte nood-
zakelijk. De RAV blijft weliswaar langer verzekerd van de diensten van ervaren krachten, maar dit bete-
kent tevens een kleinere kans op instroom vanuit de arbeidsmarkt. 
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6. ARBO-onderwerpen  
 
PAM 
Begin 2012 is een aantal PAM-metingen nieuwe stijl uitgevoerd. Daarmee is bij 95% van de aanmelders 
die zich op vrijwillige basis voor de PAM hebben aangemeld ook daadwerkelijk een PAM uitgevoerd. Van 
het totale personeel is nu ongeveer 35% middels de PAM gemonitord en van adviezen voorzien.  
 
Beveiliging bij IBS/RM vervoer 
In 2012 werd een vorm van extra beveiliging ingevoerd bij die ritten waarbij een veiligheidsrisico gold of 
niet uit te sluiten viel. Dit werd gerealiseerd in de vorm van een professioneel beveiliger. Er zijn dit jaar 
daarna geen gewelds- of agressie-incidenten meer gemeld waarbij beveiliging aanwezig was. Het protocol 
werd eind 2012 geëvalueerd. Daarbij is geconcludeerd dat het protocol aan de behoefte tot betere bevei-
liging tegemoet kwam. Het protocol is qua procedure aangepast en definitief vastgesteld. 
 
MTO 
In december is het VRGZ MTO (Medewerkers Tevredenheid Onderzoek) uitgevoerd. Het betrof de eerste 
meting in VRGZ-verband en wordt aangemerkt als nulmeting. Plan van aanpak (zowel sectorspecifiek als 
VRGZ-breed volgt in 2013. 
 
Ergocoaches 
De 6 AHV ergocoaches hebben een actieve bijdrage geleverd aan de regionale scholing en een structure-
le rol gespeeld bij de inwerktrajecten. Daarnaast is op de GMK één ergocoach actief. 
 
VRGZ Arbo-commissie 
De VRGZ Arbo-commissie  heeft in 2012 drie bijeenkomsten gehad. De voorbereidingen op het VRGZ 
MTO, de stankoverlast in één van de kantoorruimten en de herschikking van werkplekken binnen de 
VRGZ waren belangrijke aandachtspunten. Door ziekte was de commissie niet altijd compleet. Een com-
missielid vertrok en werd vervangen door het hoofd facilitaire zaken. 
 
VMS (Veiligheidsmanagementsysteem) 
Eind 2012 is voor dit item de aftrap gegeven door het organiseren van twee themabijeenkomsten voor alle 
medewerkers. De uitkomst en beleving was, verdeeld over de 2 dagen, verschillend. Op Ambuweb werd 
een uitgebreide samenvatting geplaatst. In 2013 zal het beleid en de inhoud rond veilig melden verder 
vorm krijgen. 
 
COOT 
Het collegiale opvang- en ondersteuningsteam constateerde in haar jaarverslag een significante toename 
van het aantal inzetten (20%) ten opzichte van 2011. 
Voor een belangrijk deel wordt dit toegeschreven aan het, in verhouding tot voorgaande jaren, groot aan-
tal ernstige en vaak bizarre incidenten en ongevallen, waarvan vele met kinderen en jonge volwassenen 
met dodelijke afloop. Deze incidenten vonden verspreid over de gehele regio plaats. 
 
Prik-, snij-, bijt- en spatincidenten 
In 2012 zijn in totaal 2 (2011:4) incidenten door medewerkers gemeld bij het centrale meldpunt. Deze in-
cidenten konden conform de geldende procedures worden afgehandeld en hebben evenals in voorgaande 
jaren niet tot een besmetting geleid. 
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7. Scholing  
 
De scholingsactiviteiten zijn in te delen in twee categorieën, te weten de landelijke scholingsactiviteiten en 
de regionale scholingsactiviteiten. De landelijke scholing vindt altijd plaats onder auspiciën van de Aca-
demie voor Ambulancezorg (AvA). De regionale opleidingen worden inhoudelijk verzorgd of gefaciliteerd 
door de RAV Gelderland-Zuid. 
 
In tabel 6 is aangegeven welke scholingsinspanning in de jaren 2007-2012 is geleverd. 
 

Scholingsuren 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

              

Meldkamer Ambulancezorg             

  landelijke scholing 216 2.475 32 280 161 0 

  regionale scholing 722 82 754 411 658 768 

  MBOV/BBL     596 862 1.154 706 

  Initieel MKA     408 0 210 476 

totaal 938 2.557 1.781 1.553 2.183 1.950 

              

Ambulanceverpleegkundigen             

  landelijke scholing 1.631 2.365 696 364 1.224 1.140 

  regionale scholing 1.680 2.201 2.795 2.553 2.745 2.546 

  Initieel AVP     942 940 273 210 

totaal 3.311 4.566 4.433 3.857 4.242 3.896 

              

Ambulancechauffeurs             

  landelijke scholing 1.197 2.306 636 244 1.131 1.097 

  regionale scholing 1.899 1.905 1.972 2.202 2.451 2.116 

  Initieel ACH      2.396 1.448 658 105 

totaal 3.096 4.211 5.004 3.984 4.240 3.318 

              

totaal RAV Gelderland-Zuid 7.345 11.334 11.218 9.304 10.665 9.164 

 
 
Tabel 6: Scholingsuren 2007-2012 
 
Het in 2011 ingezette scholingsbeleid op de MKA, met als doel de scholing een krachtige impuls te geven, 
is in 2012 deels gecontinueerd en geconsolideerd. Dit heeft deels te maken gehad met het feit dat de lan-
delijke nascholing verzorgd door de AvA in samenwerking met het METS (opleidingscentrum RAV 
Utrecht) niet leerzaam genoeg werd gevonden waardoor hier in 2012 geen gebruik van werd gemaakt (zie 
landelijke nascholing). Hierdoor is echter het totaal voor de MKA-centralist te volgen scholingsuren met 14 
uur toegenomen. Voor de MKA zaten er voor 2012 meerdere ontwikkelingen aan te komen zoals, GMS 
4.10, NTS en de HAAK-plus. De technische problemen die bij de invoering van GMS en NTS ontstonden, 
zorgden ervoor dat de planning van de regionale scholing telkens moest worden doorgeschoven en onder 
druk kwam te staan, waardoor nog laat in het jaar scholing moest worden gevolgd . Uiteindelijk heeft dit 
niet geleid tot uitstel of afstel van deze regionale scholing.  Het scholingsbeleid dat is vastgelegd in het 
jaaractiviteitenplan kon hierdoor uiteindelijk volledig uitgevoerd worden.  
 
