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tijdprestatie gerealiseerd. 92,8% van alle A1-ritten is binnen de normtijd van 15 minuten gearriveerd.
Door straks gebruik te gaan maken van het softwarepakket Optima Live, waarvoor in 2014 verschillende voorbereidingen zijn getroffen, is de ambitie van AZRR om de spreiding en beschikbaarheid van
ambulancezorg in de regio nog verder te verbeteren.
AZRR heeft in 2014 een start gemaakt met de pilot Directe Inzet Ambulance (DIA). Met deze werkwijze

Voorwoord

wordt op het moment dat de meldkamer beschikt over de meest basale informatie (zoals de locatie)
meteen een ambulance in de richting van het incident gestuurd. Terwijl de ambulance aanrijdend is,
wordt het telefoongesprek voortgezet en het volledige uitvraagprotocol doorlopen. Deze informatie
geeft de centralist kort na de uitruk door aan het ambulancepersoneel. Hiermee kan cruciale tijdwinst

Met gepaste trots presenteren wij u het jaarverslag AZRR over het kalenderjaar 2014. Er is in het

worden geboekt, waardoor de ambulance bij levensbedreigende situaties eerder ter plaatse is.

achterliggende jaar door alle medewerkers en betrokkenen weer met volle overgave gewerkt om

De trend van het jaarlijks stijgende aantal ritten is echter een belangrijk gesprekspunt met de zorg-

zorgverlening van een hoog kwaliteitsniveau te bieden.

verzekeraar aangezien binnen de huidige capaciteit en financiële middelen de grenzen bereikt lijken
te worden om verdere prestatieverbetering te realiseren.

In 2014 is veel aandacht uitgegaan naar de uitbraak van het zeer besmettelijke Ebola-virus in Afrika
en hoe te handelen wanneer in Rotterdam-Rijnmond een patiënt met symptomen van Ebola per

In 2014 zijn alle noodzakelijke scholingen verzorgd en zijn nieuwe medewerkers met hun werkzaam-

ambulance vervoerd moet worden. Op basis van richtlijnen van het RIVM en AZN, ondersteund door

heden begonnen. De formatie is uitgebreid, inspelend op de behoefte aan de juiste deskundige

de GGD en in afstemming met het Erasmus MC en aangrenzende RAV-regio’s is een draaiboek

medewerkers. AZRR is in 2014 gecertificeerd op patiëntveiligheid, waarmee is aangetoond dat AZRR de

gemaakt. Persoonlijke beschermingsmiddelen liggen klaar, medewerkers zijn getraind en er hebben

benodigde voorzorgsmaatregelen heeft genomen om risico’s binnen de patiëntenzorg tot een minimum

oefeningen plaatsgevonden.

te beperken. Het HKZ-certificaat kwaliteit is uitgebreid met het keurmerk voor patiëntveiligheid.

AZRR heeft zich in 2014 ook ingezet op het gebied van onderzoek. Zo neemt AZRR deel aan een door
het VUmc begeleid onderzoek naar het effect van het toedienen van antibiotica aan mensen met

In dit voorwoord hebben wij slechts enkele ‘high-lights’ aangestipt. Een compleet overzicht van

sepsis (bloedvergiftiging). Door vroege herkenning en behandeling is bijvoorbeeld shock en orgaan-

activiteiten en ontwikkelingen leest u verderop in dit jaarverslag. Wij bedanken onze medewerkers,

falen te voorkomen. Een ander onderzoek richt zich op de zogeheten eerste hulp ter plaatse ritten

de ondernemingsraden, onze ketenpartners en alle andere betrokkenen voor hun inspanningen en

(EHTP). Niet iedere patiënt behoeft noodzakelijkerwijs per ambulance vervoerd te worden. In

bijdragen aan de ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond.

bepaalde gevallen volstaat zorgverlening ter plaatse, of wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld de
huisarts. In samenwerking met het Erasmus MC evalueert AZRR de uitgevoerde EHTP-ritten met als

Barendrecht, mei 2015

doel om de zorgverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de zorgbehoefte.
Raad van Bestuur AZRR,
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Het aantal uitgevoerde ambulanceritten is in 2014 opnieuw gestegen. In totaal zijn 104.542 ambulan-

A. (Arjen) Littooij

ceritten uitgevoerd door AZRR. Ondanks de toename van ritten is in 2014 een verbetering in de

S. (Stef) Hesselink

Jaarverslag AZRR 2014

7

Introductie
1.1

Wat is AZRR?

1

AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) is de organisatie die ambulancezorg levert in de regio
Rotterdam-Rijnmond. Binnen AZRR wordt een bijdrage geleverd door de partners Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR) en BIOS-groep.

VRR en BIOS-groep zorgen beide voor voldoende ambulancevoertuigen en vakbekwaam personeel
volgens het afgesproken rooster en beschikbaarheidsplan AZRR. Daarnaast wordt op jaarbasis het
aantal diensten en ritten uitgevoerd zoals afgesproken in de productieafspraken met de zorgverzekeraar.

Vanuit de VRR zorgt de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) als onderdeel van de
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) voor de aansturing en spreiding van de beschikbare
ambulances, het toewijzen van ritopdrachten en het voeren van regie bij opgeschaalde incidenten.

De beleidsmatige ondersteuning van AZRR wordt verzorgd door het Stafbureau AZRR. De
ondersteuning richt zich op terreinen als algemene beleidsontwikkeling, informatievoorziening,
medische advisering, ketenpartners, innovatie en kwaliteit. Op het gebied van opleidingen beschikt
AZRR over een eigen regionaal opleidingscentrum (ROC). In afstemming met het Stafbureau
verzorgt het ROC de regionale opleidingen voor het ambulancepersoneel van AZRR.

9

1.2

Wat doet AZRR?

Bij AZRR zijn bijna 400 medewerkers werkzaam in het zorgproces. Deze medewerkers staan dag
en nacht paraat om de 1,2 miljoen inwoners in het verzorgingsgebied en de vele tienduizenden
werknemers in het uitgebreide haven- en industriegebied in geval van nood bij te staan. Het gaat
daarbij om zowel spoed- als besteld vervoer. In 2014 zijn in totaal 104.542 ritten uitgevoerd.

Het verzorgingsgebied van AZRR wordt gekenmerkt door een sterk verstedelijkt gebied met een
relatief hoge zorgvraag (Rotterdam en omstreken) en een ruraal / suburbaan gebied met een
relatief lage zorgvraag (Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee). De regio omvat de gemeenten
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis,
Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Nissewaard, Schiedam,
Vlaardingen en Westvoorne.

AZRR beschikt over een gedifferentieerd wagenpark, bestaande uit reguliere ambulances, Mobiele
Intensive Care Units (MICU’s), Zorgambulances, ambulancemotoren en monolances. Er wordt
gebruik gemaakt van tien standplaatsen conform het landelijke Referentiekader Spreiding en
Beschikbaarheid. De standplaatsen zijn zodanig gespreid over de regio dat daarmee de bevolking
van de regio maximaal bereikt kan worden. Op het moment dat de ambulance in een bepaald
standplaatsgebied een opdracht krijgt voor een rit, wordt de standplaats zoveel mogelijk herbezet
vanuit een aangrenzend standplaatsgebied. Door een optimale spreiding en aansturing van de
beschikbare ambulances, wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke paraatheid om alle inwoners
van de regio te voorzien van tijdige en kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg.

10
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De standplaatsen zijn gevestigd in Rotterdam Centrum (Baan), Rotterdam Kralingen (Brugwachter),

De verslaglegging in dit jaarverslag, inclusief de hoofdstukindeling, is gebaseerd op het

Brielle, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Dirksland, Hellevoetsluis (Haringvlietdam-Noord),

INK-managementmodel:

Maasvlakte (Coloradoweg), Schiedam en Spijkenisse.
Aanvullend heeft AZRR enkele opstelplaatsen gecreëerd. Een opstelplaats is een strategische, goed
bereikbare locatie waar de ambulance tijdelijk wordt gestationeerd om direct inzetbaar te zijn.

Management
van
medewerkers

Opstelplaatsen worden gebruikt om het dekkingsgebied te vergroten. Een opstelplaats kan variëren

Waardering
medewerkers

van een parkeerplaats langs de weg tot een gebouw waar enkele (basis)voorzieningen beschikbaar
zijn. In 2014 heeft AZRR gebruik gemaakt van de volgende opstelplaatsen: Goedereede en Oude
Tonge (beide Goeree-Overflakkee), Berkelse Poort (Lansingerland), Hoogstad (Vlaardingen),
Maasstad ziekenhuis (Rotterdam) en Wellebrug (Bernisse).

De diensten starten en eindigen centraal vanuit vier opkomstlocaties, waarvan enkele ook fungeren
als standplaats. De vier opkomstlocaties bevinden zich in Barendrecht, Rotterdam Kralingen
(Brugwachter), Dirksland en Brielle.

1.3

Leiderschap

Management
van
processen

Strategie
en
Beleid

Management
van
middelen

Bestuur
en
financiers

Waardering
patiënten

Waardering
maatschappij

organisatie

resultaat

Verbeteren en vernieuwen

AZRR en kwaliteitszorg

AZRR beschikt over het kwaliteitskeurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorgsector). Tevens
wordt in het kader van HKZ nadrukkelijk aandacht besteed aan het thema patiëntveiligheid.
Naast de HKZ-certificering wordt het managementmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit
(INK) gebruikt als instrument voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van de
organisatie. Het INK-managementmodel wordt toegepast voor het bepalen van de positie en koers
van de organisatie in de complexe en veranderende omgeving. Dit model brengt de verschillende
aandachtsgebieden binnen de organisatie gestructureerd in kaart en verbindt deze met elkaar.
Vanuit een langetermijnvisie worden doelstellingen benoemd en wordt de gewenste richting en
vormgeving van de organisatie bepaald. Op basis van meting van resultaten wordt vastgesteld of de
beoogde doelstellingen worden behaald en vindt waar nodig verbetering en vernieuwing plaats.

12
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Leiderschap
2.1

Missie

Om richting te geven aan de ontwikkeling van AZRR is de volgende visie leidend:

2

De patiënt op het juiste moment de juiste zorg bieden.

De visie begint met de patiënt omdat deze in de zorgverlening van AZRR centraal staat. Hoewel de
context waarbinnen de ambulancezorg plaatsvindt en het speelveld van de acute zorgketen en de
keten van openbare orde en veiligheid soms complex oogt, gaat het in de kern over het bieden van
de juiste zorg op het juiste moment.

De missie van AZRR luidt als volgt:

Het leveren van verantwoorde en veilige ambulancezorg in de regio RotterdamRijnmond, vanuit een doelmatige organisatie, in goede samenspraak met alle
betrokken partijen, waarbij de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk
worden ingezet.

15

In het verlengde van de missie hanteert AZRR de volgende uitgangspunten:

Tot het moment van de inwerkingtreding van de Twaz waren in Rotterdam-Rijnmond twee partijen
aangewezen als vergunninghouder: VRR en BIOS-groep. Op basis van de goede samenwerking

•

•

•

Elke patiënt heeft recht op een gelijke kwaliteit van gezondheidszorg: de kwaliteit van de zorg

hebben VRR en BIOS-groep gezamenlijk de Coöperatie AZRR opgericht als rechtspersoon voor het

mag in beginsel niet afhankelijk zijn van de plaats, aard en schaal van het incident.

