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1. Inleiding
Het jaar 2014 is voor de RAV Gelderland-Zuid succesvol verlopen, in die zin dat de opgaande lijn in de
bedrijfsprestaties uit de voorgaande jaren verder kon worden doorgetrokken: de meldtijden, de uitruktijden
en de aanrijtijden verbeterden verder. Inmiddels voldoet de RAV aan alle wettelijke normen voor wat betreft de aanrijtijden bij spoedvervoer (A1 en A2). Dit is te meer van belang omdat in 2014 voor het eerst
een nieuw financieringsstelsel voor de ambulancezorg van kracht was. Het oude stelsel ging uit van financiering op basis van het aantal gereden ritten en een ritprijs per type vervoer (spoed- of besteld vervoer).
Dit stelsel had een aantal ongunstige prikkels in zich, die leidden tot budgetuitzetting. Het nieuwe financieringsstelsel gaat uit van een vergoeding van de beschikbaarheid van ambulances. Basis is het aantal toegekende ambulancevoertuigen en het benodigde personeel om het voor de betreffende regio vastgestelde aantal diensten te kunnen rijden. Toegevoegd zijn normbedragen voor huisvesting, leiding en ondersteuning, automatisering, etc. Het nieuwe stelsel is per 1 januari 2014 in werking getreden. Voor de RAV
Gelderland-Zuid heeft dit een beperkt budgettair effect van € 80.000,-- per jaar, af te bouwen in twee jaren.
Nieuw element in het financieringsstelsel is dat de RAV jaarlijks moet onderhandelen met zorgverzekeraars over de hoogte van het budget en de bedrijfsprestaties die met dat budget zullen worden geleverd.
De eerste ervaringen hiermee zijn gunstig. Zorgverzekeraars en RAV hebben gezamenlijk overeenstemming weten te bereiken over een budget van zodanige hoogte, dat daarmee aan alle wettelijke eisen kon
worden gedaan, waaronder het bereiken van minimaal 95% van de patiënten binnen 15 minuten bij A1vervoer en 97% van de patiënten binnen 30 minuten bij A2 vervoer. Voorts was een eis van zorgverzekeraars dat een stijging van het percentage spoedritten binnen 15 minuten niet mocht leiden tot een verslechtering van de aanrijtijden in die gebieden waar de aanrijtijden al relatief goed waren. Ook aan deze
eis kon in 2014 worden voldaan.
In 2014 is (net als in 2013) 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 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid betekent dit een samenvoeging van de meldkamers van politie,
brandweer en ambulance op de schaal van de 5 oostelijke regio's.
In 2014 is met name veel aandacht uitgegaan naar de opbouw van de Landelijke Meldkamer Organisatie
(LMO) onder leiding van de Kwartiermaker Landelijke Meldkamer Organisatie (KLMO). In deze organisatie
werken kwartiermakers uit alle drie kolommen (politie, brandweer en ambulance) aan de inrichting van de
10 meldkamers. In december 2014 is door de vijf oostelijke veiligheidsregio’s een gezamenlijke voordracht
voor een regionale kwartiermaker voorbereid. Naar verwachting zal deze in januari 2015 worden aangesteld. De regionale kwartiermaker zal uitvoering geven aan de vorming van de oostelijke meldkamer.
In 2014 zijn belangrijke initiatieven ontplooit om te komen tot een eigentijdse, adequate huisvesting voor
de ambulanceteams. In de eerste plaats is in december 2014 een nieuwe ambulancepost in de gemeente
Beuningen in gebruik genomen. De post is strategisch gelegen aan de A73 en heeft een goede ontsluiting
richting Beuningen, Nijmegen, Wijchen en Druten. De nieuwe ambulancepost is een opkomstlocatie voor
drie ambulanceteams. De standplaats Nijmegen is verplaatst naar de naastgelegen brandweerkazerne.
Inpandig is een moderne en goed geoutilleerde post gerealiseerd. Tot slot zijn in 2014 de voorbereidingen
getroffen voor de bouw van een nieuwe opkomststandplaats in Rumpt. Deze standplaats wordt vrijwel een
kopie van de standplaats Beuningen. Ook deze standplaats biedt ruimte aan drie ambulanceteams. Naar
verwachting zal de standplaats in de zomer van 2015 gereed zijn.
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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.

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 grondgebied 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 werkzaamheden uit op grond van de door het ministerie van VWS verstrekte “aanwijzing” in het kader van de
tijdelijke Wet ambulancezorg (TWAZ). De bekostiging van de RAV geschiedt uit de opbrengsten die vanuit
het ambulancevervoer worden gegenereerd. Daartoe worden jaarlijks met zorgverzekeraars afspraken
gemaakt over de te realiseren productie, alsmede het daarvoor geldende budget.
De RAV streeft niet naar winst. Jaarlijks wordt, onder behoud van een 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 professionele 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, doeltreffend, 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.
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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 medewerkers;
 een actieve partner in de ketens van de spoedeisende hulp en de geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen 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 2014 waren:
 Ambulanceverpleegkundigen
- 1400 uur (2013:1429 uur)
 Ambulancechauffeurs
- 1487 uur (2013:1437 uur)
 Meldkamer centralisten
- 1266 uur (2013:1320 uur)
Het aantal netto roosteruren was in 2014 alleen bij de ambulancechauffeurs hoger dan in 2013. Hierop
zijn tal van factoren van invloed, zoals het aantal overleguren, ziekteverzuim, aantal uren voor scholing en
inwerken en een efficiënt gebruik van reservediensten (R-diensten) etc. Het verschil tussen AVP en ACH
wordt verklaard door opname van meer vakantie-uren, meerdere medewerkers met zwangerschap en een
hoger ziekteverzuim bij de AVP. Bij de centralisten was sprake van meer inwerktrajecten en scholing.
Aantal personeelsleden:
Het aantal personeelsleden in dienst van de RAV Gelderland-Zuid (ambulancedienst en meldkamer) ontwikkelde zich in de afgelopen jaren als volgt.
Tabel 1: aantal personeelsleden ultimo van een jaar
Jaartal
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Aantallen
154
172
171
180
189
186
203
199