Het grote aantal scholingsdagen op de MKA is ook dit jaar voor een groot deel bepaald door het BBL tra-
ject en het feit dat dit jaar 4 centralisten met de IMKA bezig waren. 
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Ten behoeve van de scholing van de MKA maar ook van de Regionaal Opleidingscoördinator (ROC) zelf 
(Bachelor Lerarenopleiding Zorg en Welzijn) is voorts binnen de meldkamer de functie van ROC verder 
uitgebouwd tot fulltime, dit voor de duur van 2 jaar. Tevens is de betrokkenheid van de MMA (Medisch 
Manager Ambulancezorg) bij de MKA vergroot, onder andere door het bijwonen van medisch-inhoudelijke 
scholing en het houden van een spreekuur op de MKA ten behoeve van de centralisten. In 2012 werden 
wederom bekwaamheidsverklaringen verstrekt voor de verpleegkundig en niet-verpleegkundig centralis-
ten. 
 
Het aantal landelijke bijscholingsuren van ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs lag in 2012 iets 
onder het aantal uren van 2011. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat in 2012 minder medewerkers met 
de initiële opleiding zijn gestart. Verder kan het aantal langdurig zieken in 2012 ook hoger gelegen heb-
ben waardoor minder medewerkers beroepsspecifieke nascholing hebben gevolgd. Alle medewerkers 
konden in 2012 kiezen uit verschillende onderwerpen nascholing, de zogenaamde expertclasses. 
 
Vanuit de AvA werd in 2012 een nieuwe vorm van profcheck gefaciliteerd. Tijdens deze vernieuwde vorm 
gingen steeds een volledig team met ambulance een hele dag naar Harderwijk voor assessments. In 2013 
zal dit verder voortgezet worden. 
 
De regionale uren voor scholing zijn om de zelfde reden ook lager. 
In 2012 stonden binnen de regionale scholing een aantal thema's rond kinderen binnen de ambulance-
zorg centraal. Er was aandacht voor airwaymanagement, non-trauma casuïstieken, reanimatie van zuige-
lingen en kinderen. In samenwerking met het consortium Verloskundigen Nijmegen is een ketentraining 
georganiseerd. Hierbij is in de regionale training ook steeds samen met een verloskundige uit de regio 
Gelderland-Zuid getraind. 
 
In 2012 is een eerste keer de jaarlijkse theorietoets in een digitale omgeving aan de medewerkers aange-
boden. Hoewel dit een eerste maal was en een aantal zaken experimenteel waren is het resultaat vol-
doende om hier in 2013 mee verder te gaan. 
 
In 2012 is er een uitbreiding gekomen van het aantal LOC-en (Lokaal Opleidingscoördinator) van vier naar 
zes. De druk op de vorming van scholing en de uitvoering binnen het rooster waren hiervoor aanleiding. 
 
Binnen de scholing is aandacht geweest voor onderzoek naar een bloedstelpend verband Haemcon. 
Verder is er nog extra aandacht geweest voor de EUROMAX-studie omdat het aantal patiënten dat werd 
geïncludeerd voor ontstolling terugliep. 
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8. Middelen  
 
Voertuigen 
In 2011 is de gezamenlijk met Gelderland Midden doorlopen aanbesteding voor nieuwe ambulances afge-
rond. Regio Gelderland Midden heeft in de loop van 2012 bijna 80% van haar voertuigen vervangen door 
nieuwe ambulances uit de aanbesteding. In 2012 zijn wij gestart met de definitieve bouwbesprekingen 
voor onze voertuigen. Naar verwachting zal eind februari 2013 de eerste van zeven ambulances dit jaar 
binnenkomen. Omdat er tussen de twee regio’s veel overeenkomsten maar ook enkele verschillen be-
staan, is een klein aantal noodzakelijke veranderingen doorgevoerd. 
 
Mei 2012 is de RAV naast twee motoren bij wijze van proef gestart met een rapid responder in een perso-
nenauto (voorheen ook wel solo-eenheid genoemd). Hiervoor is een tijdelijk voertuig aangeschaft. In de 
loop van 2013 wordt besloten of met deze voorziening verder wordt gegaan.  
Ter vervanging van de rapid responder motoren gedurende de wintermaanden zijn twee nieuwe voertui-
gen (Volkswagen Touran) aangeschaft. In overleg met de verpleegkundigen is een op- en inbouw vastge-
steld. Het eerste voertuig is eind januari 2013 opgeleverd. 
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In 2012 heeft de RAV door middel van een subsidie van de provincie Gelderland alle voertuigen kunnen 
voorzien van systemen die ambulances sneller doorgang verlenen in het verkeer. Deze systemen leveren 
een aanzienlijke verkorting op van de aanrijtijden. Stoplichten gaan op groen wanneer optische en akoes-
tische signalen worden gevoerd. Slagbomen en paaltjes die woonwijken of een binnenstad afsluiten kun-
nen vanuit de ambulance worden geopend. Garagedeuren kunnen vanuit de eenheden worden geopend 
en gesloten. In 2013 wordt met gemeenten overlegd om soortgelijke voorzieningen aan te brengen op 
roadbarriers. 
 
Landelijk is in 2012 een uniforme voertuignummering overeengekomen in het belang van de onderlinge 
samenwerking tussen de verschillende regio’s tijdens de reguliere en opgeschaalde zorg. In het eerste 
kwartaal van 2013 moet dit omnummeren afgerond zijn. 
 
In 2012 is het besluit genomen alle voertuigen te voorzien van boardcomputersystemen met als belangrijk 
doel ongevallen te analyseren en een registratie te raadplegen over het gebruik van zwaailampen en sire-
nes. Hiernaast levert het systeem een belangrijke bijdrage aan het wagenparkbeheer.  
 
Informatietechnologie 
In 2012 is zeer veel aandacht uitgegaan naar een verdere toepassing van informatietechnologie in de 
ambulancezorg. Dit is noodzakelijk vanwege de hoge standaarden die worden nagestreefd op het gebied 
van patiëntenzorg, paraatheid, aanrijtijden en bedrijfsvoering. 
 
Op de MKA is de zg. "schuifregelmodule" geïnstalleerd en geïmplementeerd. Deze ondersteunt de MKA-
centralist in het zo gunstig mogelijk positioneren van de beschikbare ambulances op de posten en de 
voorwaardescheppende locaties. In 2012 werd op grond van een daartoe gehouden vooronderzoek een 
besluit genomen over de aanschaf van een geautomatiseerd plansysteem voor de B-ambulances. Dit 
plansysteem wordt in het tweede kwartaal van 2013 op de MKA geïntroduceerd. Tegelijkertijd wordt de 
personeelsformatie van de MKA uitgebreid met de functie van "planner B-vervoer". 
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In 2010 is door de RAV Gelderland-Zuid samen met de RAV'en van  Amsterdam, Brabant en Gelderland 
Midden RAM-mobile opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een nieuw digitaal ritformulier, backoffice 
en datawarehouse. Dit traject heeft vrijwel het gehele jaar 2012 in beslag genomen. Rond de jaarwisseling 
van 2012-2013 heeft de eerste live release plaatsgevonden. Met het digitale ritformulier kan de verpleeg-
kundige de (medische) verslaglegging van de rit op een laptop in de ambulance afhandelen. Hiernaast 
kunnen elektronische vooraankondigingen met patiëntgegevens vooruit gezonden worden naar het zie-
kenhuis, opdat daar de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen voor de ontvangst van de patiënt 
op de SEH-afdeling. Voorts kunnen direct alle gegevens ten behoeve van de verslaglegging, administra-
tieve afhandeling en facturering naar de administratie van de RAV worden gezonden. Daarmee wordt de 
administratieve afhandeling eenvoudiger, minder gevoelig voor fouten en sneller. 
 