(doen) uitvoeren van ambulancezorg. VRR en BIOS-groep zijn formeel gezien de onderaannemers van

Patiëntveiligheid richt zich op het voorkómen van vermijdbare schade aan de patiënt. Hiertoe

de Coöperatie.

brengt AZRR proactief en retrospectief de risico’s binnen het proces van ambulancezorg in kaart

Er zijn dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) afgesloten tussen de Coöperatie AZRR en de

en voert maatregelen door om de kans op vermijdbare schade te reduceren of te elimineren.

onderaannemers VRR en BIOS rond het leveren van personeel, materieel en diensten. De DVO’s

Vanaf de eerste melding van een incident bij de meldkamer tot de overdracht van de patiënt

geldt zowel voor de uitvoerende ambulancezorg als voor de meldkamer ambulancezorg (MKA).

aan de zorginstelling is sprake van een ongedeeld proces van ambulancezorg, waarbij de sturing

•

•

op het primair proces ligt bij de meldkamer ambulancezorg. De wensen, behoeften en gezond-

AZRR anticipeert op toekomstige ontwikkelingen zoals het aflopen van de Twaz en de oprichting

heidssituatie van de patiënt staan hierbij centraal.

van een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). In 2014 is een kwartiermaker aangesteld met als

Waar mogelijk wordt de afstemming en samenwerking tussen de meldkamer en uitvoerende

taak om AZRR voor te bereiden op een mogelijk aanbestedingstraject. AZRR wil zich ontwikkelen

ambulancezorg verder geïntensiveerd en versterkt.

tot een excellente organisatie die zich op kwaliteit en prijs zodanig onderscheidt dat AZRR ook in

De dienstverlening vindt plaats in nauwe samenwerking met zowel partners in de acute zorg-

een eventueel aanbestedingstraject als beste kandidaat uit de bus komt en hierdoor de regionale

keten (bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en traumacentrum) als partners op het gebied van

aanbieder van ambulancezorg zal blijven. Hierdoor wordt de continuïteit van ambulancezorg in

Openbare Orde en Veiligheid (GHOR, politie en brandweer), waarbij wederzijds respect voor

Rotterdam-Rijnmond gewaarborgd.

elkaars competenties een belangrijke pijler is.
•

•

Binnen de beschikbare middelen wordt een optimaal en gedifferentieerd pakket van zorg-

2.3

Organisatiestructuur

verlening geboden, afgestemd op de actuele zorgvraag.

De organisatiestructuur van AZRR is afgeleid van de Zorgbrede Governancecode. De Coöperatie heeft

Innovatie is essentieel om de zorgverlening voortdurend te verbeteren en optimaliseren.

een algemene ledenvergadering (ALV) die bestaat uit twee leden. Er is een Raad van Toezicht (RvT) die
bestaat uit vier onafhankelijke personen. Er functioneert een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB).

2.2

Organisatieontwikkelingen

De landelijke overheid streeft al sinds halverwege de jaren ’90 naar de oprichting van Regionale

Op tactisch niveau functioneert het Tactisch Management Overleg (TMO). Het TMO wordt gevormd

Ambulancevoorzieningen (RAV-en): één rechtspersoon per (veiligheids)regio, waarbinnen de

door de eindverantwoordelijke managers van beide ambulancediensten, de eindverantwoordelijke

meldkamer ambulancezorg en de uitvoerende ambulancedienst(en) samenwerken. Na diverse

manager van de meldkamer en de Medisch Manager Ambulancezorg (MMA).

ontwikkelingen en wetsvoorstellen is de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) tot stand gekomen.
De Twaz heeft een looptijd van vijf jaar en geldt tot en met 31 december 2017.

Op operationeel niveau is een Gezamenlijk Operationeel Management Team (GOMT AZRR) actief.

De wens is om als AZRR steeds meer toe te werken naar een geïntegreerde bedrijfsvoering.

16
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Strategie en
beleid
3.1

3

Spreiding en Beschikbaarheid

Een belangrijk aandachtsgebied is het organiseren van een adequate spreiding en beschikbaarheid
van ambulances over het werkgebied, binnen de beschikbare financiële middelen. Een richtinggevend document is het landelijk Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid, opgesteld door het
RIVM. Afgeleid daarvan hanteert AZRR een regionaal Plan Spreiding en Beschikbaarheid, dat is
vastgesteld in overleg met de zorgverzekeraar.

Er zijn schuifregels opgesteld voor de meldkamer bij het verplaatsen van ambulances ten tijde
van schaarste, oftewel een hoge zorgvraag. Met de schuifregels wordt ervoor gezorgd dat de
ambulances die op dat moment paraat zijn (dus niet ingezet zijn voor zorgverlening) optimaal
verdeeld zijn over het gehele werkgebied. Bij schaarste wordt voorrang gegeven aan het spoedvervoer en wordt indien nodig het besteld vervoer gedeeltelijk in de wacht gezet. Ook worden door
de meldkamer buurregio’s zoals Zuid-Holland Zuid, Haaglanden of Hollands Midden ingeschakeld
om ambulanceritten uit te voeren.

19

In 2014 is het softwarepakket Optima Predict in gebruik genomen. Met behulp van Optima Predict

Dit onderwerp staat bovenaan de Landelijke Onderzoeksagenda van Ambulancezorg Nederland.

kunnen op basis van historische ritgegevens simulaties worden gedraaid om de spreiding van

Per december 2014 waren er binnen het onderzoek bijna 1000 patiënten geïncludeerd die nodig

ambulancevoertuigen en verdeling van standplaatsen over het werkgebied te optimaliseren.

zijn om significante conclusies te kunnen trekken. Begin 2015 wordt dit onderzoek afgerond en zal

Tevens zijn voorbereidingen getroffen voor de implementatie van het softwarepakket Optima Live.

hierover in het jaarverslag 2015 gerapporteerd worden.

Dit is een ondersteunend softwarepakket waarmee de meldkamer de actuele spreiding kan
aanpassen aan de zorgvraag van dat moment. Optima Live zal in 2015 ingevoerd worden.

3.2.3

E-transmissie van ECG’s

Patiënten met een hartinfarct moeten zo snel mogelijk naar het ziekenhuis vervoerd worden om

3.2

Innovatie

een Percutane Coronair Interventie (PCI), in de volksmond ook wel ‘dotterbehandeling’ genoemd te
ondergaan. Bij patiënten met symptomen van pijn-op-de-borst kan de ontwikkeling van een

3.2.1

PHANTASi-trial

hartinfarct worden aangetoond door middel van een electrocardiogram (ECG). Op alle ambulances

AZRR participeert in een door het VUmc begeleid onderzoek naar het effect van het toedienen van

van AZRR is een zogeheten Corpuls-3 machine beschikbaar waarmee ECG’s worden gemaakt. De

antibiotica aan mensen met sepsis (bloedvergiftiging). Vroege herkenning en behandeling zijn

Corpuls-3 is uitgerust met speciale software voor ECG-analyse om de diagnose hartinfarct te kunnen

essentieel om bijvoorbeeld shock en orgaanfalen te voorkomen.

stellen. In dat geval vervoert de ambulance de patiënt rechtstreeks naar het dichtstbijzijnde

Door onderling twee patiëntengroepen te vergelijken willen de onderzoekers aantonen dat de

ziekenhuis dat PCI’s kan uitvoeren. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn dit het Erasmus MC en het

overleving verbeterd kan worden door prehospitaal reeds antibiotica toe te dienen. Eén van de

Maasstad Ziekenhuis.

verpleegkundig specialisten ambulancezorg (VSAZ) coördineert het onderzoek bij AZRR.
Ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs volgen een speciale scholing. De antibiotica en kweek-

De software voor ECG-analyses is zo afgesteld dat hartinfarcten zo adequaat mogelijk kunnen

materialen worden door het VUmc geleverd.

worden herkend. Tegelijkertijd is de doelstelling dat onterechte meldingen (vals-positieve uitslagen)
worden voorkomen.

3.2.2

Onderzoek EHTP-ritten

Bij 15 tot 25% van de hartinfarctpatiënten is de testuitslag niet meteen duidelijk. De betreffende

Niet elke ambulancerit leidt tot vervoer van de patiënt. In bepaalde gevallen is behandeling ter

patiënt wordt dan uit voorzorg vervoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor verder

plaatse voldoende, of wordt doorverwezen naar een andere hulpverlener zoals de huisarts. Deze

onderzoek. Op het moment dat de dienstdoende cardioloog alsnog een hartinfarct vaststelt, wordt

ritten worden aangeduid als eerste hulp ter plaatse ritten (EHTP). AZRR vindt het van belang om te

de patiënt doorverwezen naar een PCI-centrum voor een dotterbehandeling. Dit betekent in een

weten of bij de patiënten die niet vervoerd zijn medisch de juiste afwegingen zijn gemaakt. Is er

deel van de gevallen echter tijdsverlies, waardoor de gezondheidssituatie van de patiënt kan

terecht niet vervoerd? Is de juiste zorg aan de patiënt geleverd en is de best mogelijke afweging

verslechteren.

gemaakt? In samenwerking met het Erasmus MC evalueert AZRR de uitgevoerde EHTP-ritten
waarbij de patiënt is beoordeeld en soms behandeld, maar niet vervoerd is naar een ziekenhuis.

Het invoeren van E-transmissie van ECG’s is een innovatie die AZRR om genoemde redenen heeft
doorgevoerd en die in het jaar 2014 in de praktijk is toegepast. Door middel van een draadloze en
beveiligde internetverbinding wordt de uitgevoerde ECG vanuit de ambulance doorgestuurd naar
het dienstdoende PCI-centrum, waar het ECG meteen beoordeeld wordt en de beslissing tot het wel

20
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of niet uitvoeren van een PCI wordt genomen. De patiënt wordt vervolgens door de ambulance

3.2.5

Directe Inzet Ambulance (DIA)

naar de juiste zorginstelling vervoerd. Op deze wijze wordt toegewerkt naar een sluitend vangnet

Op basis van positieve ervaringen en resultaten elders in het land heeft AZRR in 2014 de methode

voor alle hartinfarctpatiënten in de regio.

Directe Inzet Ambulance (DIA) geïmplementeerd. In essentie gaat het er bij DIA om dat na
ontvangst van een 112-melding, op het moment dat adres en telefoonnummer bekend zijn, meteen

3.2.4

Pilot burgeralarmering AED

een ambulance met A2-urgentie (spoed, maar zonder zwaailichten en sirenes) zich in de richting

Jaarlijks worden er in Nederland 15.000 mensen getroffen door een acute circulatiestilstand. Dit is

van het incident begeeft. Terwijl de ambulance aanrijdend is, loopt het telefoongesprek door en

een stilstand van de bloedsomloop, ook wel hartstilstand genoemd. Voor de regio Rotterdam-

stelt de centralist alle benodigde vragen op basis van ProQA. Tijdens het aanrijden ontvangt de

Rijnmond komt dit neer op ongeveer 1.200 mensen per jaar die hiervan het slachtoffer zijn. Een

ambulancebemanning de aanvullende informatie. Het kan voorkomen dat een rit wordt opge-

circulatiestilstand kan op elk willekeurig moment en overal gebeuren: op het werk, in huis, tijdens

schaald naar een A1-urgentie, maar ook dat een rit niet nodig blijkt te zijn en wordt geannuleerd.

het sporten of op straat. De kans op overleven is het grootst wanneer er binnen zes minuten acute

De verwachting is dat een ambulance minimaal 1 minuut eerder op weg wordt gestuurd en dat de

hulp is opgestart. Een ambulance kan echter niet altijd binnen deze eerste en cruciale zes minuten

patiënt dus ook 1 minuut eerder zorg ontvangt. Vooral voor de categorie patiënten voor wie elke

arriveren.

seconde telt (bijvoorbeeld reanimatie) stijgt hiermee de overlevingskans.