Fte's
144
156
159
163
168
168
173
172

De groei van het aantal personeelsleden is in sterke mate bepaald door de groei in de door zorgverzekeraars toegewezen budgetten. Deze budgetten stegen vooral, doordat het aantal benodigde ambulanceritten steeg. Met ingang van 2014 is het budget niet langer gebaseerd op het aantal gerealiseerde ritten,
maar op de door het ministerie van VWS berekende benodigde ambulancecapaciteit.
De uitstroom van medewerkers bedroeg de afgelopen jaren gemiddeld circa 5%. In 2014 bedroeg de uitstroom 9 medewerkers. In 2014 werden er 5 nieuwe medewerkers aangesteld.
Ziekteverzuim en Arbo-zaken
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim over de afgelopen jaren is weergegeven in tabel 5. Er is in de loop van de jaren sprake
van een ziekteverzuimpercentage van een aanvaardbaar niveau.
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 beschikbaar zijn van deskundige hulp (maatschappelijk werk, fysiotherapie etc.) middels een daarvoor
door de VRGZ afgesloten verzekering: de bedrijfszorgpolis.
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Tabel 5: ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschap)
jaar
2010
2011
2012
2013
2014

% verzuim
4,6%
5,6%
4,9%
3,7%
4,4%

In 2014 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. Ook wordt gewerkt met een multi-verzuimprotocol, waarbij in
het geval van vier ziekmeldingen binnen een periode van 12 maanden, doorverwijzing naar een specifiek
spreekuur van de bedrijfsarts volgt.
In het kader van preventie en het onderhouden van een goede conditie stimuleerde de RAV in 2014 medewerkers die een fitnessabonnement hadden met een financiële bijdrage. Daarnaast werd deelname aan
landelijke of regionale sportevenementen bevorderd door het creëren van faciliteiten (VRGZ-sportkleding,
inschrijfgeld teams).
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5. HRM-beleid
Medezeggenschap
De medezeggenschapsstructuur van de RAV wordt gevormd door een OC voor de RAV en een OC voor
de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK). In de OC voor de GMK komen alle zaken aangaande de
Meldkamer Ambulancezorg (MKA) aan de orde. Met beide OC’s is in 2014 constructief overleg gevoerd.
De laatste vacante positie binnen de OC RAV is begin 2014 ingevuld. Bij de OC GMK vond een wisseling
van een MKA-lid plaats door het vertrek van een MKA-medewerker.
VRGZ-brede aangelegenheden of onderwerpen die meer dan één sector betreffen zijn onderwerpen die
in de OR worden besproken.
Het overleg tussen de VRGZ en de vakbonden krijgt vorm in het zg. Georganiseerd Overleg (GO). Het
GO richt zich uitsluitend op onderwerpen gerelateerd aan de cao van de VRGZ-zaken. Aangezien medewerkers van de RAV niet onder deze cao vallen, maar onder de cao voor de ambulancezorg (waarover
landelijk, sectoraal wordt onderhandeld), zijn er weinig GO-onderwerpen relevant voor de RAV. Het GO is
in 2014 twee keer bij elkaar geweest.
Collectief en persoonlijk opleidingsplan (art.10.3 cao Ambulancezorg)
Het collectieve opleidingsplan is zoals voorheen beschreven in het Regionaal Opleidingsplan (ROP).
In het kader van het persoonlijke opleidingsplan is de concept faciliteitenregeling opgesteld. Deze is in
2014 definitief vastgesteld.
Loopbaangesprek en loopbaanplan (art.10.4 CAO)
Een dertigtal medewerkers heeft een loopbaangesprek gevoerd met het sectorhoofd. Voor de meerderheid geldt dat er nog geen belangstelling is voor een loopbaanplan (bron: jaargesprekken). Men wil het
ambulancewerk zo lang als het kan blijven doen.
CAO ambulancezorg
De CAO ambulancezorg versie 2 werd in 2013 geïmplementeerd en kent een looptijd t/m 31-12-2014.
Eind 2014 zijn de onderhandelingen gestart voor de nieuwe cao. Naar verwachting zal er pas in de loop
van 2015 een nieuwe versie van de cao voorliggen.
In 2014 heeft een aantal medewerkers de werkgever verzocht ORT door te betalen tijdens vakantie, conform Europese regelgeving, inclusief een terugbetalingstermijn van 5 jaar. De bezwaarschriftencommissie
van de VRGZ heeft zich over deze materie gebogen en het bestuur heeft een uitspraak gedaan. Een en
ander bevindt zich nu in het stadium van de bestuursrechter. Een (eerste) zitting zal in 2015 plaatsvinden.
Loopbaanbeleid
 In 2014 hebben tien medewerkers een niet-functiegerelateerde opleiding afgerond in het kader van
tweede loopbaanbeleid.
 26 medewerkers zijn in 2014 nog in opleiding of een opleiding gestart in het kader van loopbaanbeleid. Hierbij gaat het om opleidingen die bedoeld zijn om uiteindelijk uit te kunnen stromen uit een
kernfunctie.
 Eén niet-verpleegkundig centralist heeft het BBL-traject succesvol afgerond met een diploma verpleegkundige niveau 4 en BIG-registratie.
 Eén RAV-medewerker heeft in de tweede helft van 2014 de opleiding tot VS (Verpleegkundig specialist- voorheen Nurse Practitioner) aan de HAN afgerond en is vervolgens bij de RAV aangesteld als
VS en lid van het medisch team.
 Twee ambulancechauffeurs zijn gestart met de opleiding tot rij-instructeur in een combinatie van loopbaanbeleid en interne behoefte van de RAV.
 De ROC MKA heeft in 2014 zijn de opleiding “bachelor opleidingskunde” afgerond.
Langer doorwerken door ontwikkelingen op pensioengebied
Door de verslechterde perspectieven rond de pensioen- en AOW-leeftijd hebben in 2014 alle medewerkers die in aanmerking kwamen ervoor gekozen om langer door te blijven werken, daar waar vervroegd
uittreden door het FLO-overgangsrecht eigenlijk de bedoeling was. Twee medewerkers zijn met FLO
overgangsrecht/levensloop gegaan, maar ook zij hebben een paar jaar langer doorgewerkt.
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Hierdoor blijft een stringente lange termijnplanning van de personeelsbehoefte noodzakelijk. De RAV blijft
weliswaar langer verzekerd van de diensten van ervaren krachten, maar dit betekent tevens een kleinere
kans op instroom vanuit de arbeidsmarkt. In 2014 is er één ambulancechauffeurs ingestroomd. Er is één
is AVP geworven, deze is in de tweede helft van 2014 met de initiële opleiding gestart.
MRSA-besmetting
In 2014 zijn 5 potentiële besmettingen gemeld en na aanmelding en onderzoek door Prikpunt.nl allen als
negatief beoordeeld.
Prik-,snij-,bijt-, spatincidenten
In 2014 is er één incident gemeld (in 2013 twee).
Beveiliging bij psychiatrische patiënten
Door het inzetten van beveiliging bij het vervoer van psychiatrische patiënten is het aantal meldingen van
agressie en geweld bij deze patiëntgroep teruggebracht naar nul, indien er een beveiliger daadwerkelijk
tijdens het transport werd ingezet. De beveiliger wordt in 50% van de IBS/RM transporten noodzakelijk
geacht.

