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Voorwoord
Met gepaste trots presenteren wij u het jaarverslag AZRR 2019. Hoewel op het moment van publicatie van dit
jaarverslag de tijd even lijkt stil te staan en de wereld er heel anders uit ziet door de coronacrisis, vinden we
tegelijkertijd dat het gewone werk zoveel mogelijk door moet gaan. Dat betreft ook het tijdig publiceren van
ons jaarverslag. Voor onze medewerkers op de ambulance heeft het verlenen van zorg aan coronapatiënten
grote impact. Niet alleen wat betreft extra hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, maar
ook emotioneel is dit een zware belasting. Bij de recente uitbraak van de pandemie bevonden we ons als
ambulancezorg midden in het oog van de orkaan. Het jaarverslag blikt inhoudelijk terug op het kalenderjaar
2019 maar is tegelijkertijd geïllustreerd met actuele foto’s die een impressie geven van de situatie gedurende de
coronapandemie. Door twee van onze eigen ambulanceverpleegkundigen zijn deze historische beelden
vastgelegd, rekening houdend met de privacy van patiënten en in nauwe afstemming met onze ketenpartners.
Het jaarverslag heeft daarmee een iets andere lading dan andere jaren en is tegelijkertijd actueler dan ooit.
In 2019 is door onze medewerkers weer met veel inzet en bezieling gewerkt om ambulancezorg te verlenen
aan alle patiënten die dit nodig hadden. In totaal zijn 114.988 ambulanceritten uitgevoerd, een stijging van ruim
2.000 ritten ten opzichte van vorig jaar. Met name het aantal spoedritten is toegenomen vergeleken met vorig
jaar. Het aantal ritten in het bestelde vervoer is licht gedaald. Doordat de formatie door intensieve werving meer
op sterkte is gebracht, konden in 2019 meer ambulances volgens het dienstrooster worden ingezet. In totaal
zijn 45 nieuwe medewerkers aangenomen. We zijn heel blij met deze nieuwe collega’s, welkom bij AZRR! Het
aantal spoedritten met A1-urgentie dat binnen de normtijd van 15 minuten is gearriveerd, is gestegen naar
91,3%. Vergeleken met voorgaand kalenderjaar is dat een verbetering van bijna 3,0%
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De Minister van VWS heeft medio 2019 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij voornemens is
om ambulancezorg wettelijk aan te merken als niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB).
Wanneer een dergelijke publieke taak van toepassing is en er feitelijk geen sprake is van een markt, geldt de
regelgeving voor mededinging en aanbesteding niet. Een aanbesteding van ambulancezorg lijkt daarmee
definitief van de baan. Dit zorgt voor stabiliteit en duidelijkheid in de ambulancesector. Naast een aantal andere
ontwikkelingen is bovenstaande één van de triggers geweest om AZRR te gaan inrichten als één organisatie. Per
1 oktober 2019 is officieel de transitie in gang gezet naar één organisatie. Daarbij heeft AZRR het belang in
BIOS-groep overgenomen en zijn de medewerkers in dienst gekomen bij AZRR. In 2020 vindt verdere
besluitvorming plaats over de definitieve organisatievorm. Het meest waarschijnlijke scenario is een
organisatorische inbedding in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waarmee er sprake is van publieke
borging van ambulancezorg in onze regio.
Uiteindelijk staan alle inspanningen in het teken van verbetering van de prestaties en dienstverlening en is een
duidelijke organisatiestructuur hierin ondersteunend. Daarom is in 2019 hard gewerkt aan het uitwerken van de
inhoudelijke ambities en doelstellingen voor AZRR voor de komende jaren. De inspanningen hebben
geresulteerd in een nieuwe visie en kernwaarden die u leest in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag. In samenspraak
met onze ambulancemedewerkers zal hieraan nog meer concrete uitwerking en praktische invulling aan worden
gegeven.
Een mooi resultaat in 2019 is dat de Pilot medium care ambulancezorg dusdanig succesvol is verlopen dat deze
vorm van zorgdifferentiatie ook landelijk wordt doorgevoerd. Een andere innovatie die we willen noemen is de
implementatie van de elektrische brancard, die zorgt voor meer comfort voor de patiënt en minder fysieke
belasting voor het ambulancepersoneel.
Wij bedanken onze medewerkers, ondernemingsraden, ketenpartners en alle andere betrokkenen voor hun
onvermoeibare inzet en bijdragen aan de continuïteit van de ambulancezorg in onze regio, 24/7 en onder alle
denkbare omstandigheden!
Barendrecht, mei 2020
Raad van Bestuur AZRR,
A. (Arjen) Littooij, voorzitter
A.J.A. (Arie) Wijten
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Introductie
1.1