Voor het uitvoeren van de pilot is gekozen voor het systeem Hartveilig wonen. Hartveilig wonen is

3.3

een alarmeringssysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren,

Het kwaliteitsbeleid is gericht op optimale sturing en afstemming van werkprocessen binnen AZRR.

vooruitlopend op het arriveren van een ambulance. Wanneer vrijwilligers hierbij gebruik kunnen

Het uitgangspunt is een ongedeeld proces van ambulancezorg.

Kwaliteit

maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is de overlevingskans nog groter. Het
apparaat geeft het slachtoffer, indien nodig, een stroomstoot waardoor de circulatie weer hersteld

Het is van belang dat de afzonderlijke schakels in het primaire proces (indicatiestelling, coördinatie en

kan worden.

uitvoering) optimaal op elkaar aansluiten. Ook beleidsmatige zaken zoals interne audits, klachtenprocedure, projectmatig werken en verbetermanagement worden gezamenlijk vormgegeven.

Wanneer iemand onwel wordt en een omstander 112 belt, wordt altijd een ambulance naar het
incident gestuurd. Bij verdenking van een acute circulatiestilstand alarmeert de meldkamer

In 2014 heeft opnieuw met succes een externe audit plaatsgevonden en blijft het HKZ-certificaat

ambulancezorg tegelijkertijd de hiervoor opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Zij ontvangen

voor de Coöperatie AZRR behouden. In het hoofdstuk Management van Processen leest u meer over

een sms-bericht op hun mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer en/of de locatie van de

kwaliteitszorg binnen AZRR.

dichtstbijzijnde AED. Deze vrijwilligers gaan naar het slachtoffer om hulp te bieden tot de

3.4

ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid houdt in dat een patiënt zo min mogelijk risico loopt op onbedoelde lichamelijke

22

In 2014 juni is de pilot na intensieve voorbereiding van start gegaan in de gemeenten Vlaardingen

of psychische schade tijdens de zorgverlening. Enerzijds is het van belang om risico’s vooraf in beeld

(Indische buurt) en Lansingerland. De pilot is in december 2014 geëvalueerd. Op basis van de

te hebben en preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen. Anderzijds is het belangrijk om te leren

uitkomsten zal besloten worden over voorzetting en verdere uitrol in de regio.

van incidenten die hebben plaatsgevonden om herhaling in de toekomst te voorkomen.
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In 2014 is een vervolg gegeven aan de risico-inventarisatie. Nadat vorig jaar vooral naar de

Voor afstemming van de dagelijkse samenwerkingsprocessen bestaat een aantal overlegvormen die

zorgverlening is gekeken, heeft nu de aandacht gelegen op de ondersteunende processen zoals

in paragraaf 6.2 aan de orde komen.

opleidingen, medicatiebeheer en wagenpark.
In vervolg op de risico-inventarisatie zijn risico-analyses gemaakt met behulp van de speciaal

3.6

Informatiebeleid

daarvoor ontwikkelde BowTie-methodiek. Met deze methodiek worden rond risico’s de oorzaken,

In 2014 is verdere invulling gegeven aan de geprioriteerde thema’s uit het informatiebeleidsplan.

gevolgen en benodigde maatregelen in samenhang bekeken. De ambulancezorg is in de achter-

Een belangrijke doelstelling van het informatiebeleid van AZRR is het verder verbeteren van de

liggende jaren steeds verder geprofessionaliseerd en er wordt door deskundige medewerkers strak

registratie en betrouwbaarheid van meetgegevens, waardoor ook de stuurinformatie wordt

geprotocolleerd gewerkt. In de risico-analyse is dit terug te zien doordat voor een deel van de

verbeterd. Zo draagt de implementatie van het digitaal ritformulier bijvoorbeeld bij aan de

benoemde risico’s al maatregelen zijn doorgevoerd. Op verschillende onderdelen kunnen echter

volledigheid en betrouwbaarheid van patiëntgegevens, waardoor inhoudelijke analyses kunnen

aanvullende maatregelen worden doorgevoerd waarmee de risico’s binnen de patiëntenzorg tot

worden uitgevoerd rond specifieke patiëntgroepen, de communicatie met ketenpartners wordt

een minimum worden beperkt.

verbeterd en een betere bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek kan worden geleverd.
De onder paragraaf 3.1 genoemde softwarepakketten Optima Predict en Optima Live leiden tot

Een ander aandachtsgebied binnen het traject patiëntveiligheid betreft het Veilig Incident Melden

meer betrouwbare data om de spreiding van ambulances af te stemmen op het ritaanbod.

(VIM). Binnen AZRR kunnen (bijna)incidenten reeds gemeld worden in het kader van een bestaande
procedure. De huidige procedure betekent in de praktijk echter vaak veel papierwerk en lange

Binnen branchevereniging AZN is besloten om voor de ISO-norm NEN 7510 (Informatiebeveiliging in

afhandelingstijden. AZRR gaat daarom deze procedure laagdrempeliger inrichten. Meldingen

de Zorg) een implementatiehandleiding voor ambulancezorg te maken. Het doel hiervan is om de

kunnen vanaf dat moment eenvoudig en digitaal worden ingediend en worden sneller afgehandeld

implementatie van NEN 7510 door individuele RAV-en eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken.

binnen een daarvoor ontwikkeld opvolgsysteem. AZRR is in 2014 gecertificeerd op patiëntveiligheid.

Deze norm geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van
maatregelen die nodig zijn ter beveiliging van de informatievoorziening.

3.5

Ketenmanagement en netwerkregie

In 2014 is door AZRR als een van de enthousiaste RAV ‘en deelgenomen aan een nulmeting

Voor afstemming binnen de acute zorgketen in de regio, bestaat het Regionaal Overleg Acute Zorg

waarmee een eerste stap is gezet richting certificering. Op basis van de resultaten van de nulmeting

(ROAZ). Het ROAZ is opgericht in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) die op

zal er in 2015 gewerkt gaan worden aan de implementatie van NEN 7510. Aan de NEN 7510 wordt

1 januari 2006 is ingevoerd. Met de invoering van deze wet hebben de organisaties op het terrein

onder meer door VWS, NICTIZ, en de Inspectie veel belang gehecht.

van de acute zorg de opdracht gekregen om in regionaal verband structurele samenwerkingsafspraken te maken. De ziekenhuizen in Nederland met een erkenning voor Traumacentrum zijn

3.7

Scholingsbeleid

door VWS aangewezen om het initiatief te nemen voor dit overleg. In de regio Zuidwest Nederland

AZRR beschikt voor de ambulancemedewerkers (het rijdende deel) over een Regionaal

is dit het Erasmus MC te Rotterdam.

Opleidingscentrum (ROC). Vanuit AZRR / ROC wordt nascholing verzorgd door docenten,

Aan dit overleg wordt deelgenomen door vertegenwoordigers op bestuurlijk niveau van onder

instructeurs (ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en zorgambulancebegeleiders),

meer huisartsen en huisartsenposten, regionale ambulancevoorzieningen, ziekenhuizen,

rijvaardigheidsinstructeurs en praktijkbegeleiders.

GGZ-instellingen met crisisfunctie en verloskundigen. AZRR participeert actief in het ROAZ.

24
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In 2014 is er hard gewerkt aan het afronden van het Meerjaren Regionaal Opleidingsplan. Hierin

expertise van de VSAZ en wordt binnen AZRR een flinke slag gemaakt in het verbeteren van de

worden visie, missie en strategie op het gebied van opleidingen beschreven. Anticiperend op

kwaliteit van zorg.

actuele ontwikkelingen wordt de vertaalslag gemaakt naar het benodigde aanbod in opleidingen.
Onderwerpen die specifiek aandacht krijgen zijn productdifferentiatie, bekwaamheden en

Eind 2014 is het nieuwe landelijk protocol ambulancezorg LPA 8 geïmplementeerd. Dit heeft grote

toetsingsbeleid.

gevolgen gehad voor bijscholing, ketenafstemming, materialen en medicatie. De ambulance-

Scholingen voor het rijdend ambulancepersoneel worden georganiseerd door het ROC van AZRR.

verpleegkundigen en -chauffeurs zijn geïnformeerd, geschoold en getraind en in een zeer goed

De scholingen worden opgebouwd uit de volgende onderdelen:

voorbereide logistieke operatie zijn in de laatste weken van december de ambulances en acute

•

Onderhouden

koffers aangepast aan de nieuwe protocollen. Medische ketenpartners zijn geïnformeerd door de

•

Verdieping

VSAZ.

•

Maatwerk en kwaliteitsborging

•

Toekomstgerichte ontwikkeling

Sinds februari 2014 is een uitbraak van Ebola gaande in West-Afrika. De kans dat een reiziger de

Op elke nascholingsdag komt één van deze onderdelen aan de orde.

ziekte Ebola mee terug neemt naar Nederland is uiterst klein, maar niet helemaal uit te sluiten.
Personen die in Afrika gewerkt hebben als gezondheidsmedewerker zijn onze potentiële patiënten,

Bijscholingen voor centralisten worden georganiseerd vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer

evenals zeevarenden die in Rotterdam afmeren nadat zij minder dan drie weken geleden contact

(GMK) van de VRR. Voor het verzorgen van deze opleidingen is het Opleidingsbeleidsplan GMK

hebben gehad met een ziek familielid.

leidend.

AZRR is goed voorbereid op vervoer van een van Ebola verdachte patiënt. Op basis van richtlijnen
van het RIVM en AZN, met behulp van de GGD en in afstemming met het Erasmus MC en de

De landelijke initiële opleiding voor ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en ver-

buurregio’s is een draaiboek gemaakt hoe te handelen bij vervoer van een zieke die in een van de

pleegkundig centralisten vindt plaats aan de Academie voor Ambulancezorg (AvA). De certificering

besmette landen is geweest.

van initiële opleidingen in de ambulancezorg is in handen gegeven van het College voor

Persoonlijke beschermingsmiddelen liggen klaar, medewerkers zijn getraind en er hebben

Zorgopleidingen (CZO). In 2014 heeft de AZRR het CZO-keurmerk voor de opleiding tot ambulance-

oefeningen plaatsgevonden gericht op maximale veiligheid van ambulancemedewerkers.

verpleegkundige en verpleegkundig meldkamercentralist ontvangen.

3.8

Medisch beleid

Het medisch management bestaat uit een medisch manager ambulancezorg (MMA) en twee
verpleegkundig specialisten acute zorg (VSAZ). De functie van de VSAZ is gepositioneerd tussen de
Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) en de ambulanceverpleegkundige. De VSAZ is nauw
betrokken bij de dagelijkse praktijk en is tevens opgeleid om praktijkgerichte onderzoeken te
verrichten en een rol te spelen bij de training en onderwijs van ambulancepersoneel. Door het
inzetten van de VSAZ als rechterhand van de MMA wordt maximaal gebruik gemaakt van de

26
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4

Management
van medewerkers
4.1

Personeelsbestand AZRR

Op 31 december 2014 zijn in totaal 389 medewerkers (353,63 FTE) werkzaam ten behoeve van de
Coöperatie AZRR. Totaal betreft dit 262 mannen en 127 vrouwen. De gemiddelde leeftijd ligt rond
45 jaar. Medewerkers zijn in dienst bij de partners VRR of BIOS-groep. In de tabel is het aantal
medewerkers en FTE’s vermeld dat werkzaam is ten behoeve van de Coöperatie AZRR.