6. ARBO-onderwerpen
PAM
De CAO ambulancezorg versie 2 schrijft een vierjaarlijkse verplichte PAM voor alle medewerkers van 40
jaar en ouder voor. Deze PAM werd eind 2014 gefaseerd uitgevoerd.
Ergocoaches
De zeven AHV ergocoaches hebben een actieve bijdrage geleverd aan de regionale scholing en een
structurele rol gespeeld bij de inwerktrajecten.
Hygiëne
In het voorjaar werd door een gespecialiseerd instituut een steekproef uitgevoerd in diverse ambulances.
Daarbij werd gezocht naar schadelijke bacteriën, schimmels en gisten. De resultaten vielen alleszins mee
en leidden op een aantal punten naar aanpassingen in de schoonmaakprocedure. De knipschaar in de
spoedkoffers bleek de grootste (schadelijke) bacteriedrager.
RI&E
In 2014 werd een ARBO-rondgang uitgevoerd op de posten Zaltbommel, Waardenburg, Tiel, Kesteren,
Geldermalsen, Culemborg, Beneden-Leeuwen en Kesteren. Ook werd een zogenaamde “koude” Ri&E
uitgevoerd voor de hele RAV, met uitzondering van de MKA. Het bijbehorend plan van aanpak wordt in
2015 uitgevoerd.
De gehele operatie werd uitgevoerd met behulp van een gespecialiseerd extern bureau: AAJ advies.

VMS (Veiligheidsmanagementsysteem)
In 2014 is het VMS op alle posten van de RAV ingevoerd. In de loop van 2014 is het VMS door een extern
bureau gecertificeerd.
Het aantal meldingen is in 2014 belangrijk toegenomen. Dit is met name toe te schrijven aan een grotere
bereidheid van medewerkers om (potentieel) onveilige situaties en incidenten te melden. Aan de verbetering van deze meldcultuur is in 2014 veel aandacht besteed. Logistiek waren er op het gebied van doorloopsnelheid en behandeling van de meldingen nog verbeterpunten.
COOT (Collegiaal Opvang Team)
Het COOT is een Collegiaal Opvang Team dat bestaat uit ambulancemedewerkers die hun collega’s ondersteunen na traumatische ervaringen tijdens de uitvoering van ambulancezorg. COOT-medewerkers
doen dit op vrijwillige basis en zijn gekozen door hun collega’s.
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In de afgelopen jaren was sprake van een voortdurende stijging van het aantal inzetten van het COOT. In
2012 werd 46 keer een beroep op het COOT gedaan, in 2013 56 keer en in 2014 70 keer. Een lichte toename van het aantal hulpvragen, na een grote stijging in 2012. In 2014 was echter wederom sprake van
een stijging van het aantal inzetten. In het gehele jaar 2014 werd het COOT zeventig keer ingezet. In
2015 zal nader onderzoek worden gedaan naar de redenen van inzet van het COOT en de oorzaken van
de stijging van het aantal inzetten.
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7. Scholing
De scholing van ambulancemedewerkers geschiedt aan de hand van het voor dat jaar geldende scholingsjaarplan. In dit jaarplan wordt uitgegaan van een jaarlijkse scholingsnoodzaak van 36 uur per medewerker. Dit is de norm die landelijk wordt aangehouden door de Afdeling Ambulancezorg van de beroepsvereniging Verplegenden en Verzorgenden Nederland (V&VN).
Van de 36 scholingsuren worden er jaarlijks 18 uren voorgeschreven door de RAV Gelderland-Zuid. De
overige 18 uren zijn geen voorgeschreven scholingen, maar zijn scholingen die naar behoefte van de medewerkers inhoudelijk kunnen worden ingevuld. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers om voldoende geschoold te blijven. Bij het voorbereiden en uitvoeren
van de scholingen werkt de RAV Gelderland-Zuid nauw samen met de RAV Gelderland-Midden.
In 2014 hebben alle medewerkers van de ambulancedienst en de meldkamer de verplichte aantallen
scholingsuren gevolgd. De gerealiseerde scholingsuren zijn voorts in overeenstemming met het jaaractiviteitenplan 2014.
Naast bovengenoemde scholingen vinden er nog de zg. “initiële scholingen” plaats. Dit is de basis beroepsopleiding die alle nieuwe medewerkers in de ambulancezorg moeten volgen om als ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur of meldkamercentralist te mogen gaan werken. Deze initiële scholingen worden verzorgd door de Academie voor Ambulancezorg en duren 7-8 maanden voor de verpleegkundigen en chauffeurs, en ca. 7-9 maanden voor meldkamercentralisten.