Herallocatie standplaatsen 
De RAV blijft voortdurend op zoek naar de zo optimaal mogelijke plaats van haar standplaatsen in relatie 
tot de aanrijtijden. Al in 2006 is daarvoor een eerste blauwdruk gemaakt waaruit blijkt dat een aantal 
standplaatsen beter samengevoegd en verplaatst kunnen worden naar de as van de regio en er meer 
gewerkt moet worden vanuit voorwaardescheppende locaties. In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor 
de samenvoeging van de standplaatsen Wijchen en Druten tot een nieuwe standplaats Beuningen.  
Voorts is in 2012 onderzocht of het personeel van de posten Culemborg, Geldermalsen en Zaltbommel 
voortaan op één locatie kunnen opkomen.  Eind 2012 werd overleg gevoerd over een nieuwe opkomsts-
tandplaats in de gemeente Geldermalsen, direct gelegen aan de A2 en de A15. In 2012 is door de RAV 
Gelderland Midden en Gelderland-Zuid gezamenlijk een standplaats in gebruik genomen in Oosterhout.  
 
Vanaf september 2012 werd de voorwaardescheppende (vws) locatie brandweerkazerne Beek Ubbergen 
toegevoegd. De locatie Tiel werd verbouwd en de vws-locatie Waardenburg werd inpandig sterk verbe-
terd. De vws-locatie Beneden-Leeuwen verhuisde naar beschikbare ruimte binnen de brandweerpost. De 
RAV-unit werd op hetzelfde terrein opgeheven.
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9. Prestaties ambulancezorg  
 
Managementinformatie 
In de afgelopen jaren zijn binnen de ambulancesector strikte afspraken gemaakt over de wijze waarop de 
prestaties in de ambulancezorg dienen te worden gemeten. Dankzij deze afspraken heeft de brancheor-
ganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) in 2012 wederom een brancherapport kunnen opstellen waar-
in vergelijkbare gegevens van alle RAV'en worden gepresenteerd. Op deze wijze legt de branche verant-
woording af over de prestaties die zijn geleverd met behulp van de beschikbaar gestelde collectieve mid-
delen. 
 
Productie 
Jaarlijks worden afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over de te leveren productie. Veelal is de ver-
wachte productie van een jaar gebaseerd op de productie van het voorafgaande jaar: de productie binnen 
de ambulancezorg laat zich immers moeilijk sturen. 
In 2011 is voor het eerst sinds jaren sprake geweest van een iets lagere productie (ruim 400 ritten) dan in 
het voorgaande jaar. Dit geldt zowel voor de declarabele ritten (tabel 7a) als voor het totaal aantal decla-
rabele ritten en EHGV- en MICU-ritten (tabel 7b).  
In 2012 zien we weer een stijging van het totaal aantal declarabele ritten, met name bij  
A1- en A2-urgentie. 
 
Tabel 7a Aantallen declarabele ritten  
 

Aantal ritten  Urgentie meldkamer 

Jaar A1 A2 B Totaal 

2009 7540 5963 10254 23757 

2010 7952 5925 10292 24169 

2011 7979 5816 9941 23736 

2012 8660 6426 9433 24519 

 
 
Tabel 7b Aantallen declarabele ritten en EHGV- en MICU-ritten  
 
Zoals 7a + aantallen EHGV en MICU 

Aantal ritten  Urgentie meldkamer 

Jaar A1 A2 B Totaal 

2009 12241 7209 10408 29858 

2010 12495 7241 10537 30273 

2011 12138 7434 10204 29776 

2012 12791 8128 9689 30608 
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In tabel 8 is aangegeven hoe het aantal (spoed)ritten zich per regiogemeente ontwikkelde. 
 
Tabel 8 – Verdeling ritten per gemeente 

 
Aantal meldingen Meldkamer Ambulancezorg (MKA) 
Op de MKA worden alle verzoeken om ambulancehulpverlening in ontvangst genomen en gecoördineerd. 
Het aantal telefoontjes op de MKA loopt niet parallel aan het aantal ritten van ambulances. Hiervoor zijn 
diverse oorzaken. Zo wordt vaak meerdere keren gebeld voor eenzelfde incident, worden bellers door-
verwezen naar andere hulpverleners (bijv. huisartsen of SEH-afdelingen) of is ambulancehulp niet geïndi-
ceerd. Het aantal meldingen op de MKA vertoonde in de afgelopen jaren een voortdurende stijging. In 
2011 was ook hier voor het eerst sprake van een lichte daling van het aantal meldingen, met ruim 600. 
2012 laat een forse stijging van het aantal meldingen zien (tabel 9). 
 
Tabel 9 – aantal meldingen MKA  
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Meldtijden: 
Voor de verwerking van spoedmeldingen op de MKA wordt gerekend met een veldnorm van 2 minuten, te 
rekenen vanaf het moment van binnenkomst van de melding tot het moment waarop een ritopdracht aan 
een ambulance wordt gegeven. In de afgelopen jaren daalde de gemiddelde meldtijd bij het spoedvervoer 
tot 01:38 minuut voor het A1-vervoer. In 2012 was de gemiddelde meldtijd 6 seconden korter dan in 2011. 
Gestreefd wordt naar een meldtijd van ca. 01:30. Een nog kortere meldtijd leidt naar de huidige inzichten 
tot een te summiere uitvraag van een melding. De gemiddelde meldtijd bij het A2-vervoer bedroeg  02:34 
minuten (tabel 10). 
 