Formatie AZRR
FTE

Personen

Ambulanceverpleegkundige
Ambulancechauffeur
Zorgambulancebegeleider
Verpleegkundig specialist ambulancezorg (VSAZ)
Verpleegkundig centralist

142,38
128,59
23,89
1,0
19,39

156
134
31
2
23

Niet-verpleegkundig centralist

6,20

7

Directie, management, staf en overige medewerkers

32,18

36

Totaal

353,63

389

29

Leeftijdsopbouw en verdeling man-vrouw

werkzaamheden te verrichten op andere locatie. Voorbeelden hiervan zijn het verlenen van ambu-

M

V

Totaal

< 25 jaar
25 - 29 jaar
30 - 34 jaar
35 - 39 jaar
40 - 44 jaar
45 - 49 jaar

0
8
27
41
36
42

1
13
20
23
23
19

1
21
47
64
59
61

50 - 54 jaar

56

20

76

55 - 59 jaar

37

5

42

4.3.1

> 60

15

3

18

In 2014 zijn twee ambulanceverpleegkundigen, één ambulancechauffeur en vier centralisten van de

Totaal

262

127

389

MKA geslaagd voor de landelijke initiële opleiding bij de Academie voor Ambulancezorg (AvA).

lancezorg op de Maasvlakte en de inzet als Rapid Responder op het eiland Goeree-Overflakkee.

4.3

Opleiding en bijscholing

Op het gebied van opleiding en bijscholing van medewerkers, wordt uitvoering gegeven aan het
scholingsbeleid zoals dat is beschreven in paragraaf 3.7 van dit jaarverslag.

Landelijk initiële opleiding

In ditzelfde jaar is een aantal nieuwe medewerkers met deze opleiding gestart, te weten zes

4.2

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

ambulanceverpleegkundigen, drie ambulancechauffeurs en vijf centralisten van de MKA.

In 2014 zijn volgens planning met een deel van de medewerkers functionerings- of beoordelingsgesprekken gevoerd. Waar van toepassing wordt in het komend kalenderjaar een inhaalslag

4.3.2

Moduletrainingen

gemaakt. Tijdens het beoordelingsgesprek wordt de medewerker beoordeeld op de prestaties over

Vanuit het ROC worden moduletrainingen georganiseerd voor ambulanceverpleegkundigen en

het afgelopen jaar. Tevens worden persoonlijke planningsafspraken gemaakt voor het aankomende

ambulancechauffeurs in opleiding. Hiermee wordt een optimale afstemming tussen de AvA, ROC en

jaar. De beoordelingsgesprekken bij een rechtspositionele wijziging zijn met alle betrokken

dagelijkse praktijk beoogd. De activiteiten worden eerst op het ROC doorgenomen en getraind.

medewerkers volgens planning gevoerd.

Daarna komen ze tijdens de eerstvolgende scholingsdag bij de AvA aan de orde. Vervolgens worden
de activiteiten onder begeleiding van een praktijkbegeleider toegepast. Tevens wordt casuïstiek

Voor medewerkers bestaat de mogelijkheid voor het vervullen van neventaken zoals praktijk-

getraind om medewerkers voor te bereiden op het landelijk assessment.

begeleider, instructeur of Rapid Responder (verpleegkundige op de motorambulance of monolance). Ook kunnen medewerkers zitting nemen in verschillende commissies of projectgroepen zoals

4.3.3

Landelijk assessment

de roostercommissie, materialencommissie, projectgroep patiëntveiligheid of projectgroep digitaal

Periodiek legt een medewerker een landelijk assessment af bij de AvA. Het landelijk assessment

ritformulier. De beleidslijn is om de belasting voor neventaken zo beperkt mogelijk te houden en

wordt afgenomen om tussentijds inzicht te behouden of de kennis en vaardigheden op het

medewerkers zoveel mogelijk in te zetten ten behoeve van betere dagelijkse zorgverlening. Inbreng

gewenste niveau blijven. Volgens een vastgesteld rooster wordt jaarlijks bij een evenredig deel van

van medewerkers in beleidsontwikkelingen zal meer vorm krijgen in consultatierondes.

de medewerkers het landelijk assessment afgenomen.
De afname van de toets vindt plaats op basis van zowel theoretische kennis als casuïstiek. Casuïstiek

30

Er wordt personeel uitgewisseld tussen ambulancediensten en MKA met als doelstelling om kennis,

wordt getoetst voor de aandachtsgebieden cardiologie, traumatologie, non-trauma en pediatrie. De

vaardigheden en ervaringen uit te wisselen en zo het gezamenlijke proces van ambulancezorg te

ambulancechauffeurs leggen aanvullend een verkeers- en vervoerstechnische toets (VVT) af. Ter

versterken. Ook hebben medewerkers de mogelijkheid om binnen het reguliere dienstrooster

voorbereiding op het landelijk assessment biedt het ROC trainingen aan.
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In 2014 hebben 37 ambulanceverpleegkundigen en 38 ambulancechauffeurs het landelijk

rijvaardigheidstraining gevolgd met aandacht voor het navigatiesysteem, regiokennis,

assessment afgelegd. Het overgrote deel van de groep slaagde in de eerste ronde voor het

behendigheidstraining en voertuigbeheersing.

assessment. Een deel van deze medewerkers heeft op basis van het assessment vanuit het ROC een
aanvullende, individueel op maat gemaakte scholing ontvangen op specifieke aandachtsgebieden.

Op de vierde nascholingsdag is aandacht besteed aan de toets voorbehouden handelingen, die een

Slechts 2 ambulanceverpleegkundigen slaagden niet voor het assessment en hebben een verplicht

onderdeel vormt van de bekwaamheidstoets van ambulanceverpleegkundigen en

trainingstraject op het ROC doorlopen. Tijdens de eerste herkansing behaalden zij alsnog de uitslag

-chauffeurs. De vijfde nascholingsdag is gericht op de introductie van een nieuwe beademings-

‘voldoende’.

machine gerelateerd aan de start van de PHANTASi-trial (zie ook paragraaf 3.2.1).

Centralisten van de MKA nemen geen deel aan het landelijk assessment, maar leggen een

4.3.5

assessment af dat intern door de meldkamer wordt georganiseerd (zie paragraaf 4.3.5).

In 2014 hebben er zeven opleidingsmomenten plaatsgevonden voor de MKA. Op de eerste

Meldkamer Ambulancezorg

scholingsdag is in combinatie met de meldkamer brandweer (MKB) aandacht besteed aan de
4.3.4

Regionale nascholing

opschaling in het kader van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

In 2014 zijn de regionale nascholingsdagen verzorgd om de theoretische kennis en praktische

Deze dag is ondersteund vanuit het Netwerkcentrum. De tweede scholingsdag is gericht op

vaardigheden verder te ontwikkelen. Bij de keuze van de thema’s voor de scholingsdagen zijn

casuïstiek aan de hand van het beluisteren van bandopnamen.

vooraf de ambulancemedewerkers betrokken. Al het uitvoerend ambulancepersoneel heeft de
regionale scholingen vanuit het ROC gevolgd en waar noodzakelijk zijn inhaalsessies georganiseerd.

De derde scholingsdag is benut voor het afnemen van assessments onder de verpleegkundig

De volgende scholingsdagen zijn vanuit het ROC georganiseerd:

centralisten. Scholingsdag vier is gericht op coaching ‘on-the-job’ uitgifte van uitgiftecentralisten,
terwijl op de vijfde scholingsdag het assessment onder uitgiftecentralisten werd afgenomen. Alle

In 2014 zijn vijf regionale nascholingsdagen verzorgd door het ROC. De eerste concentreerde zich

afgenomen assessments (aanname en uitgifte) zijn in-company aangeboden vanuit de Care

op het thema effectieve communicatie en is ondersteund door het opleidingsinstituut Concrete

Academy.

Coaching. Naast de ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs hebben ook de teammanagers VRR en BIOS-groep de scholing effectieve communicatie gevolgd.

Scholingsdag zes was gericht op verpleegkundig centralisten en hierin kwamen zaken aan de orde
zoals triage, urgentiebepaling en medisch inhoudelijke aspecten. De laatste scholingsdag kwam her-

De tweede nascholingsdag was gericht op de komst van de nieuwe versie van het Landelijk Protocol

certificering van verpleegkundig centralisten voor het werken met uitvraagprotocol ProQA aan bod.

Ambulancezorg (LPA 8). Deze scholingsdag stond in het teken van aangepaste en nieuwe
4.3.6

protocollen, richtlijnen en materialen.

Zorgambulance

De initiële opleiding en nascholing voor medewerkers van de Zorgambulance wordt vanuit het ROC
De derde nascholingsdag bestond voor ambulanceverpleegkundigen uit maatwerk, waarbij er onder

verzorgd. De opleiding en nascholing bestaat uit rijvaardigheidstraining, theoretisch onderwijs en

meer aandacht is besteed aan klinisch redeneren, forensische verpleegkunde, verloskunde en

praktijkstages. In 2014 zijn negen medewerkers opgeleid voor de Zorgambulance.

casuïstiek rond kindergeneeskunde. De ambulancechauffeurs hebben op deze dag een specifieke
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4.3.7

Rapid Responders

Voor ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs bestaat het inwerktraject uit een medisch deel

Een Rapid Responder is een solistisch werkende ambulanceverpleegkundige die eerste hulp ter

van één dag. Daarnaast is er voor ambulancechauffeurs een aanvullende dag ontwikkeld rondom

plaatse verleent. De Rapid Responder kan worden ingezet op een zogeheten Monolance (kleine

voertuig- en regiokennis. De eerste scholingsdagen hebben plaats gevonden in november 2014 en

personenauto) of een Motorambulance.

krijgen een vervolg in 2015.

De initiële opleiding en nascholing voor Rapid Responders wordt vanuit het ROC verzorgd. In 2014

Om een uniform kwaliteitsniveau te bereiken, zullen in de toekomst door AZRR uitsluitend nog

zijn vier Rapid Responders voor de Monolance opgeleid. Eveneens heeft nascholing van Rapid

uitzendkrachten worden ingezet die voldoen aan de criteria en die het inwerktraject met goed

Responders met betrekking tot de Motorambulance plaatsgevonden.

gevolg hebben doorlopen.

De VSAZ-en (zie ook paragraaf 3.8) hebben een actieve bijdrage geleverd in de scholing van Rapid
Responders. De focus lag op het klinisch redeneren, lichamelijk onderzoek en communicatie met de

4.3.10

Overige scholingen en diensten aan derden

huisarts.

Naast de reguliere scholingen zijn er in 2014 aanvullende scholingen verzorgd ten behoeve van
deskundigheidsbevordering van docenten en instructeurs die de verschillende trainingen en

4.3.8

Individuele trainingen en inloopdagen

scholingen verzorgen.

Op aangeven van de leidinggevende, eigen verzoek van de medewerker of naar aanleiding van
specifieke aandachtspunten vanuit het landelijk assessment is een aantal individuele trainingen

Naast interne behoefte aan instructie en scholing organiseert AZRR ook scholingen voor keten-

door het ROC aangeboden. Ook voor medewerkers die na zwangerschapsverlof de werkzaamheden

partners. Dit zijn scholingen rondom medische hulpverlening en / of rijvaardigheidstraining.

hebben hervat, zijn trainingen georganiseerd.

Voorbeelden zijn de instructie aan de Brandweer Rotterdam-Rijnmond, de Gezamenlijke Brandweer,
diverse afdelingen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en verpleegkundigen van het

Het hele jaar door zijn er inloopdagen georganiseerd waarop de medewerkers kunnen trainen.

Mobiel Medisch Team (MMT).

Deze inloopdagen zijn facultatief. Werknemers kunnen op eigen initiatief ‘binnenlopen’ voor
training en advies. Op deze wijze kunnen medewerkers zich op basis van hun individuele behoefte
gericht ontplooien en professionaliseren.