Wat is AZRR?

1

AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) is aangewezen als de vergunninghouder voor het leveren van
ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. 1 oktober 2019 is een markeringspunt geweest omdat op
die datum officieel de transitie AZRR in gang is gezet. Daarbij heeft AZRR het belang in de partner BIOSgroep overgenomen, met garantstelling van de VRR. Er is formeel de stap gezet naar het gaan werken als
één functionele organisatie AZRR. De ambulancemedewerkers van de BIOS-groep zijn per 1-10-2019 in dienst
getreden bij de Coöperatie AZRR. De stip op de horizon is dat alle medewerkers rechtspositioneel bij één
organisatie ondergebracht worden. Daarvoor bestaan nog verschillende scenario’s waarover in 2020
besluitvorming zal plaatsvinden.

AZRR en partner VRR zorgen gezamenlijk voor voldoende ambulancevoertuigen en vakbekwaam personeel
volgens het vastgestelde paraatheidsrooster en beschikbaarheidsplan. De prestatieafspraken met de
zorgverzekeraar zijn leidend voor het jaarlijkse aantal te leveren diensten en de te behalen tijdsprestaties.

Het afhandelen van telefonische (112-)meldingen en aanvragen voor ambulancezorg wordt verzorgd door de
Meldkamer Ambulancezorg (MKA) als onderdeel van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van de VRR.
Tevens zorgt de MKA als regisseur van het primaire proces voor de aansturing en spreiding van beschikbare
ambulances en voor de coördinatie bij opgeschaalde incidenten en crises.
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De beleidsmatige ondersteuning van AZRR wordt verzorgd door het Stafbureau AZRR. De ondersteuning richt
zich op terreinen als algemene beleidsontwikkeling, financieel beleid, informatievoorziening, medische
advisering, scholing, ketenmanagement en netwerkregie, innovatie en kwaliteit. Op het gebied van opleiding
en scholing beschikt AZRR over een eigen afdeling Leren & Ontwikkelen die de regionale opleidingen en (na)
scholingen voor het ambulancepersoneel van AZRR verzorgt.

1.2

Wat doet AZRR?

Bij AZRR zijn ruim 400 medewerkers werkzaam. De ambulancemedewerkers en meldkamercentralisten staan
dag en nacht paraat om de ruim 1,3 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 2019 zijn in totaal 114.988 ritten uitgevoerd.

Het verzorgingsgebied van AZRR wordt gekenmerkt door een sterk verstedelijkt gebied met een relatief hoge
zorgvraag (Rotterdam en omstreken) en enkele rurale gebieden met een relatief lage zorgvraag (VoornePutten 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.