Tabel 10 – gemiddelde meldtijden spoedvervoer  
 

\ 
 
Uitruktijden: 
De uitruktijden betreffen de tijdsduur vanaf het moment dat de bemanning van de ambulance een oproep 
krijgt tot het moment waarop de ambulance daadwerkelijk vertrekt. In 2012 lag zowel de gemiddelde uit-
ruktijd voor het A1-vervoer als voor het A2-vervoer wederom onder de landelijke norm van één minuut. 
Uitruktijden zijn voor een deel niet te beïnvloeden. Belangrijk is hoe vaak een ambulance een vervolgrit 
krijgt, terwijl de ambulance nog rijdend is. In dat geval is de uitruktijd namelijk nul seconden. Dit verklaart 
de relatief geringe fluctuatie in de periode 2009-2012.  
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Tabel 11 – gemiddelde uitruktijden spoedvervoer  

 
 
 
Aanrijtijden 
De gemiddelde aanrijtijd bij spoedvervoer (A1) voor de afzonderlijke gemeenten in Gelderland-Zuid is 
weergegeven in tabel 12. Landelijk bedroeg de gemiddelde aanrijtijd in 2011 6:36 minuten.  
De gemiddelde aanrijtijd binnen de regio Gelderland-Zuid bedroeg in 2012 06:44 minuten. Belangrijke oor-
zaak voor de ze aanrijtijd is een ongunstige geografie van de regio met grote doorsnijdende rivieren (Maas, 
Waal, Nederrijn/Lek) met relatief weinig bruggen en met ruitvormig doorkruisende autosnelwegen (A12, 
A15, A50, A73, A325). Hierdoor moeten relatief lange afstanden worden afgelegd, hetgeen leidt tot langere 
aanrijtijden dan in veel andere regio's 
 
Tabel 12– gemiddelde aanrijtijd A1 per gemeente: 
 

    2009 2010 2011 2012 

1 Beuningen 0:08:55 0:08:49 0:08:21 00:08:18 

2 Buren 0:09:46 0:09:20 0:09:11 00:09:19 

3 Culemborg 0:09:45 0:09:58 0:09:15 00:08:47 

4 Druten 0:06:07 0:05:50 0:05:17 00:05:36 

5 Geldermalsen 0:07:37 0:06:59 0:06:38 00:06:15 

6 Groesbeek 0:08:53 0:09:09 0:08:29 00:08:19 

7 Heumen 0:08:48 0:08:17 0:08:00 00:08:14 

8 Lingewaal 0:14:00 0:12:19 0:12:23 00:12:40 

9 Maasdriel 0:09:27 0:09:09 0:08:45 00:08:40 

10 Millingen a.d. Rijn 0:15:11 0:14:58 0:15:07 00:14:28 

11 Neder-Betuwe 0:08:25 0:08:27 0:08:04 00:08:00 

12 Neerijnen 0:10:24 0:09:34 0:09:08 00:08:59 

13 Nijmegen 0:05:41 0:05:32 0:05:27 00:05:08 

14 Tiel 0:06:23 0:06:19 0:06:08 00:06:02 

15 Ubbergen 0:08:40 0:08:43 0:08:36 00:07:43 

16 West Maas en Waal 0:09:31 0:08:40 0:08:56 00:08:22 

17 Wijchen 0:07:17 0:06:54 0:06:20 00:06:22 

18 Zaltbommel 0:06:37 0:06:22 0:06:34 00:06:11 
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In het algemeen is in 2012 in 13 van de 18 regiogemeenten sprake van een verbetering van de gemiddel-
de aanrijtijd ten opzichte van het voorgaande jaar. In de gemeenten Buren, Druten, Heumen, Lingewaal 
en Wijchen was sprake van een geringe stijging (2-19 seconden) van de gemiddelde aanrijtijd. 
 
In 2012 is, evenals in voorgaande jaren, sprake van een lange gemiddelde aanrijtijd in de gemeenten Mil-
lingen aan de Rijn en Lingewaal. In beide gemeenten spelen de rijafstand en de infrastructuur een belang-
rijke rol. Ten aanzien van de gemeente Lingewaal geldt dat de RAV Gelderland-Zuid slechts een deel van 
het spoedvervoer verzorgt. De reguliere ambulance-inzet wordt bij onderlinge afspraak door de RAV Zuid-
Holland Zuid verzorgd, vanwege de gunstiger ligging van hun ambulancestandplaats. Indien deze ambu-
lance niet beschikbaar is wordt een ambulance uit de eigen regio gestuurd. Ten aanzien van de gemeente 
Millingen aan de Rijn geldt dat lokaal een uitgebreider stelsel van afspraken is gemaakt met o.a. huisart-
sen, brandweer, leken AED-bedieners, MMT/traumahelikopter over acute zorgverlening dan in de overige 
gemeenten het geval is.  
 
Responstijden: 
De responstijd is gedefinieerd als de tijd gerekend vanaf het moment van binnenkomst van een melding 
op de meldkamer, tot het moment van aankomst van de ambulance bij de patiënt. De landelijke norm voor 
de reponstijd bij spoedvervoer ligt op 15 minuten. Uit tabel 13 blijkt dat de gemiddelde responstijd de afge-
lopen jaren aanmerkelijk is gedaald, en wel van 11:00 minuten in 2008 naar 9:11 minuten in 2012. Dit is 
een verkorting van de responstijd met bijna 15%. Voor het A2-vervoer (zonder zwaailichten en sirene) 
geldt een veldnorm van 30 minuten. In de praktijk lag de gemiddelde responstijd voor het A2-vervoer in 
2012 op 13:49. Ten opzichte van 2008 is dit een daling van ruim 3 minuten en dat is een verbetering van 
ruim 20%. 
 
Tabel 13 - gemiddelde responstijd 

 
 
Spoedritten binnen de tijdsnorm 
Voor de gehele regio geldt dat het percentage A1-ritten waarbij de ambulance binnen 15 minuten na mel-
ding ter plekke is, in de loop van de jaren sterk is gestegen naar uiteindelijk 95% in 2012. Het percentage 
A2-ritten binnen de normtijd van 30 minuten lag in 2012 op 98%. Dit ligt boven de landelijk gehanteerde 
norm van 95%. Daarmee heeft de RAV Gelderland-Zuid in 2012 aan de landelijke normen voldaan. 
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Tabel 14 – percentage spoedritten binnen de normen  

 
 
 
Tabel 15 geeft het percentage spoedritten dat per gemeente binnen 15 minuten na melding wordt uitge-
voerd.  
 
Tabel 15 – Percentage spoedmeldingen (A1) binnen 15 minuten na melding ter plekke: 
 

 Gemiddelde percentage binnen 15 minuten bij A1 per gemeente:  

    2009 2010 2011 2012  

1 Beuningen 90 91 95 95  

2 Buren 82 89 87 87  

3 Culemborg 78 81 85 84  

4 Druten 91 96 97 95  

5 Geldermalsen 90 92 96 96  

6 Groesbeek 90 88 92 94  

7 Heumen 90 93 97 95  

8 Lingewaal 30 59 55 61  

9 Maasdriel 84 89 93 92  

10 Millingen a.d. Rijn 13 18 16 27  

11 Neder-Betuwe 86 87 94 90  

12 Neerijnen 82 92 94 93  

13 Nijmegen 98 99 99 99  

14 Tiel 95 97 97 97  

15 Ubbergen 88 93 92 95  

16 West Maas en Waal 85 87 87 90  

17 Wijchen 90 93 94 96  

18 Zaltbommel 88 90 95 95  
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Profiel gemiddelde spoedritten: 
Het profiel van de gemiddelde A1-rit in Gelderland-Zuid zag er in de periode 2009 - 2012 als volgt uit. 