4.3.9

Uitzendkrachten

AZRR maakt gebruik van de diensten van verschillende uitzendbureaus. Met het oog op de kwaliteit
van zorg is het van belang dat uitzendkrachten voldoen aan de vereisten die gelden binnen AZRR.
Als eerste stap zijn criteria opgesteld waaraan uitzendkrachten ten minste moeten voldoen. Dit is
uitgewerkt voor ambulanceverpleegkundigen, -chauffeurs en zorgbegeleiders.
Aanvullend is een inwerktraject opgesteld waarin uitzendkrachten op de hoogte worden gebracht
van de specifiek toegepaste werkwijzen en materialen binnen AZRR.
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Management
van middelen
5.1

5

Wagenpark

AZRR beschikt over een gedifferentieerd wagenpark, bestaande uit reguliere ambulances, Mobiele
Intensive Care Units (MICU’s), Zorgambulances, Motorambulances en Monolances. AZRR beschikt in
dit kader over 60 aanhangsels.

In 2014 zijn vijf ambulances van AZRR / VRR vervangen door nieuwe voertuigen. De nieuwe
voertuigen zijn allen van het type Mercedes Sprinter.

In 2014 zijn door AZRR / BIOS-groep drie ambulances vervangen door nieuwe voertuigen, eveneens
van het type Mercedes Sprinter.

5.2

Navigatiesysteem CityGIS

Het CityGIS navigatiesysteem is door AZRR gekozen als instrument om te beschikken over meer
betrouwbare en actuele informatie voor de exacte plaatsbepaling van bestemmingslocaties en de af
te leggen optimale route. Voor het navigeren naar de juiste locatie maakt CityGIS gebruik van de
landelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

37

In 2014 is de implementatie van CityGIS afgerond en wordt dit navigatiesysteem op alle ambulances
van AZRR toegepast.

5.3

Digitaal ritformulier

In 2014 in het digitaal riformulier volledig in gebruik genomen. Met de komst van het digitaal
ritformulier en het bijbehorende back-office systeem is tevens het managementinformatiesysteem
(MIS) uitgebreid. Met behulp van deze uitbreiding is het mogelijk om trends en analyses over
meerdere jaren te blijven maken. Daarnaast zijn er nieuwe rapportagemogelijkheden beschikbaar
waarmee verbeterslagen gemaakt kunnen worden met betrekking tot de kwaliteit van zorg en op
financieel gebied.

5.4

Medische inventaris en verbruiksmaterialen

Op het gebied van medische inventaris en verbruiksmaterialen wordt intensief samengewerkt door
beide ambulancediensten. Het uitgangspunt is dat al het ambulancepersoneel binnen AZRR gebruik
maakt van identieke (gebruiks)materialen om uniforme kwaliteit van zorg te waarborgen.

In 2014 is het nieuwe Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA 8) ingevoerd, dat tot een aantal
wijzigingen heeft geleid zoals aanpassing medicatie op basis van het nieuwe protocol, aanpassing
van de inhoud van de acute koffer, infuuspompen op alle reguliere ambulances en vervanging van
de vacuümmatrassen.
Daarnaast is het afgelopen jaar een nieuwe beademingsmachine aangeschaft en na instructie aan
het personeel in gebruik genomen.

Ook is in 2014 een aanbestedingstraject gestart voor de vervanging van de hartmonitoren. Dit zal
zijn beslag krijgen in 2015.

Verder is een inventarisatie gemaakt van de materialen die op termijn aan vervanging toe zijn.
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Management
van processen
6.1

6

Kwaliteitssysteem

De Coöperatie AZRR beschikt over een gecertificeerd kwaliteitssysteem, waarin de procedures voor
de primaire, ondersteunende en besturingsprocessen zijn beschreven. Het kwaliteitssysteem is via
het intranet toegankelijk voor alle medewerkers.

Jaarlijks vinden interne audits plaats om te toetsen of gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem
en tevens of onderdelen van het kwaliteitssysteem aan revisie toe zijn. AZRR beschikt hiertoe over
een groep van ongeveer tien interne auditoren. In 2014 zijn opnieuw verschillende interne audits
uitgevoerd.

In de zomer van 2014 is AZRR bezocht voor de jaarlijkse externe audit. Dit jaar is voor het eerst het
thema patiëntveiligheid meegenomen. Er is getoetst of het gedocumenteerde systeem op het
gebied van patiëntveiligheid aanwezig en voldoende beschreven is (Fase I). Dit is door het auditteam als voldoende beoordeeld en er zijn complimenten gegeven voor de gedegen projectmatige
aanpak. In de komende periode zal verder gewerkt worden aan patiëntveiligheid om dit nog
steviger in de organisatie te verankeren.
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In het vervolg van de externe audit zijn alle opkomstlocaties en de meldkamer bezocht, waarbij

6.2

Samenwerkingsprocessen met ketenpartners

gesprekken zijn gevoerd met diverse centralisten, chauffeurs, verpleegkundigen en teamleiders.

Onder regie van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ, zie paragraaf 3.5) functioneert een

Ook is een uitgebreid interview gehouden met deelnemers aan het project patiëntveiligheid,

aantal vaste overlegvormen om de dagelijkse samenwerking met ketenpartners te structureren.

bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de werkvloer en het management. Ten slotte zijn
interviews uitgevoerd rond de onderwerpen verbetermanagement, opleidingen en inkoop.

6.2.1

Traumacentrum Zuid West Nederland

Binnen de acute zorgketen werkt AZRR nauw samen met het Traumacentrum Zuid West Nederland.
De externe audit is afgerond met een positieve einduitslag. Er zijn geen tekortkomingen in het

Structureel vindt afstemmingsoverleg plaats binnen het subregionaal ketenoverleg. Eveneens

systeem geconstateerd. Dit betekent dat AZRR het HKZ-certificaat behoudt en uitbreidt met

worden vanuit AZRR ambulanceverpleegkundigen gedetacheerd voor het (Heli) Mobiel Medisch

patiëntveiligheid. Volgend kalenderjaar wordt getoetst of de bekendheid en bewustwording

team.

binnen AZRR rond patiëntveiligheid is toegenomen.
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6.2.2

Ziekenhuizen

Dit platform vertegenwoordigt de binnen verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's)

Met de ziekenhuizen in de regio wordt periodiek overleg gevoerd. Dit overleg richt zich vooral op

werkzame gynaecologen, verloskundigen en huisartsen die actief zijn op het gebied van verlos-

de samenwerking en overdracht van patiënten op de spoedeisende eerste hulp (SEH). Met enige

kunde. Samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met de verschillende VSV’s. Op basis van de

regelmaat worden gezamenlijke casuïstiekbesprekingen georganiseerd voor het ambulance-

afspraken zijn zogeheten parallelle acties uitgewerkt. Dit zijn afspraken tussen verloskundigen /

personeel en het SEH-personeel van de ziekenhuizen.

ziekenhuizen (gynaecologen) enerzijds en ambulancezorg anderzijds met betrekking tot overdracht
en handelwijze in acute situaties.

6.2.3

Centrale huisartsenposten

De samenwerkingsafspraken zijn in 2014 geïmplementeerd en zullen in 2015 geëvalueerd worden.

Op basis de samenwerkingsafspraken die AZRR heeft met alle huisartsenposten binnen de regio
Rotterdam-Rijnmond vindt structureel afstemmingsoverleg plaats. Belangrijke thema’s zijn

6.3

Opgeschaalde zorg en integraal regionaal crisisplan

gezamenlijke zorg ter plaatse, verantwoordelijkheid, informatie-uitwisseling en overdracht van

Zorgaanbieders zijn verplicht om zich voor te bereiden op rampen en crises. Dit is vastgelegd in de

patiënten.

Wet Veiligheidsregio’s, de Wet toelating zorginstellingen en de Kwaliteitswet zorginstellingen.
RAV-en dienen in dit kader te beschikken over een integraal crisisplan. In 2014 is begonnen met de

6.2.4

Geestelijke Gezondheidszorg

voorbereidingen voor een Integraal Regionaal Crisisplan. Uitgangspunten van het plan zijn:

De samenwerking tussen de ambulancezorg en de acute geestelijke gezondheidszorg is in

•

Het betreft één integraal plan voor opschaling, bedrijfscontinuïteit en bedrijfsopvang;

werkafspraken vastgelegd. In deze werkafspraken wordt geborgd in welke gevallen ambulancezorg

•

Er wordt onderscheid gemaakt in voorbereiding in de preparatiefase en ondersteuning van de

geïndiceerd is bij patiënten voor wie een Rechtelijke Machtiging (RM) of een Inbewaringstelling
(IBS) van toepassing is. Uitgangspunt voor ambulancezorg ten aanzien van de acute geestelijke
gezondheidszorg is de noodzaak tot verpleegkundig toezicht tijdens het vervoer. Jaarlijks vindt een

operatie in de warme fase;
•

Het voorziet zoveel als mogelijk in landelijk uniforme procedures op die onderdelen waar regio’s
samenwerken, zoals ambulancebijstand, gewondenspreiding en logistieke ondersteuning.

evaluatie van de werkafspraken plaats tussen de betrokken partijen.
Op basis van een risico-analyse zal een Integraal Regionaal Crisisplan voor AZRR worden opgesteld
6.2.5

Verloskundigen

en geïmplementeerd. Hiervoor wordt een projectgroep ingesteld, waar ook de GHOR deel van

Voor de samenwerking op het gebied van verloskunde zijn werkafspraken beschreven tussen AZRR

uitmaakt.

en de partners binnen de acute verloskunde, vertegenwoordigd in het District Verloskundig
Platform Rotterdam-Rijnmond.
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Waardering
door patiënten
7.1

7

Patiënttevredenheid

Zoals vermeld in het voorgaande jaarverslag heeft AZRR in 2014 een grootschalig patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door een extern en onafhankelijk
onderzoeksbureau. Hierbij zijn 2.000 patiënten aangeschreven. In totaal hebben 410 respondenten
de vragenlijst ingevuld (respons 21%). De totale tevredenheidsscore bedraagt 8,42. Patiënten zijn
over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over de dienstverlening.

Hoewel het rapportcijfer 8,42 een hoge score is, is sprake van een lichte daling ten opzichte van vier
jaar geleden toen de tevredenheid het rapportcijfer 8,56 kreeg. Wanneer we inzoomen op welke
onderdelen binnen de dienstverlening een lagere waardering krijgen ten opzichte van vier jaar
geleden, dan springen drie aspecten eruit:

•

Besteld vervoer; dit betreft een gedaalde tevredenheid rond de logistiek en wachttijden.
Patiënten zijn juist wel zeer tevreden over de bejegening en de zorgverlening.

•

Eerste hulp ter plaatse; een deel van de respondenten is van mening dat toch vervoer noodzakelijk zou zijn geweest. Eén derde deel van de respondenten geeft aan in een later stadium alsnog
medische hulp te hebben gezocht bij een huisarts of andere hulpverlener. Dit vraagt om
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•

verdiepend onderzoek. In 2014 is een kwalitatief onderzoek gestart binnen de categorie

In sommige klachten wordt onvrede geuit over meerdere aspecten. Veelal is er echter één aspect

EHTP-ritten dat naar verwachting meer inzicht zal geven.

aan te wijzen dat het zwaarst weegt en dat uiteindelijk heeft geleid tot het indienen van de klacht.