Het ambulancepersoneel start en eindigt de diensten centraal vanuit vier standplaatsen. Deze vier
standplaatsen bevinden zich in Barendrecht, Rotterdam Kralingen, Dirksland en Brielle. Enkele van deze
standplaatsen fungeren tevens als postlocatie. Een postlocatie beschikt over een aantal basisvoorzieningen
om een ambulance te stationeren tot het moment van een nieuwe ritopdracht. Deze locaties zijn geografisch
verspreid over de regio. In totaal heeft AZRR 13 postlocaties. Deze bevinden zich in Brielle, Capelle aan den
IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Lansingerland (Berkelse Poort), Maasvlakte (Coloradoweg),
Rotterdam Centrum (Baan), Rotterdam Kralingen (Brugwachter), Rotterdam Zuid (Maasstad ziekenhuis),
Nissewaard (Spijkenisse), Oude Tonge en Vlaardingen (Hoogstad).
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Aanvullend aan de postlocaties kunnen ook zogeheten opstellocaties worden gebruikt om een optimale
dekkingsgraad in de regio te realiseren. Een opstellocatie is een strategische, goed bereikbare locatie waar de
ambulance kortdurend wordt gestationeerd om snel inzetbaar te zijn. In 2019 heeft AZRR gebruikt gemaakt
van één opstellocatie, namelijk Wellebrug (Bernisse). Naast het gebruik van post- en opstellocaties bewegen
ambulancevoertuigen zich continu dynamisch door het verzorgingsgebied. Dit wordt ook wel rijdende
paraatheid genoemd. Wanneer een ambulance in een bepaald gebied een nieuwe ritopdracht krijgt, worden
de overige op dat moment vrije ambulances opnieuw gepositioneerd. Dit gebeurt onder regie van de MKA.
Op deze wijze wordt continu gestuurd op een zo hoog mogelijke dekkingsgraad om alle inwoners van de
regio tijdig te voorzien van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg.

Aansluitend op de diversiteit binnen de zorgvraag worden verschillende zorgproducten geleverd. Dit vertaalt
zich in een gedifferentieerd wagenpark bestaande uit reguliere ambulances, Mobiele Intensive Care Units
(MICU’s), Zorgambulances, Medium Care ambulances, ambulancemotoren en monolances.

Het MICU-transport van IC-patiënten tussen ziekenhuizen vindt plaats vanuit de Stichting MICU Zuid-West
Nederland. De patiënt wordt begeleid door een MICU-team, bestaande uit een IC-arts of intensivist en een
MICU-verpleegkundige. AZRR faciliteert het MICU-voertuig en de MICU-chauffeur.

1.3

AZRR en kwaliteitszorg

AZRR beschikt over het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorgsector). De reikwijdte van het
keurmerk omvat de aandachtsgebieden kwaliteit en patiëntveiligheid. Voor beide aandachtsgebieden is AZRR
HKZ-gecertificeerd. Naast de HKZ-certificering wordt het INK-managementmodel gebruikt als instrument voor
de doorontwikkeling van de organisatie. Het INK-model wordt toegepast voor het bepalen van de positie en
koers van de organisatie in de dynamische, voortdurend veranderende omgeving. Het INK-model brengt de
verschillende aandachtsgebieden binnen de organisatie op gestructureerde wijze in beeld en verbindt deze
met elkaar.

12

Jaarverslag AZRR 2019

Vanuit de visie worden prioriteiten vastgesteld en wordt de gewenste koers bepaald. De hoofdstukindeling
van dit jaarverslag is gebaseerd op het INK-managementmodel:
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Leiderschap
2.1

Missie, visie en kernwaarden

2

AZRR heeft de volgende missie geformuleerd:

Het leveren van verantwoorde en veilige ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond
vanuit een doelmatige organisatie en in goede samenspraak met alle betrokken partijen,
waarbij de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. AZRR is een
proactieve, innovatieve en ondernemende organisatie waarin de aandacht is gericht op
het resultaat, de medewerkers en de benodigde randvoorwaarden. De wensen,
behoeften en gezondheidssituatie van de patiënt staan centraal. Als zorginstelling levert
AZRR goede zorg vanuit een sterke professionaliteit, met oog voor patiëntveiligheid en
in lijn met de wettelijke vereisten, kwaliteitskaders, brancherichtlijnen en andere
geldende afspraken binnen de sector.
AZRR levert de dienstverlening in nauwe samenwerking met zowel partners in de acute
zorgketen (bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en traumacentrum) als partners op het
gebied van Openbare Orde en Veiligheid (GHOR, politie en brandweer), waarbij
wederzijds respect voor elkaars competenties een belangrijke pijler is. Vooruitgang, groei
en succes vereisen samenwerking en het continu verbeteren van de organisatie.
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In 2019 is een traject in gang gezet om te komen tot een nieuwe visie om richting te geven aan de
ontwikkeling van de organisatie in de komende jaren. De visie van AZRR luidt:

Een patiëntgerichte, sterk georganiseerde en innovatieve regionale
ambulancevoorziening (RAV), met een bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen en
deskundigheid, die in de regio Rotterdam-Rijnmond een veelgevraagde
samenwerkingspartner en aantrekkelijke werkgever is en die als RAV toonaangevend is
binnen de sector ambulancezorg.