Vanuit de OTO-stimuleringsgelden die werden toegekend door het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg)
is in 2014 de multidisciplinaire oefening “Alcatraz” gehouden. De oefeningen waren gepland in de periode
van 19 t/m 22 mei 2014. Ongeveer de helft van het rijdend personeel van de RAV Gelderland-Zuid was op
een van deze dagen bij de oefening betrokken.
Voorafgaand aan de praktijkoefening is er dit jaar voor gekozen om de kennis van de deelnemers te “refreshen” middels een presentatie command and control. De oefening werd door de betrokken medewerkers zeer hoog gewaardeerd.
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8. Middelen
Voertuigen
In 2014 zijn acht ambulances conform het reguliere vervangingsschema en onderdeel uitmakend van de
aanbestedingsprocedure uit 2011 in dienst genomen.
Sinds vele jaren maakt de RAV Gelderland-Zuid gebruik van ambulancemotoren als zg. “rapid responders”. In 2012 is bij wijze van proef gestart met een rapid responder in een personenauto. Hiervoor is een
tijdelijk voertuig aangeschaft. In de loop van 2013 is besloten structureel rapid responders in personenauto’s in te zetten. De hiervoor benodigde voertuigen (Volkswagen Touran) zijn in 2013 in gebruik genomen.
De ervaringen met deze vorm van rapid responder zijn van dien aard dat in 2014 is besloten het motorpark af te bouwen. Motoren zijn relatief duur qua exploitatie (aanschaf, uitrusting en training), kwetsbaar in
het verkeer en niet onder alle weersomstandigheden inzetbaar (winterstop). Bovendien doen de aanrijtijden van rapid responders in personenauto’s nauwelijks onder voor die van de motoren.
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Door middel van een subsidie van de provincie Gelderland heeft de RAV 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 akoestische
signalen worden gevoerd. Slagbomen en paaltjes die woonwijken of een binnenstad afsluiten kunnen
vanuit de ambulance worden geopend.
Informatietechnologie
In 2013 en 2014 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 MKAcentralist in het zo gunstig mogelijk positioneren van de beschikbare ambulances op de posten en de
voorwaardenscheppende locaties. Het systeem van de schuifregelmodule is in 2014 vervangen door een
nieuwe, geactualiseerde versie. Deze nieuwe versie was mede noodzakelijk door een wijziging van de
standplaatsen en een daaruit voortvloeiende wijziging van de schuifregels.
In 2013 is een nieuw digitaal ritformulier, backoffice en datawarehouse in gebruik genomen. Met het digitale ritformulier kan de verpleegkundige de (medische) verslaglegging van de rit op een laptop in de ambulance afhandelen. Hiernaast kunnen elektronische vooraankondigingen met patiëntgegevens vooruit
gezonden worden naar het ziekenhuis, 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, administratieve afhandeling en facturering naar de administratie van de RAV worden gezonden. Daarmee wordt de administratieve afhandeling eenvoudiger, minder gevoelig voor fouten
en sneller. De introductie van het nieuwe systeem is met te veel technische problemen gepaard gegaan.
Dit zorgde voor veel overlast in het dagelijks werk van de verpleegkundigen. In de loop van 2014 is het
systeem verbeterd en stabieler geworden.
Invoering nieuwe monitoren
Door middel van een Europese aanbesteding (in samenwerking met de RAV Gelderland-Midden) zijn in
2013 nieuwe monitoren voor in de ambulances gekocht.
Deze monitoren vormen een één van de belangrijkste hulpmiddelen voor het ambulancepersoneel bij de
behandeling van patiënten die in hun vitale functies worden bedreigd. Bij de introductie van deze monitoren hebben zich veel problemen voorgedaan. Uiteindelijk is in 2013 besloten deze monitoren weer uit de
ambulances te nemen en te vervangen door de oorspronkelijke monitoren. Medio 2014 zijn door de leverancier volledig nieuwe en nieuw ingestelde monitoren geleverd en teruggeplaatst op de ambulances.
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Het personeel is opnieuw en op grond van nieuwe inzichten getraind in het gebruik van de monitoren. Uiteindelijk is een deel van de problemen opgelost, maar met name bloeddrukmetingen bleven nog problemen geven. Hiervoor zijn de ambulancemedewerkers “work arounds” aangeleverd. In de dagelijkse praktijk van de ambulancehulpverlening is een dergelijke werkwijze verre van ideaal. In 2015 wordt verder gewerkt aan een oplossing van dit probleem.
Herallocatie standplaatsen
De RAV blijft voortdurend op zoek naar de zo optimaal mogelijke plaats van haar standplaatsen ter verkorting van de aanrijtijden.
Al in 2006 is daarvoor een eerste blauwdruk gemaakt, waaruit blijkt dat een aantal standplaatsen beter
samengevoegd en verplaatst kan 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. In 2013 zijn de programma’s van
eisen opgesteld, zijn de benodigde ruimtelijke ordening-procedures doorlopen, en heeft de aanbesteding
plaatsgevonden. In december 2014 is de standplaats Beuningen opgeleverd en in gebruik genomen.
Half december is de verbouwing van de post Nijmegen-Centrum afgerond en de post in gebruik genomen.
Deze verhuizing maakte deel uit van het herhuisvestingsplan van de VRGZ waarbij de lijn-staf medewerkers al half 2014 zijn verhuisd naar het gebouw aan de Prof. Bellefroidstraat 11, de rijdende dienst volgde
dus half december.
In 2013 is overleg gevoerd over een voorgenomen nieuwe opkomststandplaats in Rumpt (gemeente Geldermalsen) direct gelegen aan de A2 en de A15. In 2014 is overeenstemming bereikt over de exacte locatie, zijn de programma’s van eisen vastgesteld en zijn de ruimtelijke ordening-procedures gestart. Naar
verwachting zal de oplevering plaatsvinden medio 2015.
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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 brancheorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) over het jaar 2013 wederom een brancherapport kunnen opstellen waarin vergelijkbare gegevens van alle RAV'en worden gepresenteerd. Op deze wijze legt de
branche verantwoording af over de prestaties die zijn geleverd met behulp van de beschikbaar gestelde
collectieve middelen. Medio 2015 zullen de vergelijkende cijfers over 2014 worden gepubliceerd.
Productie
Tot 2013 werden jaarlijks afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over de te leveren productie. De productie was toen een belangrijke maatstaf voor de vaststelling van het jaarlijks beschikbare budget. Met ingang van 2014 is deze rekenmethodiek verlaten en wordt voor de financiering vooral uitgegaan van de
kosten van beschikbaarheid van ambulances (kosten personeel, voertuigen, standplaatsen, etc.) in plaats
van het aantal gereden ritten. De nieuwe wijze van financiering bevat daarmee geen prikkels meer voor
het maximaliseren van de productie.
Uit tabel 7 blijkt het totaal aantal declarabele ritten de laatste jaren redelijk constant. Dit geldt echter niet
voor de spoedritten als het besteld vervoer afzonderlijk. Er is een duidelijke tendens in de richting van een
stijging van het spoedvervoer (A1 en A2). Het B-vervoer lijkt zich te stabiliseren. De stijging van het
spoedvervoer is de voortzetting van een landelijke trend uit de voorgaande jaren. De daling in het Bvervoer is een ontwikkeling van de laatste jaren, waarvoor geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is gevonden.
Tabel 7: aantallen declarabele ritten
Aantal ritten
Jaar
A1
2010
7952
2011
7979
2012
8660
2013
8997
2014
9833