Contact meldkamer; de scores zijn goed, maar zijn echter wel gedaald ten opzichte van vier jaar

De tabel laat zien welke klachten per hoofdaspect zijn ingediend in 2014.

geleden. Een klein deel van de respondenten beoordeelt de toonzetting van het telefonisch
contact als onvoldoende. Opvallend is dat de deskundigheid van centralisten hoger gewaardeerd

Naar aanleiding van twee klachten is er door AZRR een melding gedaan bij de Inspectie voor de

wordt dan vier jaar geleden.

Gezondheidszorg (IGZ).

Naar aanleiding van het eindrapport met conclusies en aanbevelingen is AZRR inmiddels aan de slag

Overzicht geregistreerde klachten naar type

gegaan met het doorvoeren van verbeteracties.

7.2

Klachten

Binnenkomende klachten geven inzicht in de mate waarin de dienstverlening gewaardeerd wordt
en welke aspecten mogelijk verbeterd kunnen worden. Voor AZRR vormen klachten daarom een
belangrijke informatiebron en aangrijpingspunt voor verbetering. Bij de registratie van klachten
wordt onderscheid gemaakt tussen klachten van cliënten / direct betrokkenen en klachten van
ketenpartners (huisartsen, ziekenhuizen en andere hulpverleners of zorginstellingen).

Een klacht wordt zoveel mogelijk laagdrempelig afgehandeld door één van de klachtbemiddelaars
van AZRR. De bemiddelaar gaat na wat toedracht en oorzaak van de klacht is. Ook gaat de
bemiddelaar in veel gevallen in gesprek met de klager en het betrokken ambulancepersoneel.
De bemiddeling leidt in vrijwel alle gevallen tot een voor de klager naar tevredenheid verlopen

Klachten cliënten /
direct betrokkenen
15
11
6
4
2
2
1
8

Klachten
ketenpartners
6
7
1
1
0
1
0
4

Totaal ingediende klachten

49

20

Afgehandeld in bemiddelingsfase
Doorgezet voor behandeling door
klachtencommissie
Naar aanleiding van klacht melding gedaan
bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ)

49

20

0

0

2

0

Bejegening / attitude
Lange wachttijd B-vervoer
Hulpverlening / medisch technisch handelen
Indicatiestelling / urgentiebepaling MKA
Ambulance te laat (A1-rit)
Ambulance te laat (A2-rit)
Kwaliteit materiaal
Overige

afwikkeling van de klacht. Wanneer de bemiddelingspoging toch geen bevredigend resultaat
oplevert, of wanneer de klager daar in eerste aanleg de voorkeur aan geeft, wordt de klacht

7.3

Bedankjes

formeel in behandeling gegeven van de klachtencommissie. De klachten die in 2014 zijn ingediend,

Regelmatig zijn er patiënten of familieleden die per e-mail of per brief AZRR bedanken vanuit

konden in alle gevallen gedurende de bemiddelingsfase worden afgehandeld. Er zijn geen klachten

tevredenheid over de verleende zorg en dienstverlening. In 2014 heeft AZRR 20 schriftelijke

voor formele behandeling doorgezet naar de klachtencommissie.

bedankjes ontvangen.

In 2014 werden in totaal 69 klachten geregistreerd. 49 klachten zijn ingediend door cliënten / direct
betrokkenen. Er zijn 20 klachten ingediend door ketenpartners.
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8

Waardering door
medewerkers
8.1

In- en uitstroom

Gegevens over in- en uitstroom zijn een nuttige informatiebron die een indicatie geven over de
waardering van medewerkers om te werken bij AZRR.

Het vervullen van vacatures verloopt over het algemeen goed en de formatie is in 2014 verder op
sterkte gebracht. Het aanbod van sollicitanten is doorgaans voldoende. Het gemiddelde instroompercentage van de betrokken organisaties in het kader van AZRR bedraagt in het achterliggende
kalenderjaar 7,0%. In totaal zijn in 2014 21 medewerkers (zeven verpleegkundigen, zeven
zorgambulancebegeleiders, drie ambulancechauffeurs, drie verpleegkundig centralisten en één niet
verpleegkundig centralist) hun werkzaamheden binnen AZRR begonnen.

Het gemiddelde uitstroompercentage bedraagt 4,0%. In 2014 zijn 11 medewerkers (vijf ambulanceverpleegkundigen, drie ambulancechauffeurs en drie verpleegkundig centralisten) AZRR
uitgestroomd. De meest voorkomende reden voor uitstroom is de overgangsregeling in het kader
van functioneel leeftijdsontslag (FLO).
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8.2

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim binnen AZRR bedroeg in 2014 6,0%. Dit betekent een overschrijding van de
doelstelling van 5,0%. Ten opzichte van het voorgaande kalenderjaar is sprake van een toename
van het ziekteverzuim van 0,4 procentpunt. De belangrijkste verklaring ligt in het feit dat er sprake
is van enkele langdurig zieken. Vooral binnen het onderdeel meldkamer ligt het ziekteverzuim
boven gemiddeld en zal gericht beleid ontwikkeld moeten worden. De doelstelling is om het ziekteverzuim het komend kalenderjaar terug te dringen zodat het percentage onder de 5,0% komt te
liggen.

Ontwikkeling ziekteverzuim
Jaar

Ziekteverzuim

2011
2012
2013
2014

5,8%
5,1%
5,6%
6,0%

Het werken binnen de ambulancezorg vraagt veel van de fysieke en mentale weerbaarheid van
medewerkers. Stressvolle omstandigheden en situaties van agressie en geweld vragen om een
goede opvang en nazorg. Binnen AZRR functioneert in dit kader een Bedrijfsopvang Team (BOT)
waar medewerkers na een ingrijpend incident een beroep op kunnen doen.
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9

Waardering door
de maatschappij
9.1

Communicatie in de media

9.1.1

Persberichten

In 2014 zijn diverse persberichten naar buiten gebracht. Zo is een persbericht gepubliceerd rond de
start van de pilot Eerste Hulp Voertuig in Maassluis en Hoek van Holland. Dit is een initiatief in
samenwerking met de brandweer. Zoals de naam al aangeeft wordt het voertuig ingezet om eerste
hulp ter plaatse aan te bieden. Maassluis is de basis voor het EHV-voertuig. Bij temperaturen boven de
25 graden wordt het voertuig verplaatst naar de EHBO-post op het strand van Hoek van Holland,
waarmee ingespeeld wordt op de actuele zorgvraag van dat moment.

Eveneens is een persbericht verschenen over de start van de pilot ‘AED Alert’. In deze pilot ontvangen
geregistreerde vrijwilligers die op dat moment in de omgeving van het incident zijn een sms-bericht
op hun mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer en de locatie van de dichtstbijzijnde
defibrillator. Deze vrijwilligers gaan naar het slachtoffer om zo snel mogelijk hulp te bieden. Wanneer
de ambulance arriveert, nemen professionele hulpverleners de zorg over.
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Aanleiding voor de campagne is een eerder uitgevoerd landelijk imago-onderzoek ambulancezorg.
Hieruit blijkt dat het grote publiek niet, of niet goed genoeg weet hoe ambulancezorg werkt en wat
ze van ambulancezorg kunnen en mogen verwachten. Onbegrip, hoogoplopende emoties of
ongewenst gedrag zijn dikwijls het gevolg. Ambulancezorg krijgt van Nederland een hoog cijfer, maar
de informatievoorziening kan beter.

De campagne geeft onder meer antwoord op vragen als:
•

Hoe werkt ambulancezorg?

•

Wat kunnen mensen verwachten?

•

Wat doen centralisten ambulancezorg, ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs precies?

•

Wat kun je het beste doen (of laten) als je als patiënt of omstander te maken krijgt met
ambulancezorg?

De campagne zet ook in op een veilige werkomgeving voor ambulanceprofessionals in de breedste
zin van de betekenis. Ruimte maken voor professionals is hier ook een onderdeel van. Meer kennis
over ambulancezorg werkt twee kanten op: het is van waarde voor de patiënt en omstanders èn voor
ambulanceprofessionals zelf.
Verder is in het Algemeen Dagblad een artikel verschenen met als titel ‘Noodhulp door drukte in
gevaar’. In dit artikel is ingegaan op de stijging van het aantal ambulanceritten per jaar. Met name bij
ritten die gelijktijdig vallen, kan daardoor de beschikbaarheid van ambulancezorg onder druk komen
te staan. Over de toename van het aantal ritten met betrekking tot AZRR leest u meer in hoofdstuk
10 van dit jaarverslag

9.1.2

Tijdens de campagne wordt veel gebruik gemaakt van social media (Twitter, Facebook, Youtube,
etcetera) waarmee veel tips en informatie over ambulancezorg gedeeld worden met het publiek. Dat
gebeurt via tekst en illustraties, maar ook door korte filmpjes waarin professionals zelf hun tips
vertellen aan het grote publiek. Nederland kan op de campagnewebsite www.demensenvandeambulance.nl veel informatie over ambulancezorg vinden. Ook worden alle filmpjes en andere relevante
uitingen hier geplaatst. De website vormt gedurende de hele campagne de verzamelplaats van alle
informatie. Bezoekers vinden hier tevens een weblog waar zeer regelmatig zogeheten 'Verhalen uit

Landelijke publiekscampage ‘De mensen van de ambulance’

Eind februari 2014 is vanuit branchevereniging AZN de landelijke publiekscampagne ‘De mensen van
de ambulance’ gestart. Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft het initiatief genomen voor de
campagne die in co-creatie met de vereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

de ambulance' gepubliceerd worden. Ook geprinte middelen ontbreken niet, denk hierbij aan
landelijke plaatsing van Boomerang kaarten en -posters in horecagelegenheden. Via landelijke pers
en media wordt tevens geprobeerd om de campagnethema's voor de bühne te krijgen.

(V&VN) en de RAV’s wordt ontwikkeld. VWS maakt de campagne mede mogelijk. AZRR heeft als RAV
ook meegedaan aan deze campagne.
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9.2

Wetenschappelijke publicaties en officiële presentaties

9.3

Presentaties voor scholen, zorginstellingen en gemeenten

AZRR participeert regelmatig in wetenschappelijk onderzoek of levert een bijdrage aan officiële

Vanuit AZRR zijn in 2014 regelmatig presentaties verzorgd op scholen. Ook heeft AZRR een bijdrage

presentaties op symposia en congressen.

geleverd aan open dagen van zorginstellingen en demonstraties voor publiek die vanuit diverse
gemeenten zijn georganiseerd.

AZRR heeft in 2014 aan de volgende officiële presentaties een bijdrage geleverd door MMA en / of

9.4

Verpleegkundig Specialist(en):

Terugdringen agressie en geweld

Werknemers met een publieke taak worden in hun werkzaamheden soms geconfronteerd met
•

•

De conclusies van het onderzoek, Symposium NVVHV Wetenschappelijk Onderzoek voor en door

agressie en geweld. Ook aan ambulancemedewerkers gaan incidenten van agressie en geweld helaas

Verpleegkundig Specialisten. Breeman W, januari 2014

niet voorbij.

Ins en outs Landelijk Protocol Ambulancezorg (versie 8), Regionaal SEH symposium, Albert
Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht. Deddens GJ, mei 2014

Voor het doen van meldingen rond agressie en geweld is AZRR aangesloten bij het programma

Elevator Pitch & discussie, EHTP onderzoek, Invitational Conference Onderzoek in de lift, Landelijke

Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2014 is

Onderzoeksagenda Ambulancezorg. Breeman W, juni 2014

binnen de regio Rotterdam-Rijnmond zes keer melding gedaan van agressie en geweld, gericht tegen

Reanimatie voor de Verpleegkundig Specialist: casuïstiek en hands on tips, Jaarcongres V&VN

ambulancepersoneel. In drie gevallen was hierbij sprake van een vorm van fysiek geweld. De andere

Verpleegkundig Specialisten, Papendal. Breeman W, Deddens GJ, oktober 2014

drie keer ging het om uitsluitend verbale agressie.