Bijbehorend zijn kernwaarden benoemd die kenmerkend zijn voor de organisatie die AZRR wil zijn en die bij
de werving van nieuw personeel expliciet worden meegenomen:

•

Patiëntgericht en dienstverlenend

•

Verantwoordelijk en betrouwbaar

•

Onderscheidende manier van werken

•

Ondernemend in het creëren en benutten van kansen

•

Leren en ontwikkelen als basis voor excellente ambulancezorg

•

Ambitie om toonaangevend te zijn binnen de sector

Deze kernwaarden worden vertaald naar de verschillende niveaus binnen de organisatie en praktisch ingevuld.
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2.2

Koers en organisatieontwikkeling

Om AZRR als organisatie gericht te ontwikkelen en te verbeteren is een doorvertaling gemaakt vanuit de visie
naar een aantal succesbepalende factoren. Om voldoende focus en richting aan te brengen, is de keuze
gemaakt om zes succesbepalende factoren (SBF’s) te benoemen Dit zijn:

1. Formatie op sterkte
2. Leren, innoveren en ontwikkelen
3. Eén organisatie en managementstijl
4. Sterk georganiseerde ondersteunende processen
5. Intensiveren ketensamenwerking en zorgcoördinatie
6. Focus op zorgkwaliteit en patiëntveiligheid

De succesbepalende factoren zijn uitgewerkt in het jaarplan AZRR. Alle inspanningen hebben als einddoel het
verbeteren van de ambulancezorg. Enerzijds wordt geïnvesteerd in de structurele verbetering en
professionalisering van de organisatie (‘growing concern’). Anderzijds wordt vol ingezet op de verbetering van
het primaire proces van ambulancezorg en de bijbehorende bedrijfsvoering (‘going concern’).

Na diverse ontwikkelingen en wetsvoorstellen is vanaf 2013 de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) van
kracht geworden. Deze wet had in aanvang een looptijd van vijf jaar, maar is verlengd met een periode van
drie jaar tot en met 31 december 2020. De Minister van VWS heeft medio 2019 in een brief aan de Tweede
Kamer aangegeven dat hij voornemens is om ambulancezorg wettelijk aan te merken als niet-economische
dienst van algemeen belang (NEDAB). Wanneer er sprake is van een dergelijke publieke taak is er geen sprake
van een markt en geldt de regelgeving voor mededinging en aanbesteding niet. Belangrijke constatering is
dat een aanbesteding van ambulancezorg daarmee definitief van de baan lijkt. Dit zorgt voor rust en
duidelijkheid in de sector. Het aanmerken van de ambulancezorg als NEDAB vergt wel strakke
overheidsregulering.
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Naast een aantal andere ontwikkelingen is dit één van de triggers geweest om AZRR te gaan inrichten als één
organisatie. Per 1 oktober 2019 is officieel de transitie in gang gezet naar één organisatie. Daarbij is de BIOSgroep uitgetreden en is door AZRR het belang in BIOS-groep overgenomen. De ambulancemedewerkers van
BIOS-groep zijn in dienst gekomen bij AZRR. Ook zijn in 2019 de voorbereidingen getroffen voor het
opstellen van een inrichtingsplan voor AZRR. Dit inrichtingsplan geeft meer duidelijkheid over de formele
aansturingslijnen en de positionering van de diverse ondersteunende afdelingen. In enkele Service Level
Agreements (SLA’s) wordt uitgewerkt welke dienstverlening wordt afgenomen bij de VRR. Het gaat dan om
zaken als ICT, huisvesting en facilitaire zaken. Het streven is één functionele organisatie AZRR met een zo
efficiënt mogelijke bedrijfsvoering.