      

 A1 2009 2010 2011 2012 

 meldtijd: 1:43 1:38 1:44 1:38 

 uitruktijd 0:59 0:48 0:44 0:49 

 aanrijtijd: 7:20 7:17 6:57 6:44 

 responstijd: 10:02 9:43 9:25 9.11 

      

 
Het profiel van de gemiddelde A2-rit in Gelderland-Zuid zag er in de periode 2009 – 2012 als volgt uit. 

      

 A2 2009 2010 2011 2012 

 meldtijd: 2:53 2:40 2:47 2:34 

 uitruktijd 1:24 0:56 0:47 0:55 

 aanrijtijd: 12:40 11:13 10:50 10:20 

 responstijd: 16:57 14:50 14:24 13:49 

 
Voor zowel de A1- als de A2-ritten geldt dat ze gemiddeld liggen binnen de landelijke norm van uiterlijk 15 
minuten, respectievelijk uiterlijk 30 minuten na melding. De langere duur van de A2-ritten wordt vooral 
veroorzaakt door de langere aanrijtijd, omdat bij A2-ritten geen gebruik wordt gemaakt van optische en 
akoestische signalen. 
 

S-curve 
In de afgelopen jaren is sprake geweest van een verbetering van het percentage spoedritten dat binnen 
de norm van 15 minuten werd afgelegd. Cruciaal is daarbij de vraag of de stijging van het percentage 
spoedriten binnen de veldnorm van 15 minuten heeft geleid tot een verslechtering van de aanrijtijden in 
die gebieden waar de aanrijtijden al relatief goed waren. In dat geval zou het paard achter de wagen zijn 
gespannen. Dit kan worden getoond aan de hand van de zg. S-curve. Uit de S-curve blijkt dat het hierbo-
ven gesignaleerde "verdringingseffect" zich niet heeft voorgedaan: een steeds groter percentage ritten 
werd in een steeds kortere tijd afgelegd. Daarmee is aan de doelstelling van verbetering van de aanrijtij-
den voldaan.  
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Effectiviteit gebruik van voorwaardescheppende locaties 
De RAV Gelderland-Zuid hanteert op de MKA het principe van dynamisch ambulancemanagement 
(DAM). Dit houdt in dat wanneer ambulances worden ingezet voor een rit of anderszins niet inzetbaar zijn, 
de overblijvende ambulances zodanig over de regio worden gespreid, dat nog steeds zo veel mogelijk 
burgers binnen 15 minuten kunnen worden bereikt. Goed "dammen" is een logistiek  complexe materie. 
Derhalve heeft de RAV in 2012 een computer programma laten ontwikkelen ter ondersteuning van de 
meldkamer centralisten. 
 
De resultaten van het "dammen" waren in  2012 gunstig. Bekeken is welk percentage van de spoedritten 
die zijn uitgevoerd door een ambulance die ten tijde van aanvang van de rit op een voorwaardescheppen-
de (VWS) locatie stond, binnen 15 minuten kon worden afgelegd. De resultaten zijn als onderstaand. 
 
 

Vertrek vanaf VWS locatie: Aantal < 15 minuten Aantal > 15 minuten % < 15 minuten 

Beek * 59 3 95% 

Beneden Leeuwen 193 22 90% 

Beuningen 32 3 91% 

Nijmegen West 489 17 97% 

Oosterhout 13 0 100% 

Waardenburg 143 29 83% 

Totaal 929 74 93% 

* locatie pas vanaf 1 september 2012 beschikbaar 
 
Van het totaal aantal ritten die vertrokken vanaf een voorwaardescheppende locatie is de patiënt in 93% 
(929 ritten) van de gevallen binnen 15 minuten bereikt.  
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10. Ketenzorg  
 
De RAV Gelderland-Zuid hecht grote waarde aan de samenwerking met ketenpartners in (vooral) de 
spoedeisende medische hulpverlening. Hierbij gaat het zowel om de samenwerking onder reguliere om-
standigheden, als de samenwerking onder bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij grote onge-
vallen en rampen. 

 
 

 
De samenwerking met een aantal ketenpartners behoeft nadere toelichting. 
 
Acute Zorgregio Oost (AZO) en Mobiel Medisch Team (MMT) 
Met AZO/MMT wordt in uitvoerende zin intensief samengewerkt. De RAV neemt zitting in alle focusgroe-
pen van AZO. In deze groepen worden rond een aantal acute medische aandoeningen (bv. myocardin-
farct en CVA) samenwerkingsafspraken gemaakt met alle disciplines in de regio. De scholingsavonden 
van AZO worden inhoudelijk mede ondersteund door de MMA en bijgewoond door medewerkers van de 
RAV. Omgekeerd dragen leden van het MMT bij aan het scholingsprogramma van de RAV. De MMA is 
voorzitter van de voorbereidingscommissie van het jaarlijks AZO-symposium "Acute Zorg Anders".                                                       
 
 
 
SEH-UMC St. Radboud 
Sinds 2010 zijn de MMA's van RAV Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden voor 8 uur per week gedeta-
cheerd naar de SEH van het UMC St. Radboud om de samenwerking met de academische setting van 
het UMC St. Radboud ziekenhuis te intensiveren. De stafarts van de SEH kan door de ambulancezorg-
medewerkers 24/7 geraadpleegd worden voor acute vragen in het primair proces. Er is een activiteiten-
plan genaamd 'Time is life' is gecontinueerd. Hiermee geven beide MMA's jaar vorm aan een intensievere 
samenwerking met het UMC St Radboud op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek. 
 
Centrale Huisartsenposten (CHP) 
De directie en MMA van de RAV voeren regelmatig overleg met de huisartsenposten van Nijmegen 
(CIHN) en Tiel. Sinds 2005 is er een samenwerkingsprotocol voor spoedsituaties uitgewerkt. Uitgangspunt 
hierbij is het leveren van die zorg waar een ieder vanuit zijn professie het sterkst in is: de ambulancedienst 
met name de echte spoedzorg (A1) en de huisarts de overige (A2, B) zorg. Het samenwerkingsprotocol 
functioneert nog steeds goed. Vanaf september 2011 is de CIHN gestart met het rijden van spoedritten 
met optische en geluidssignalen. 
 
Een eerste evaluatie in 2012 laat zien dat er gemiddeld twee U1-ritten per dag worden gereden door de 
CIHN, 40% van U1-ritten wordt gevolgd door een ambulancerit (meestal met A1).  
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Verdere evaluatie vindt plaats in 2013. Beide huisartsenposten zijn tevens gestart met de implementatie 
van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Op de MKA zijn voorbereidingen getroffen tot implementatie 
van het NTS begin 2013.  
 