Urgentie meldkamer
A2
B
5925
10292
5816
9941
6426
9433
6860
8337
7549
9829

Totaal
24169
23736
24519
24194
27211

In tabel 8 is aangegeven hoe het aantal ritten zich per regiogemeente ontwikkelde. Uit de tabel blijkt dat in
veertien van de achttien gemeenten het aantal ritten steeg ten opzichte van het voorgaande jaar. In vier
gemeenten bleef het aantal ritten ongeveer gelijk.

Kwaliteitsjaarverslag 2014 RAV GZ – vastgesteld

16

Tabel 8: verdeling ritten per gemeente
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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 doorverwezen naar andere hulpverleners (bijv. huisartsen of SEH-afdelingen) of is ambulancehulp niet geïndiceerd. Het aantal meldingen op de MKA vertoonde in de laatste jaren een voortdurende stijging
In totaal werden in 2014 op de MKA 72.665 meldingen afgehandeld.
Tabel 9: aantal meldingen MKA
75000
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65000
60000
55000
53047
50000
2012

2013
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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 01:22 minuut voor het A1-vervoer (1:38 in 2013). De gemiddelde meldtijd bij het A2-vervoer bedroeg
2:13 minuten (2:34 in 2013).
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 2014 lag de gemiddelde uitruktijd
voor het A1-vervoer (48 seconden) onder de landelijke norm van één minuut.
Tabel 11: gemiddelde uitruktijden spoedvervoer
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Aanrijtijden
De gemiddelde aanrijtijd bij spoedvervoer (A1) voor de afzonderlijke gemeenten in Gelderland-Zuid is
weergegeven in tabel 12.
De gemiddelde aanrijtijd binnen de regio Gelderland-Zuid bedroeg in 2014 6:33 minuten (6:36 minuten in
2013). De duur van de aanrijtijd wordt in belangrijke mate bepaald door de 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). Een ander aspect is het groot onderhoud aan wegen, waardoor er sprake is van omleidingen en niet altijd de kortste route gereden kan worden.
Tabel 12: gemiddelde aanrijtijd A1 per gemeente
2012
2013
2014
Beuningen
0:08:18 0:07:51 0:07:50
Buren
0:09:19 0:08:52 0:08:59
Culemborg
0:08:47 0:08:39 0:09:15
Druten
0:05:36 0:05:03 0:05:07
Geldermalsen
0:06:15 0:06:17 0:06:40
Groesbeek
0:08:19 0:07:41 0:08:01
Heumen
0:08:14 0:07:42 0:07:37
Lingewaal
0:12:40 0:12:27 0:11:11
Maasdriel
0:08:40 0:08:52 0:09:02
Millingen a d Rijn
0:14:28 0:12:58 0:12:34
Neder Betuwe
0:08:00 0:08:20 0:08:09
Neerijnen
0:08:59 0:07:33 0:07:59
Nijmegen
0:05:08 0:04:56 0:04:59
Tiel
0:06:02 0:05:51 0:05:47
Ubbergen
0:07:43 0:07:03 0:07:42
West Maas en Waal
0:08:22 0:08:29 0:08:15
Wijchen
0:06:22 0:06:05 0:06:24
Zaltbommel
0:06:11 0:06:36 0:06:38