•

Ambulancezorg en Ebola, van melding tot overdracht, Erasmus MC. Biekart M, oktober 2014.

Van de vijf incidenten hebben er drie geleid tot een aangifte bij de politie. Van deze drie aangiftes

•

Prehospital Care in the Netherlands, Herman Memorial Hospital, Houston. Breeman W, november

heeft één aangifte geleid tot doorgeleiding naar de rechtbank. Eén aangifte is op moment van

2014

schrijven van dit jaarverslag nog in behandeling bij de politie. Eén aangifte is geseponeerd.

•

•

•

Nurse Practitioner roles in prehospital emergency medical services in the Netherlands, Houston
Opmerkelijk is de daling van het aantal meldingen van agressie en geweld ten opzichte van

EMS services, Houston, USA. Breeman W, november 2014

voorgaand kalenderjaar. Wellicht speelt hierbij mij dat ambulancepersoneel getraind is om te
Tevens is door één van de Verpleegkundig Specialisten een bijdrage geleverd aan de volgende

anticiperen op situaties waarin zich agressie voordoet, waardoor minder snel escalatie plaatsvindt.

wetenschappelijke publicatie:

•

Factors influencing ambulance nurses' adherence to a national protocol ambulance care: an
implementation study in the Netherlands.
Ebben RH, Vloet LC, van Grunsven PM, Breeman W, Goosselink B, Lichtveld RA, Mintjes-De Groot
JA, van Achterberg T. Eur J Emerg Med. 2014 Mar 1.
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10

Bestuur en
financiers

In dit afrondende hoofdstuk worden de eindresultaten beschreven waarover AZRR zich
verantwoord aan bestuur en financiers.

10.1

Productiecijfers

10.1.1

Productieafspraken 2014

De geldende productieafspraken voor 2014 zijn vermeld in de onderstaande tabel.

Diensten
Te leveren diensten volgens
Referentiekader

24.656

Ritten
Declarabele ritten
Niet declarabele ritten (o.a. EHTP)

77.004
16.847

Totaal

93.851
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10.1.2

Gerealiseerde productie 2014

10.2

Prestaties

10.2.1

A1-Prestaties per verzorgingsgebied

Onderstaande tabel toont het aantal geleverde diensten en uitgevoerde ritten in 2014.

Diensten
Geleverde diensten volgens
Referentiekader
Geleverde diensten op de Maasvlakte
op basis van Publiek-Private
Samenwerking (PPS), aanvullend op
Referentiekader

Belangrijke gegevens betreffen de cijfers over spoedvervoer. AZRR hanteert als enige regio in
Nederland de techniek van automatisch statussen waarbij rittijden geautomatiseerd en

25.623

mensonafhankelijk worden geregistreerd.
730

AZRR berekent de cijfers vanaf 2012 op een wijze die de methode van het RIVM zo dicht mogelijk
benadert. Hiermee beoogt AZRR dat er eenduidige cijfers gepubliceerd worden. Vanaf 2012 worden

Ritten
Declarabele ritten
Niet declarabele ritten (o.a. EHTP)
Loze ritten

76.615
20.956
6.971

Totaal

104.542

10.1.3

de prestaties uitsluitend nog weergegeven volgens de methode RIVM.

Methode RIVM

2012

2013

2014

90,3%

92,0%

92,9%

De gemiddelde prestatie is in 2014 met 0,9 procentpunt gestegen. In absolute aantallen betekent

Aantal ritten per urgentie

dit dat vergeleken met vorig kalenderjaar 450 A1-ritten meer binnen de responstijd van 15 minuten

De tabel geeft inzicht in het aantal ritten dat per urgentiecode is verreden in 2014.

zijn gearriveerd. Dit is een significante verbetering. In het vervolg van dit hoofdstuk worden de
specifieke cijfers getoond per verzorgingsgebied en per gemeente.

Ritten naar urgentie
A1-ritten
A2-ritten
B1-ritten
B2-ritten

50.426
22.315
18.611
12.506

Totaal

104.542

In 2014 wordt in de publicatie van de jaarcijfers voor het eerst onderscheid gemaakt in B1 en
B2-ritten. B1-ritten zijn ritten binnen het besteld vervoer, waarbij sprake is van een hoogcomplexe
zorgvraag waarbij ook risicovolle en voorbehouden handelingen kunnen plaatsvinden. Deze ritten
dienen uitgevoerd te worden door reguliere ambulances, die ook in het spoedvervoer worden
ingezet. B2-ritten zijn ritten in het besteld vervoer waarbij sprake is van een laagcomplexe
zorgvraag. Bij deze ritten, die voornamelijk uitgevoerd worden door Zorgambulances, staat het
verzorgende aspect centraal.
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Op basis van het Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid beschikt AZRR over tien standplaatAantal A1ritten

<15
minuten
responstijd

<16
minuten
responstijd

<17
minuten
responstijd

Gemiddelde
responstijd
(minuten)

Rotterdam
Schiedam
Vlaardingen
Capelle aan den IJssel
Ridderkerk
Barendrecht
Lansingerland
Maassluis
Albrandswaard
Krimpen aan den IJssel

25.302
2.495
2.297
2.190
1.314
1.215
878
767
714
697

95,0%
94,6%
91,0%
94,2%
89,6%
97,0%
84,8%
82,8%
90,7%
82,4%

96,4%
96,7%
93,7%
95,6%
93,1%
97,4%
88,9%
85,8%
93,3%
89,6%

97,6%
97,3%
95,1%
96,4%
95,6%
98,0%
91,4%
89,2%
95,3%
93,1%

09:11
08:56
08:59
09:14
11:41
08:26
10:06
12:02
11:18
11:12

Subtotaal

37.869

93,9%

95,6%

96,9%

09:21

3.078
1.276
535
493
5.382

85,7%
87,4%
87,7%
90,1%
86,7%

88,7%
91,6%
91,2%
92,1%
90,0%

91,3%
93,7%
94,0%
96,7%
92,6%

09:33
10:56
08:59
10:51
09:57

Subtotaal

1.387

85,7%

89,2%

93,6%

10:05

Zoals eerder genoemd wordt de regio Rotterdam-Rijnmond gekenmerkt door een sterk verstedelijkt

Totaal gemeenten

44.638

92,9%

94,8%

96,4%

09:26

gebied met een relatief hoge zorgvraag (Rotterdam en omstreken) en een ruraal / suburbaan

Postcode niet bekend bij uitgifte rit**

gebied met een relatief lage zorgvraag (Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee).

Subtotaal

5.788

92,3%

94,5%

95,8%

08:49

Totaal alle ritten

50.426

92,8%

94,8%

96,3%

09:20

sen. Vanuit iedere standplaats wordt ambulancezorg verleend in het omliggende verzorgingsgebied. In onderstaande tabel zijn de prestaties per verzorgingsgebied weergegeven.
Rotterdam en omstreken
Verzorgingsgebied

Uitgevoerde
A1-ritten

<15 minuten
responstijd

<16 minuten
responstijd

<17 minuten
responstijd

1. Berkelse Poort
2. Rotterdam Baan

3.876
10.963

94,6%
96,5%

95,8%
97,6%

97,1%
98,2%

3. Capelle aan den IJssel

6.130

93,2%

95,3%

96,9%

4. Barendrecht
5. Schiedam
6. Spijkenisse
7. Brielle
8. Haringvlietdam
9. Dirksland
Postcode niet bekend bij
uitgifte rit**

7.147
7.412
4.814
1.386
1.884
1.026

94,5%
91,9%
87,0%
83,8%
85,3%
87,8%

96,1%
93,9%
90,1%
87,6%
89,6%
91,1%

97,4%
95,4%
93,1%
91,6%
93,1%
94,1%

5.788

92,3%

94,5%

95,8%

50.426

92,8%

94,8%

96,3%

Totaal
**

zie toelichting op deze categorie onder de tabel in paragraaf 10.2.2

Voorne-Putten
Nissewaard*
Hellevoetsluis
Brielle
Westvoorne
Subtotaal
Goeree-Overflakkee*

10.2.2

A1-prestaties per gemeente

Onderstaande tabel maakt de prestaties per gebied en tevens per gemeente inzichtelijk. De
gemeenten zijn gesorteerd op het aantal uitgevoerde A1-ritten. Daarnaast is per gebied en
per gemeente de gemiddelde responstijd weergegeven (verstreken tijd tussen eerste melding en
aankomst bij de patiënt).
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*
**

Fusiegemeente bestaande uit de voormalige gemeenten Spijkenisse en Bernisse.
AZRR wil inzicht geven in alle ritten die zij uitvoert. De categorie ‘postcode niet bekend bij uitgifte rit’
betreft een restcategorie waarbij op het moment van uitgifte van de rit geen postcode kan worden
geregistreerd. Met ingang van dit kalenderjaar publiceert AZRR in het jaarverslag ook de cijfers over
deze categorie ritten. Dit betreft bijvoorbeeld incidenten op snelwegen, in parken, wandelgebieden,
winkelcentra etcetera. Er zijn doorgaans op basis van GPS wel coördinaten bekend, waardoor de ritopdracht
zonder vertraging uitgegeven kan worden. Omdat deze incidenten in de registratie niet gekoppeld zijn aan
een gemeente of standplaatsgebied, worden zij separaat getoond.

65

10.3

Trends in ontwikkeling aantal ritten en A1-prestaties AZRR

Ontwikkeling aantal ritten AZRR

In deze paragraaf wordt inzichtelijk gemaakt hoe het aantal uitgevoerde ritten en de A1-prestaties
95%

zich over een langere tijdperiode hebben ontwikkeld.

90%

Ontwikkeling aantal ritten AZRR
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110.000
80%

100.000

A1-prestatie
90.000
75%

Lineair (A1-prestatie)

80.000
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70.000
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■ Totaal
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De grafiek toont de ontwikkeling van de prestatie in het A1-vervoer in de periode 2007 t/m 2014. Een

10.000

kanttekening is dat in 2011 de meetmethode is aangepast aan de landelijke meetmethode van het

0
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RIVM. Dit heeft geleid tot een trendbreuk. De grafiek maakt vooral zichtbaar dat AZRR, ondanks de
stijging van het totale aantal ritten, een aanzienlijke verbetering van de prestatie heeft gerealiseerd.

De grafiek toont de ontwikkeling van het aantal ritten vanaf 2007 t/m 2014. De grafiek laat zien dat

AZRR stelt alles in het werk om, waar nodig gefaciliteerd door de zorgverzekeraar, de lineaire

het aantal ritten in de achterliggende jaren sterk is gestegen. Bij benadering van 80.000 in 2007 naar

verbetering de komende jaren verder te kunnen doortrekken en uiteindelijk de doelstelling van 95%

ruim 100.000 in 2014. Deze stijging is toe te schrijven aan de toename van het aantal spoedritten. Het

te realiseren.

aantal ritten binnen het besteld vervoer is licht gedaald / gestabiliseerd. De beschikbare capaciteit aan
ambulancevoertuigen is in de achterliggende jaren nagenoeg gelijk gebleven. AZRR loopt binnen de
huidige beschikbare capaciteit tegen de grenzen van de mogelijkheden aan.
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11

Nevenfuncties
leden Raad van
Bestuur

De Raad van Bestuur AZRR van de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. bestond op
31 december 2014 uit de volgende leden:
•

De heer mr. drs. A. (Arjen) Littooij, voorzitter

•

De heer S. (Stef) Hesselink
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De leden van de Raad van Bestuur bekleedden in 2014 verschillende functies, die worden
verantwoord in onderstaande tabel.