                                       
 
Specialisten 
Op medisch-inhoudelijk vlak wordt nauw samengewerkt met specialisten uit de ziekenhuizen in de regio. 
Zowel met cardiologen als met neurologen wordt intensief samengewerkt om regionaal tot een goede op-
vang van respectievelijk het acute herseninfarct of TIA en het acute hartinfarct of reanimatie te komen. 
 
Net als in voorgaande jaren werd ook in 2012 regelmatig een beroep gedaan op de expertise van afzon-
derlijke tweedelijnsspecialisten die voorheen zitting hadden in het MOTAN (Medisch Ondersteunend 
Team Ambulancezorg Nijmegen). Bij complexere medische inhoudelijke vragen werden bijvoorbeeld een 
cardioloog, neuroloog, traumatoloog, gynaecoloog, kinderarts of intensivist geconsulteerd. Door de werk-
zaamheden op de SEH van het UMC St Radboud (zie eerder) worden in toenemende mate ook de SEH-
artsen geconsulteerd. Daarnaast is de MMA lid van de Nederlandse Vereniging van MMA’s. In dit kader 
trad ook intercollegiale uitwisseling op.  
 
Klein ROAZ Nijmegen (voorheen TANGO) en klein ROAZ TIEL (voorheen SPOOR): 
Onder voorzitterschap van de MMA houdt de werkgroep klein ROAZ Nijmegen zich bezig met een perio-
dieke (3x per jaar) inventarisatie en mogelijke oplossingen van knelpunten in de spoedeisende hulpverle-
ning in de regio Nijmegen (SEH CWZ, EHH CWZ, SEH en EHH UMCN, MKA, AHV). De vergaderingen 
worden ook (halfjaarlijks) bijgewoond door andere disciplines in de acute (prehospitale) zorg: de huisart-
sen, verloskundigen, het mobiel medisch team en de GGZ (crisisdienst). Vanaf 2007 is Zorgbelang Gel-
derland ook vertegenwoordigd in het TANGO.  
In de regio Rivierenland vindt ook een multidisciplinair overleg acute zorg plaats (SPOOR: SPOedzorg 
Overleg Rivierenland).  
Beide overleggen zijn gericht op de praktische samenwerking in een relatief omschreven regio.  
In het traumacentrum Oost is vindt een supraregionaal beleidsoverleg acute zorg (ROAZ) . In dat kader 
zijn ook TANGO en SPOOR in lijn gebracht met het (voorbereidend) ROAZ. 
 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) 
De afspraken tussen de GHOR en de RAV zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De RAV 
heeft zich verplicht zorg te dragen voor de invulling van diverse repressieve piketfuncties van de GHOR, 
zoals die van Officier van Dienst Geneeskundig, Commandant van Dienst Geneeskundig, verpleegkundi-
ge ambuteam, chauffeur ambuteam en Coördinator Gewondenvervoer. Hiernaast draagt de RAV zorg 
voor het onderhoud van GHORIS (GHOR Informatie Systeem). Ten aanzien van deze piketfuncties ver-
zorgt de RAV de roosters, betalingen en administratieve handelingen. Tevens wordt zorg gedragen voor 
het onderhoud van de dienstvoertuigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.maaswaalweb.nl/seniorenleeuwen/Plaatjes1/huisartsenpost.JPG&imgrefurl=http://www.maaswaalweb.nl/seniorenleeuwen/nieuws.htm&usg=__lTdo3KLmcSMSPDISaNguRkZbh78=&h=90&w=250&sz=5&hl=nl&start=7&itbs=1&tbnid=uzEQsFuaCar4sM:&tbnh=40&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dhuisartsenpost%2BTiel%26gbv%3D2%26hl%3Dnl


 

Kwaliteitsjaarverslag 2012  RAV GZ - definitief 24 april 2013  29 

Cliëntenberaad 
Sinds 2009 heeft de RAV Gelderland-Zuid een cliëntenberaad dat twee keer per jaar vergadert binnen de 
RAV. Zorgbelang Gelderland ziet toe op een gevarieerde samenstelling van  het beraad. In de vergade-
ring worden nieuwe ontwikkelingen en jaarverslagen besproken. In 2012 is besloten om het cliëntenbe-
raad formeel over te doen gaan in cliëntenraad. Belangrijkste reden is dat de samenstelling van groep 
participanten nauwelijks verandert. 
 
Onderzoeksprojecten: 
In 2012 heeft de RAV Gelderland-Zuid onder leiding van de MMA meegewerkt aan een aantal medisch-
wetenschappelijke onderzoeken. De belangrijkste onderzoeken zijn: 

 Vergelijking van de prehospitale toediening van tirofiban (met heparine) met het nieuwere bivalirudin 
bij patiënten met een STEMI. Dit is de EUROMAX studie. In het najaar van 2010 is de studie in de re-
gio Tiel gestart, eind 2011 in de regio Nijmegen. Er wordt intensief samengewerkt met de afdelingen 
cardiologie van het Antoniusziekenhuis te Nieuwegein en CWZ en UMC St Radboud te Nijmegen. De 
studie loopt tot medio 2013.  

 Vervaardiging en gebruik van naar ketenbrede protocollen met betrekking tot non-STEMI, MIST, en 
sepsis in samenwerking met de de SEH's van CWZ en UMC St Radboud vanuit de HAN (Remco Eb-
ben). In 2013 zal nog specifiek onderzoek worden gedaan naar naar de MIST-overdracht.  

 Het aanleveren van drugsincidenten bij het TRIMBOS-instituut (sinds 2009). Zowel vanuit de RAV als 
de SEH van het UMC leverde de MMA ook in 2012 weer maandelijks data aan deze landelijke regi-
stratie.  

 Analyse van de reanimaties met gebruik van de AutoPulse in de periode na afronding van de Au-
toPulse trial (tot januari 2011). Hierbij worden effecten van mechanisch masseren (met behulp van de 
AutoPulse) op het terugkeren van circulatie onderzocht. Dit onderzoek werd uitgevoerd met studenten 
verpleegkunde aan de HAN. 

 
In 2012 uitgebrachte wetenschappelijke publicaties waarbij medewerkers van de RAV Gelderland-Zuid 
betrokken waren, zijn: 
 

 Comparison of survival to hospital discharge between integrated AutoPulse CPR and manual CPR 
during out-of-hospital cardiac arrest: the Circulation Improving Resuscitation (CIRC) Trial. Wik L, Ol-
sen J, Persse D, Sterz F, Lozano Jr. M, Brouwer MA, Westfall M, Souders CM, Malzer R, Grunsven 
PM van, Travis D, Whitehead A, Herken UR. Prehospital Emergency Care 2012;16:152(A). 