In 2014 is, evenals in voorgaande jaren, sprake van een lange gemiddelde aanrijtijd in de gemeenten Millingen aan de Rijn en Lingewaal. In beide gemeenten spelen de rijafstand en de infrastructuur een belangrijke 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 ZuidHolland Zuid verzorgd, vanwege de gunstiger ligging van hun ambulancestandplaats. Indien deze ambulance niet beschikbaar is, wordt een ambulance uit de eigen regio gestuurd. In 2014 zijn 100 A1-ritten
door de RAV Zuid-Holland-Zuid verricht. Van deze ritten bedroeg de aanrijtijd gemiddeld 0:10:45. Naar
verwachting wordt medio 2015 een nieuwe standplaats geopend aan de A2, bij Rumpt. De verwachting is
dat de aanrijtijden in de gemeente Lingewaal hierdoor zullen verbeteren.
Ten aanzien van de gemeente Millingen aan de Rijn geldt dat lokaal een uitgebreider stelsel van afspraken is gemaakt met o.a. huisartsen, brandweer, leken BB-bedieners, MMT/traumahelikopter over acute
zorgverlening dan in de overige gemeenten het geval is. Vanaf 2013 is intensiever gebruik gemaakt van
de voorwaardescheppende locatie in Beek-Ubbergen. De verwachting is dat dit zal leiden tot een verkorting van de aanrijtijd in Millingen aan de Rijn. Voor 2014 was voor Millingen aan de Rijn ten doel gesteld
om 50% van de A1-ritten binnen 15 minuten te volbrengen. Dit kwam uiteindelijk uit op 47%.
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 responstijd bij spoedvervoer ligt op 15 minuten. Uit tabel 13 blijkt dat de gemiddelde responstijd in
2014 verder is gedaald naar 8:44 minuten (8:58 minuten in 2013).
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Voor het A2-vervoer (zonder zwaailichten en sirene) geldt een veldnorm van 30 minuten. De gemiddelde
responstijd voor het A2-vervoer is in 2014 fors gedaald en kwam uit op 12:59 minuten (13:58 minuten in
2013).
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 melding ter plekke is, in de loop van de jaren sterk is gestegen naar uiteindelijk 95,2% in 2014. Het percentage A2-ritten binnen de normtijd van 30 minuten lag in 2014 op 98,3%. De landelijke norm voor zowel het
A1 als A2-vervoer ligt op 95%. In 2014 heeft de RAV Gelderland-Zuid derhalve aan de landelijke normen
voldaan.
Tabel 14: percentage spoedritten binnen de normen
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Tabel 15 geeft het percentage spoedritten dat per gemeente binnen 15 minuten na melding wordt uitgevoerd.
Tabel 15: Percentage spoedmeldingen (A1) binnen 15 minuten na melding
ter plekke per gemeente

Beuningen
Buren
Culemborg
Druten
Geldermalsen
Groesbeek
Heumen
Lingewaal
Maasdriel
Millingen a d Rijn
Neder Betuwe
Neerijnen
Nijmegen
Tiel
Ubbergen
West Maas en Waal
Wijchen
Zaltbommel

2012
95
87
84
95
96
94
95
61
92
27
90
93
99
97
95
90
96
95

2013
97
90
87
97
97
96
96
59
92
41
90
95
99
98
96
90
97
94

2014
98
91
86
98
96
95
98
77
93
47
92
96
99
98
94
94
97
93

De tabel laat zien dat in vier gemeenten sprake was van een lichte daling van het percentage spoedritten
binnen 15 minuten. In tien gemeenten verbeterde het percentage en in vier gemeenten bleef het constant.
De door de RAV Zuid-Holland-Zuid in Lingewaal verzorgde spoedritten waren in 81% van de gevallen
binnen 15 minuten aanwezig.
Profiel gemiddelde spoedritten:
Het profiel van de gemiddelde A1-rit in Gelderland-Zuid zag er in de periode 2009 - 2014 als volgt uit.
A1
meldtijd:
uitruktijd
aanrijtijd:
responstijd:

2009
1:43
0:59
7:20
10:02

2010
1:38
0:48
7:17
9:43

2011
1:44
0:44
6:57
9:25

2012
1:38
0:49
6:44
9.11

2013
1:38
0:53
6:36
9:07

2014
1:22
0:48
6:33
8:44

Het profiel van de gemiddelde A2-rit in Gelderland-Zuid zag er in de periode 2009 – 2014 als volgt uit.
A2
meldtijd:
uitruktijd
aanrijtijd:
responstijd:

2009
2:53
1:24
12:40
16:57

2010
2:40
0:56
11:13
14:50

2011
2:47
0:47
10:50
14:24

2012
2:34
0:55
10:20
13:49

2013
2:34
1:03
10:40
14:17

2014
2:13
0:58
9:46
12:57

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.
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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. In 2013 en 2014 lag dit op 95%. Van belang is de vraag of de
stijging van het percentage spoedriten binnen 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 gemeten aan de hand van de zg. S-curve. Wanneer deze curve in
een jaar naar links en/of naar boven is verschoven ten opzichte van het voorgaande jaar is sprake van
een verbetering van de situatie. Verschuift deze curve naar rechts en/of naar beneden is sprake van een
verslechtering.
In 2013 en 2014 is sprake van een vrijwel ongewijzigd (lichte, nauwelijks waarneembare verbetering) te
zijn. De rode lijn (2014) is iets naar linksboven verschoven ten opzichte van de blauwe lijn (2013). Daaruit
kan worden geconcludeerd dat de (lichte) verbetering van het percentage ritten binnen 15 minuten niet
ten koste is gegaan van de aanrijtijden in gebieden waar de aanrijtijden al relatief goed waren.
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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 omstandigheden, als de samenwerking onder bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij grote ongevallen en rampen. In 2014 is de samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen, GHOR, en
brandweer geïntensiveerd en zijn bestaande afspraken en protocollen opnieuw op actualiteit beoordeeld.
Strategisch overleg met ketenpartners vindt vooral plaats in het ROAZ-overleg (Regionaal Overleg Acute
Zorg), waar alle ketenpartners op bestuurlijk niveau zijn vertegenwoordigd. Over tactische en operationele
zaken wordt structureel overleg gevoerd in de zg. “voorbereidingsgroepen”.

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 vergadering
worden nieuwe ontwikkelingen en belangrijke beleidswijzigingen besproken. In 2014 was sprake van een
aantal personele wisselingen binnen het cliëntenberaad. Eind 2014 was het cliëntenberaad weer voltallig
en is een nieuwe en voortvarende herstart gemaakt.
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11. Wetenschappelijke publicaties
In 2014 heeft de RAV Gelderland-Zuid onder leiding van de MMA als medeauteur een aantal medischwetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd:
 Wik L, et al. Manual vs. integrated automatic load-distributing band CPR with equal survival after
out of hospital cardiac arrest. The randomized CIRC trial. Resuscitation (2014),
http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2014.03.005.
 Huibers L, Moth G, Andersen M, et al. Consumption in out-of-hours health care: Danes double
Dutch? Scandinavian Journal of Primary Health Care 2014;32:44–50.
 Vandewall I, Peters Y, Smits M, et al. Aanpassen van de urgentie en vervolgfunctie van de NTS
op de meldkamer. Kennisnetwerk Spoedzorg IQ healthcare, Radboudumc. Nijmegen, mei 2014.
 Smits M, Francissen O, Weerts M, et al. Spoedritten ambulance vaak eerstelijnszorg. Ned Tijdschr Geneeskd 2014;158:A7863.
 Glind IM van de, Berben SAA, Vloet LCM, et al. Kennis maakt het verschil- onderzoek in de lift.
Ontwikkeling van de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018. Nijmegen oktober
2014.
 Scholten AC, Berben SAA, Westmaas AH, et al. Pain management in trauma patients in
(pre)hospital based emergency care: Current practice versus new guideline.
http://dx.doi.org/10.1016/j.injury.2014.10.045.
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12. Klachten en signaleringen
Klachten:
De RAV Gelderland-Zuid kent een klachtenregeling. In deze klachtenregeling wordt uitgegaan van een interne en een externe klachtafhandeling. In eerste instantie wordt getracht klachten binnen de RAV zodanig 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 klachtencommissie bestaat geheel uit onafhankelijke derden. In 2014 zijn geen klachten gemeld bij de externe klachtencommissie.
Het aantal via de interne klachtenprocedure in behandeling genomen klachten heeft zich als volgt ontwikkeld.
Tabel 16: aantal in behandeling genomen klachten (interne klachtenprocedure)

Wachttijden en aanrijtijden
Attitudeproblemen
Niet/anders honoreren aanvraag amb.
Medische diagnose, medisch handelen
Overdracht ambulance - ziekenhuis
Communicatie
Overige klachten
Totaal

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1
1
3
3
0
0
9
17

2
2
5
5
0
0
3
17

1
1
5
4
0
0
4
15

0
1
4
5
0
4
2
16

2
8
1
3
1
1
7
23

4
2
2
5
0
0
4
17

4
7
1
10
0
4
3
29

Het klachtenpatroon in 2014 week enigszins af van de voorgaande jaren voor wat betreft het onderwerp
“medische diagnose, medisch handelen” en “attitudeproblemen”. 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 (persoonlijke) trainingen, intervisies, teambesprekingen, wijziging van werkwijzen,
werkafspraken en protocollen. Van de 29 klachten in 2014 waren er 9 gegrond, 8 deels gegrond en 12
ongegrond verklaard. Daarbij zijn van de 7 klachten over de attitude van de zorgverlener(s) 3 gegrond, 3
deels gegrond en 1 ongegrond verklaard. Alle klagers zijn gewezen op de mogelijkheid hun klacht alsnog
in te dienen bij de externe klachtencommissie, doch daarvan is geen gebruik gemaakt.