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties
(gegevens per 31 december 2014)
mr. drs. A. Littooij

Algemeen Directeur en Regionaal Commandant Brandweer bij
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Bestuurslid Stichting World Police and Firegames
Bestuurslid Profwielerronde Oostvoorne
Adviesraad studie Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam
Voorzitter CDA steunfractie Westvoorne

S. Hesselink

Algemeen directeur en eigenaar van BIOS-groep en al haar gelieerde
bedrijven
Bestuurslid Sociaal Fonds Taxi
CFO van Stichting MICU Zuidwest-Nederland
Directeur MICU International BV
Non-executive Chairman of the Board bij S+B
Bestuursvoorzitter Stichting HR Via Care
Algemeen directeur LQ Invest
Chairman of the Board bij BIOS Ambulance Services Danmark A/S
Commissaris bij Transvision BV

Aangezien de leden Raad van Bestuur beiden eindverantwoordelijk directeur zijn van de
respectievelijke coöperatieleden VRR en BIOS-groep, hebben zij als lid van de Raad van Bestuur
AZRR geen separate bezoldiging ontvangen.

70

Jaarverslag AZRR 2014

71

12

Jaarverslag
Raad van
Toezicht
Samenstelling

De Raad van Toezicht van de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. bestond per
31 december 2014 uit de volgende leden:
•

De heer H.C.J.(Henk) Roijers, voorzitter

•

De heer drs. E.P. (Ewout) Cassee, vice-voorzitter

•

De heer R.W. (René) van Peursen

•

De heer drs. J. (Jan) Schaart
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(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties
(gegevens per 31 december 2014)

vastgelegd dat de RvT zelf verantwoordelijk is voor het doen van een voordracht voor nieuwe

H.C.J. Roijers
benoemd per 1 januari
2013

Vicevoorzitter Raad van Toezicht Zonnehuisgroep Vlaardingen
Directeur Gemeenschappelijk Bezit Evides BV

bij de invulling van vacatures.

Drs. E.P. Cassee
benoemd per 1 januari
2013

Wethouder gemeente Haarlem (tot 30 oktober 2014)
Directeur Multipodia BV
Voorzitter VvE ‘Parkflat Zuiderhout’

R.W. van Peursen
benoemd per 1 januari
2013

Van Peursen advies en begeleiding, zelfstandig adviseur

Drs. J. Schaart
benoemd per 1 januari
2014

Lid Raad van Bestuur Stichting Arq
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Meander Medisch Centrum
Amersfoort vanaf sept 2014
Bestuurslid Capaciteitsorgaan
Bestuurslid Global Initiative Psychiatry Nederland
Bestuurslid Stichting 4 mei Concert
Lid commissie Werkgevers- en Arbeidszaken GGZ-Nederland

leden. Daarop vooruitlopende heeft de RvT ervoor gekozen om deze werkwijze reeds te hanteren

Voorts is er voor gekozen om een ‘versneld’ rooster van aftreden vast te stellen.

De vacature die eind 2013 ontstond door het terugtreden van de heer P.E. de Jong als lid van de
Raad is na een externe sollicitatieronde met ingang van 1 januari 2014 ingevuld door de heer
J. Schaart. De RvT heeft zich bij deze procedure laten bijstaan door een werving- en selectiebureau.

Uit het selectietraject kwamen meerdere kandidaten naar voren, die pasten in het profiel van de
RvT. Door de statutaire beperking van het aantal leden van de RvT is er voor gekozen één van deze
kandidaten, de heer H.P.J. (Henk) Gerla RA per 1 januari 2014 als adviseur aan de RvT toe te voegen
en hem voor te dragen als lid bij de eerstkomende vacature per 1 januari 2015.
Hiermee beoogt de RvT ook de continuïteit te bevorderen. De heer Gerla ontvangt voor zijn
adviseurschap een vergoeding die gelijk is aan die van de leden van de RvT.

Bezoldiging
De leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging. Bij de instelling van de

Rooster van aftreden

RvT AZRR is er voor gekozen om de honorering te baseren op het advies van de Nederlandse

Het volgende rooster van aftreden was per 31 december 2014 van toepassing:
•

31 december 2014:

drs. E.P. Cassee

•

31 december 2015:

H.C.J. Roijers

•

30 juni 2016: R.W. van Peursen

•

31 december 2017:

vereniging van Toezichthouders Zorginstellingen inzake ‘Honorering van raden van toezicht van
zorginstellingen’. Gerelateerd aan de omzet van AZRR, en de complexiteit van de organisatie is de
honorering vastgesteld volgens categorie D van bovengenoemd advies.
Met de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet normering topfunctionarissen publieke en

drs. J. Schaart

semipublieke sector (WNT), kwam er ook een wettelijk maximum voor de bezoldiging van

Bij het aantreden van de Raad van Toezicht (RvT) in 2013 was deze - conform de statuten van AZRR
- samengesteld uit leden die waren voorgedragen door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

toezichthouders. De bezoldiging van de leden van de Raad blijft binnen het wettelijk maximum van
de WNT.

resp. BIOS-groep. De leden van de Raad hebben in hun constituerend overleg geconstateerd dat
deze constructie een mogelijk onafhankelijk en kritisch functioneren van de RvT in de weg zou
kunnen staan. De RvT is daarom van mening dat bij een toekomstige statutenwijziging wordt

74

Jaarverslag AZRR 2014

75

In 2014 waren de volgende bedragen van toepassing:

Om dit proces in gang te zetten stelde de RvT voor om een kwartiermaker aan te stellen, die als
eerste opdracht zou moeten krijgen om de genoemde aspecten in overleg met de direct

•

Voor de voorzitter:

€ 10.500 per jaar (inclusief BTW € 12.705)

•

Voor de leden:

€ 7.000 per jaar (inclusief BTW € 8.470)

betrokkenen uit te werken en te komen tot een plan van aanpak.

De RvT heeft in 2014 uitgebreid met de RvB over het toekomstperspectief en de te zetten stappen

Werkzaamheden

gesproken. Medio 2014 is de heer Van Duijvenbode door de RvB als kwartiermaker aangesteld.

De RvT vergaderde in het verslagjaar vier keer: op 14 maart, 13 juni, 12 september en 12 december.

Het veranderingsproces van AZRR wordt aangestuurd door een regiegroep, bestaande uit de leden

Op 13 februari 2015 heeft de RvT zich in een apart belegde vergadering (buiten tegenwoordigheid

van de RvB en de leden van de ALV, ondersteund door de kwartiermaker.

van de Raad van Bestuur) beraden op zijn eigen functioneren, alsmede op het functioneren van de
Raad van Bestuur (RvB).

In de vergadering van de RvT van december 2014 is door de regiegroep een plan van aanpak

Buiten de vergaderingen van de RvT overlegt de voorzitter periodiek met de RvB en met de

gepresenteerd, waarin de ambitie is neergelegd om eind 2015 te komen tot een versterkte AZRR,

voorzitter van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van de schaalvoordelen van de coöperatie via
intensivering van samenwerking van de leden binnen de coöperatie.

In het verslagjaar is bij een aantal onderwerpen uitgebreid stilgestaan.

In de ambitie van de regiegroep moet dit eind 2015 leiden tot het zoveel mogelijk gezamenlijk

Kern hiervan vormden de discussies over het toekomstperspectief en de daaraan gekoppelde

uitvoeren van ondersteunende bedrijfsfuncties binnen het verband van de coöperatie.

doorontwikkeling van AZRR. In zijn evaluatie-verslag over 2013 heeft de RvT hiervoor aan de RvB

De RvT kan zich vinden in de hoofdlijnen van de uitgezette koers. De RvT zal het proces volgen en

een agenda gepresenteerd. In dit proces onderscheidde de RvT een aantal aspecten:

periodiek door de Regiegroep worden geïnformeerd over de voortgang en worden betrokken bij
de strategische besluitvormingsmomenten.

•

•

•

•

Herstellen van de weeffouten in de aansturing en verantwoordelijkheidsverdeling binnen AZRR
en tussen AZRR en de partijen in de coöperatie;

De RvT heeft zich verder intensief bezig gehouden met de financiële verslaglegging van de

Bezien onder welke juridische (waaronder de rechtsvorm), fiscale en andere randvoorwaarden

coöperatie. Het jaar 2013 was het eerste (financiële) verslagjaar van de coöperatie AZRR. In de

AZRR als organisatie kan worden ‘gevuld’, waardoor AZRR de beschikking krijgt over eigen

praktijk bleek de afstemming tussen de financiële verslaglegging van de beide leden van de

(financiële) middelen en personeel;

coöperatie (VRR en BIOS-groep) enerzijds en de coöperatie anderzijds complexer dan aanvankelijk

Nagaan hoe de publieke en de private elementen binnen AZRR elkaar (nog verder) kunnen

ingeschat. Dit leidde volgens RvT tot een onvoldoende inzicht in de financiële cijfers en risico’s van

versterken;

de coöperatie. De RvT heeft hierover zijn zorg uitgesproken en hiervoor aandacht gevraagd van de

Mede op basis van vorenstaande aspecten ontwikkelen van een veranderingsvoorstel om te

RvB.

komen tot een fysieke, formatieve en organisatorische invulling van AZRR.

Met de RvB zijn afspraken gemaakt over wijze van rapporteren en de tijdigheid van rapportages in
de toekomst.
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Tot genoegen van de RvT is inmiddels besloten om binnen de coöperatie een eigenstandige
financiële functie op te bouwen. De RvT ziet dit tevens als stap in de richting van de vormgeving en
versterking van de coöperatie.
Over de jaarrekening 2013 is door de RvT intensief gesproken met de accountant van de coöperatie.
Hierbij is onder andere de ‘opstartproblematiek’ aan de orde geweest zoals hierboven vermeld. De
RvT heeft te kennen gegeven er prijs op te stellen dat bij de interimcontrole 2014 door de
accountant een managementletter wordt gepresenteerd.

De RvT is zich er van bewust dat het veranderproces van de huidige coöperatie AZRR naar één
organisatie een complexe operatie is, waarbij op dit moment de kaders van de inrichting van de
ambulancesector na het einde van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) eind 2017 nog niet zijn
uitgekristalliseerd. Binnen de organisatie moet aandacht zijn voor enerzijds het treffen van de
voorbereidingen op de periode na 2017 en anderzijds het leveren van verantwoorde ambulancezorg binnen de huidige context.

In dit licht heeft de RvT waardering voor de inspanningen van alle betrokkenen bij de organisatie.
Een aantal zaken verdient in dit verband de bijzondere aandacht. Uit het patiënttevredenheidsonderzoek dat begin 2014 is gehouden bleek dat de waardering van patiënten voor de AZRR
onverminderd hoog is. De patiënten zijn onder andere zeer tevreden over de zorgverlening door
het ambulancepersoneel en de deskundigheid van centralisten.
Verder zijn in 2014 de prestaties (aanrijtijden) opnieuw verbeterd, ondanks een toename van het
aantal gereden ritten. Hiermee wordt de positieve trend van de afgelopen jaren doorgezet.
Tenslotte mogen de inspanningen die zijn geleverd ter voorbereiding op het vervoer van patiënten
met een mogelijke Ebola-besmetting niet onvermeld blijven. Hiervoor is in relatief korte tijd veel
werk verricht in afstemming met ketenpartners en de collega’s van de Ambulancedienst ZuidHolland Zuid.

Ten slotte
De RvT spreekt zijn waardering uit voor de inzet waarmee medewerkers, het management, de staf
en de RvB hun functie uitoefenen.
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