 Time is Spine. Meent H van de, Hosman AJF, Hoogerwerf N, Grunsven PM van, Edwards M. Vakblad 
V&VN Ambulancezorg 2012;33(maart):22-5. 

 Zie je ze vliegen? Inzet en annulering van het Heli-MMT. Bakker ME, Grunsven PM van, Smits JCM, 
Leijtens JC, Zeegers F, Hoogerwerf N. Vakblad V&VN Ambulancezorg 2012;33(juni):21-3. 

 De keten in revisie- tevredenheid ketenpartners over ambulancezorg in Gelderland-Zuid anno 2011 in 

vergelijking met 2006. Kessel, K van, Verdijk M van, Grunsven PM van, Honigh M. Vakblad V&VN 
Ambulancezorg 2012(juni):24-8. 

 Centralist Meldkamer Ambulancezorg is mikpunt van agressie. Een bestaand probleem maar geen cij-
fers om dit te onderbouwen. Ising B. Vakblad V&VN Ambulancezorg 2012(juni):44-5. 

 De Nederlandse ambulancezorg en het STEMI. Grunsven PM van. Cardio Actueel 2012;17(8):1-5. 

 Spoedeisende huisartsenzorg en ambulancezorg moeilijk te onderscheiden? Francissen OHB, Smits 
M, Giesen P, Grunsven PM van, Wobbes T. Vakblad V&VN Ambulancezorg 2012;33(dec):26-8. 

 The Impact Of CPR Duration On Survival To Hospital Discharge Between Integrated AutoPulse CPR 
And Manual CPR During Out-Of-Hospital Cardiac Arrest Of Presumed Cardiac Origin. Wik L, Olsen 
JA, Persse D, Sterz F, Lozano Jr. M, Brouwer MA, Westfall M, Souders CM, Malzer R, van Grunsven 
PM, Travis D, Herken UR, Brewer J, Lerner EB. Prehospital Emergency Care 2013;17(1):116(A). 

 The Impact Of Hypothermia Treatment On Survival To Hospital Discharge For Out-Of-Hospital Car-
diac Arrest Patients In The Circulation Improving Resuscitation Care (CIRC) Trial. Wik L, Olsen JA, 
Persse D, Sterz F, Lozano Jr. M, Brouwer MA, Westfall M, Souders CM, Malzer R, van Grunsven PM, 
Travis D, Herken UR, Lerner EB.  Prehospital Emergency Care 2013;17(1):126(A). 
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11. Klachten en signaleringen  
 
Klachten: 
De RAV Gelderland-Zuid kent een klachtenregeling. In deze klachtenregeling wordt uitgegaan van een in-
terne en een externe klachtafhandeling. In eerste instantie wordt getracht klachten binnen de RAV zoda-
nig te behandelen dat klagers hiermee tevreden gesteld kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is wordt 
de klacht voor afhandeling overgedragen aan een externe klachtencommissie. De externe klachtencom-
missie bestaat geheel uit onafhankelijke derden. Het aantal via de interne klachtenprocedure in behande-
ling genomen klachten heeft zich als volgt ontwikkeld. 
 
Tabel 16: aantal in behandeling genomen klachten (interne klachtenprocedure): 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Wachttijden en aanrijtijden 2 9 1 2 1 0 2 

Overdracht huisarts - ambulance 0 0 0 0 0 0 0 

Attitudeproblemen 5 2 1 2 1 1 8 

Niet/anders honoreren aanvraag 
ambulance 3 2 3 5 5 4 1 

Medische diagnose, medisch han-
delen  3 2 3 5 4 5 3 

Overdracht ambulance - zieken-
huis 0 0 0 0 0 0 1 

Communicatie*      4 1 

Overige klachten 1 1 9 3 4 2 7 

Totaal 14 16 17 17 15 16 23 

 
 
Gelet op het aantal uitgevoerde ritten (ruim 30.000) en de aard van de (soms ingrijpende) dienstverlening 
is het aantal klachten beperkt. Niettemin wordt er voortdurend naar gestreefd het aantal klachten verder te 
beperken. Iedere klacht wordt onderzocht en waar nodig worden maatregelen getroffen. Daarbij moet 
worden gedacht aan bijvoorbeeld aanvullende specifieke  trainingen, intervisies, teambesprekingen, wijzi-
ging van werkwijzen, werkafspraken en protocollen.  
Het aantal klachten over wachttijden en aanrijtijden kent door de jaren heen een grillig verloop en lijkt 
nauwelijks verband te houden met de beschikbare ambulancecapaciteit. In 2012 was sprake van een stij-
ging van het aantal attitudeproblemen. Voor de stijging is geen aanwijsbare oorzaak gevonden. De in-
spanningen gericht op het verbeteren van de overdracht van patiënten tussen de ambulance enerzijds en 
huisartsen en ziekenhuizen anderzijds wierpen zijn vruchten af. Op dit gebied komen er slechts spora-
disch klachten binnen. 
 
Sommige klachten omvatten meerdere componenten, zoals zowel een ambulance die te laat kwam als at-
titudeproblemen. Onder "overige klachten" vallen klachten als rijgedrag, overlast van sirenes of verkeerde 
rekeningen. Eén klacht werd behandeld door de externe klachtencommissie. 
 
In het klachtenoverzicht is het item "melding aan de IGZ" toegevoegd voor het geval er sprake is van een 
(mogelijke) calamiteit, volgens de definitie van de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). In één geval 
is er melding gemaakt van een mogelijke calamiteit. 
 
Signaleringen van ketenpartners  
Ketenpartners van de RAV signaleren soms zaken die naar hun mening niet goed lopen bij de RAV. Deze 
signaleringen hebben veelal een medisch-inhoudelijk karakter en worden behandeld door de medisch 
manager. Van de 12 geregistreerde signaleringen in 2012 (17 in 2011) kwamen er 6 van de huisarts. Bij 4 
van deze signaleringen werd een gemiste diagnose genoemd. Een enkele signalering kwam van SEH, 
GGZ, gynaecologie en cardiologie. 
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Signaleringen aan ketenpartners  
Medewerkers van de RAV signaleren soms zaken die naar hun mening niet goed lopen bij andere keten-
partners. Deze signaleringen hebben veelal een medisch-inhoudelijk karakter en worden behandeld door 
de medisch manager.  
Van de 28 geregistreerde signaleringen in 2012 (42 in 2011) waren er 14 (12 in 2011) met betrekking tot 
de samenwerking met de huisarts. Hierbij betrof het vooral opmerkingen over het medisch handelen en de 
overdracht van de huisarts in de acute zorg (spoedzorg aan de instabiele  
patiënt). Over de GGZ waren 3 signaleringen (aanvraag vervoer, sedatie). Er was een enkele signalering 
met betrekking tot cardiologie, MICU-vervoer, neonatologietransport, orthopedie, gynaecologie en het 
verpleeghuis. 
 