Meldingen in het kader van patiëntveiligheid
Eind 2012 is de RAV Gelderland-Zuid gestart met een specifiek patiëntveiligheidsprogramma. Dit veiligheidsprogramma is een speerpunt in het beleid van het ministerie van VWS. Het patiëntveiligheidsprogramma beoogt te stimuleren tot het vaker en beter melden van casuïstiek waarbij de veiligheid van patienten in het geding is. Achterliggend doel is risico’s in de ambulancezorgverlening goed in beeld te krijgen
en preventieve maatregelen te treffen. De grotere aandacht voor het melden van incidenten heeft in 2013
en 2014 ook daadwerkelijk geleid tot een groter aantal meldingen. De meldingen worden geregistreerd in
het geautomatiseerde systeem “Triasweb”. Hierin worden zowel meldingen gedaan over incidenten / onveilige situaties binnen de eigen RAV, als incidenten / onveilige situaties die gesignaleerd zijn bij ketenpartners. In 2014 is het patiëntveiligheidssysteem gecertificeerd. In het eerste jaar werden 299 meldingen
gedaan en afgehandeld.
In 2014 zijn voorts de belangrijkste (zorg)processen in beeld gebracht en beschreven. Van deze processen zijn de kritische momenten (faalkansen) geïdentificeerd en vastgelegd en zijn concrete maatregelen
ter voorkoming van onveiligheid en incidenten beschreven. Als zich niettemin een groot incident of een calamiteit voordoet, wordt een zg. retrospectieve risicoanalyse uitgevoerd. Dit is een gevalideerde methode
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voor onderzoek naar oorzaken van een calamiteit of incident. In 2014 hebben zich drie incidenten voorgedaan die vallen te benoemen als calamiteit. Twee van de drie calamiteiten zijn gemeld bij de Inspectie
voor de Gezondheidszorg.

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 24 geregistreerde signaleringen in 2014 (34 in 2013) betrof het 20 maal het medisch
handelen, 4 maal de attitude van het personeel. Er kwamen 10 meldingen van de SEH, 5 van de huisarts(post), 3 van neurologie en 2 van de cardiologie. Een enkele signalering kwam van verloskunde, psychiatrie, de brandweer en een andere ambulancedienst.
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12. Financiën
In financieel opzicht is het jaar 2014 negatief afgesloten. Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een negatief resultaat van Voor een uitgebreide financiële verantwoording over het jaar 2014 wordt verwezen
naar de jaarrekening 2014 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, alsmede de daarbij gevoegde accountantsverklaringen. Een samenvatting van de winst- en verliesrekening van de RAV Gelderland-Zuid
(meldkamer en ambulancedienst gezamenlijk) toont het volgende beeld.
Winst- en verliesrekening RAV Gelderland-Zuid (bedragen x € 1.000)
Baten
2008
2009
2010
2011
Budget NZa
14.758
17.057
16.887
16.330
Overige baten
1.349
547
1.091
1.656
Totaal 16.107
17.605
17.978
17.986

2012
16.561
738
17.299

2013
17.161
615
17.776

2014
17.503
578
18.081

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Financiële baten en lasten
totaal
Bedrijfsresultaat
Incidentele baten
Resultaat

11.302
578
3.486
10
15.376

12.072
630
3.301
10
16.013

12.314
727
3.620
-17
16.644

12.557
713
3.715
-33
16.952

13.133
580
3.748
-3
17.457

13.223
763
4240
-7
18.218

13.306
877
4.383
12
18.579

731
160
891

1.592
-/- 167
1.425

1.335
35
1.370

1.034
12
1.046

-158
6
-152

-443
12
-431

-498
49
-449
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Lijst met gebruikte afkortingen
A1-vervoer
A2-vervoer
AvA
AED
AHV
ARBO
AZN
AZO
B-vervoer
BIG-register
BBL
CIHN
CHP
COOT
CQI
DRF
FTE
FLO
GGz
GHOR
GMK
GMS
GO
GR
H&V
HAN
HBOV
HRM
IBS
IC
IGZ
IMKA
MICU
MIP
MKA
MMA
MMT
MRSA
NP
NZa
NTS
OC
OR
OTO
PAM
P&O
RAK
RAP
RAV
RI&E
RM
ROP
ROAZ
ROC

Spoedvervoer (met signalen)
Spoedvervoer (zonder signalen)
Academie voor Ambulancezorg
Automatische Externe Defribillator
Ambulancehulpverlening
Arbeidsomstandigheden
Ambulancezorg Nederland
Acute Zorgregio Oost
Besteld vervoer
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
Beroepsbegeleidende Leerweg
Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen
Centrale Huisartsenpost
Collegiale Ondersteuning Opvang Team
Consumer Quality Index
Digitaal Ritformulier
Fulltime Equivalent
Functioneel Leeftijdsontslag
Geestelijke Gezondheidszorg
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Gemeenschappelijke Meldkamer
Gemeenschappelijk Meldkamersysteem
Georganiseerd Overleg
Gemeenschappelijke Regeling
Hulpverlening en Veiligheid
Hogeschool Arnhem-Nijmegen
Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige
Human Resource Management
Inbewaringstelling
Intensive Care
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Initiële Opleiding centralisten meldkamer ambulancezorg
Mobiele Intensive Care Unit
Melding Incident Patiënt
Meldkamer Ambulancezorg
Medisch Manager Ambulancezorg
Mobiel Medisch Team
Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus
Nurse Practitioner
Nederlandse Zorgautoriteit
Nederlands Triage Systeem
Onderdeelscommissie
Ondernemingsraad
Opleiden, Trainen en Oefenen
Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor
Personeel & Organisatie
Reserve Aanvaardbare Kosten
Regionaal Ambulance Plan
Regionale Ambulance Voorziening
Risico Inventarisatie & Evaluatie
Rechterlijke Machtiging
Regionaal Opleidingsplan
Regionaal Overleg Acute Zorg
Regionaal Opleidingscoördinator
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SEH
SMT
Twaz
U1
VMS
VRGZ
VS
VWS
Waz

Spoedeisende Hulp
Sociaal Medisch Team
Tijdelijke Wet Ambulancezorg
Urgentie één: spoedvisite huisarts
Veiligheidsmanagementsysteem
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Verpleegkundig Specialist
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet ambulancezorg
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