MIP-meldingen  
In 2012 ontving de MMA 36 MIP-meldingen met een mogelijk gevolg voor de patiënt (7 in 2011). Het be-
trof in 19 gevallen vertraagde medisch-verpleegkundige zorg, en in 17 gevallen onvoldoende zorg. De ver-
traging werd vooral veroorzaakt door een verkeerd afhaaladres (5x), een defecte ambulancedeur (3x) of 
een verkeerde dan wel te late keuze voor het sturen van een voertuig (2x). Met betrekking tot onvoldoen-
de zorg werd het meest melding gemaakt van defecte of ontbrekende behandelingsapparatuur (5x), niet 
tijdige opvang in een ziekenhuis (4x), het geven van verkeerde medicatie door de ambulanceverpleeg-
kundige (3x) of een brancardprobleem (2x). Bij 1 casus was er een ernstige beloop. Deze casus is als ca-
lamiteit aan de IGZ gemeld. 
 
De stijging van het aantal MIP-meldingen is het gevolg van een actiever beleid van de RAV ten aanzien 
van het doen van meldingen. Eind 2012 is gestart met een specifiek patiëntveiligheidsprogramma. Hierin 
wordt het doen van meldingen gestimuleerd, teneinde risico's goed in beeld te krijgen en preventieve 
maatregelen te kunnen treffen. 
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12. Financiën  
 
In financieel opzicht is het jaar 2012 negatief afgesloten. Het boekjaar 2012 werd afgesloten met een ne-
gatief resultaat van ruim € 150.000,-. Voor een uitgebreide financiële verantwoording over het jaar 2012 
wordt verwezen naar de jaarrekening 2012 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, alsmede de daarbij 
gevoegde accountantsverklaringen. Een samenvatting van de winst- en verliesrekening van de RAV Gel-
derland-Zuid (meldkamer en ambulancedienst gezamenlijk) toont het volgende beeld. 
 
Winst- en verliesrekening RAV Gelderland-Zuid  (bedragen x € 1.000) 

Baten 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Budget NZa 12.870 13.122 14.758 17.057 16.887 16.330 16.561 

Overige baten 380     425 1.349 547 1.091 1.656 738 

Totaal 13.250 13.547 16.107 17.605 17.978 17.986 17.299 

        

Lasten        

Personeelskosten 9.692 10.685 11.302 12.072 12.314 12.557 13.133 

Afschrijvingen  796 653 578 630 727 713 580 

Overige bedrijfskosten 2.598 3.092 3.486 3.301 3.620 3.715 3.748 

Financiële baten en lasten 109 89 10 10 -17 -33 -3 

totaal 13.195 14.519 15.376 16.013 16.644 16.952 17.457 

        

Bedrijfsresultaat 55 -972 731 1.592 1.335 1.034 -158 

Incidentele baten   160 -/- 167 35 12 6 

Resultaat 55 -972 891 1.425 1.370 1.046 -152 
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Lijst met gebruikte afkortingen  
 
A1-vervoer Spoedvervoer (met signalen) 
A2-vervoer Spoedvervoer (zonder signalen) 
AvA  Academie voor Ambulancezorg 
AED  Automatische Externe Defribillator 
AHV  Ambulancehulpverlening 
ARBO  Arbeidsomstandigheden 
AZN   Ambulancezorg Nederland 
AZO  Acute Zorgregio Oost 
B-vervoer Besteld vervoer 
BIG-register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
BMH  Bacheloropleiding Medische Hulpverlening  
BBL  Beroepsbegeleidende Leerweg 
CIHN   Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen 
CHP   Centrale Huisartsenpost 
COOT  Collegiale Ondersteuning Opvang Team 
DAM  Dynamisch Ambulance Management 
DRF  Digitaal Ritformulier 
DVO  Dienstverleningsovereenkomst 
EHGV  Eerste Hulp Geen Vervoer 
EHH  Eerste Hart Hulp 
EPD  Elektronisch Patiëntendossier 
FTE  Fulltime Equivalent 
FLO   Functioneel Leeftijdsontslag 
GGz  Geestelijke Gezondheidszorg 
GHOR   Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
GHORIS  GHOR Informatie Systeem 
GMK   Gemeenschappelijke Meldkamer 
GMS  Gemeenschappelijk Meldkamersysteem 
GO   Georganiseerd Overleg 
GR   Gemeenschappelijke Regeling 
Haak-plus Meetinstrument voor professionele triage 
H&V  Hulpverlening en Veiligheid 
HAN   Hogeschool Arnhem-Nijmegen 
HBOV  Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige  
HRM  Human Resource Management 
IBS  Inbewaringstelling 
IC   Intensive Care  
IGZ  Inspectie voor de Gezondheidszorg 
IMKA  Initiële Opleiding centralisten meldkamer ambulancezorg 
JTT  Jaarlijkse Theorie Toets 
KMAR  Koninklijke Marechaussee 
MICU   Mobiele Intensive Care Unit 
MIP  Melding Incident Patiënt 
MKA   Meldkamer Ambulancezorg 
MMA   Medisch Manager Ambulancezorg 
MMT   Mobiel Medisch Team 
MOTAN  Medisch Ondersteunend Team Ambulancezorg Nijmegen 
MTO   Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
NP  Nurse Practitioner 
LOC  Lokale Opleidingscoördinator 
NZa   Nederlandse Zorgautoriteit 
NTS  Nederlands Triage Systeem 
OC  Onderdeelscommissie 
OR   Ondernemingsraad  
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OTO  Opleiden, Trainen en Oefenen 
PA  Physician Assistant 
PAM  Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor 
P&O  Personeel & Organisatie 
PTSS  Posttraumatische Stressstoornis  
RAK  Reserve Aanvaardbare Kosten 
RAP  Regionaal Ambulance Plan 
RAV   Regionale Ambulance Voorziening 
RAET  Rekencentrum voor Administratie Efficiency en Techniek 
RBGZ  Regionale Brandweer Gelderland-Zuid 
REMAC Regionale Materialencommissie 
RI&E   Risico Inventarisatie & Evaluatie 
RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RM  Rechterlijke Machtiging 
ROP  Regionaal Opleidingsplan 
ROAZ  Regionaal Overleg Acute Zorg 
ROC  Regionaal Opleidingscoördinator 
SEH   Spoedeisende Hulp 
SMT  Sociaal Medisch Team 
SOSA   Stichting Opleiding Scholing Ambulancehulpverlening 
SPOOR  SPOedzorg Overleg Rivierenland 
TANGO  Totale Acute spoedeisende Nijmeegse Geïntegreerde Opvang 
Twaz  Tijdelijke Wet Ambulancezorg 
U1  Urgentie één: spoedvisite huisarts 
VGGM  Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden 
VMS  Veiligheidsmanagementsysteem 
VNG   Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VRGZ  Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
VWS   Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Waz  Wet ambulancezorg 
 