2.3

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van de coöperatie AZRR is afgeleid van de Zorgbrede Governancecode. Tot 1 oktober
2019 telde de coöperatie AZRR twee leden, de BIOS-groep en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Door
het uittreden van de BIOS-groep uit de coöperatie per 1 oktober 2019 telt de coöperatie nog maar één lid.
Dit betekent dat vanaf dat moment ook de algemene ledenvergadering (ALV) bestaat uit één lid. Dit wordt
ingevuld door de portefeuillehouder witte kolom in het Algemeen Bestuur van de VRR. AZRR kent een Raad
van Toezicht die bestaat uit vier onafhankelijke personen. De Raad van Bestuur per 1 oktober 2019 bestaat
uit twee leden. Naast de directeur AZRR heeft hierin de eindverantwoordelijk directeur van de VRR zitting, die
tegelijkertijd de rol van voorzitter RvB vervult. De RvB stelt de begroting en jaarrekening vast en neemt
formele besluiten over grote investeringen en organisatieveranderingen.

Het MT AZRR, onder voorzitterschap van de directeur AZRR, richt zich op de dagelijkse aansturing van de
organisatie.

Op operationeel niveau is een gezamenlijk Teamleiders Overleg (TLO AZRR) actief.

De ambitie is om als AZRR steeds meer toe te werken naar één functionele organisatie met een gezamenlijke
bedrijfsvoering. Daarnaast is het besluitvormingstraject ingezet om de materiële en juridische vormgeving van
AZRR in overeenstemming te brengen met de situatie na uittreding van de BIOS-groep uit de coöperatie.
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Strategie en
beleid
3.1

3

Arbeidsmarktbeleid

De allerhoogste prioriteit voor AZRR heeft het werven van medewerkers om de formatie op sterkte te
brengen en ook te houden. De uitvoerbaarheid van beleid op allerlei terreinen is voor een groot deel
afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. Er is daarom in 2019 opnieuw
veel inspanning verricht met betrekking tot het werven van nieuw personeel. Met name de werving van
medisch personeel blijft vanwege krapte op de arbeidsmarkt een grote uitdaging.

In 2019 was de arbeidsmarkt onverminderd krap voor zorgpersoneel. Toch heeft AZRR in 2019 veel nieuwe
collega’s kunnen aannemen. We kunnen concluderen dat de ambulancesector in het algemeen en AZRR in
het bijzonder een aantrekkelijker werkgever is geworden. De achterstand van de ziekenhuizen in het opleiden
van gespecialiseerde verpleegkundigen wordt ingelopen, wat er toe leidt dat het aantal potentiële kandidaten
toeneemt. Ook signaleren we een trend dat steeds jongere verpleegkundigen de overstap naar de
ambulancezorg willen maken. Mogelijk dat de campagne “De mensen van de ambulance” vanuit AZN daar
invloed op heeft gehad.
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AZRR heeft in 2019 de eerder geïntroduceerde functiedifferentiatie verder versterkt en uitgebouwd. Zo is in
2019 de pilot Medium Care Ambulancezorg wegens succes verlengd en uiteindelijk onderdeel geworden van
de reguliere zorgverlening. Ook heeft AZRR in 2019 nieuwe medewerkers voor Medium Care Ambulancezorg
aangetrokken. In combinatie met de lange tranche opleiding tot ambulanceverpleegkundigen kunnen we
medewerkers een loopbaanpad bieden tot (ALS) ambulanceverpleegkundige. De ambitie is dat dit een vast
onderdeel gaat worden. In 2019 zijn er meerdere IC-artsen part-time in dienst gekomen bij AZRR.
De genoemde ontwikkelingen bieden tegelijkertijd de kans om loopbaanpaden te gaan bieden en daarmee
ook een loopbaanperspectief voor een substantieel grotere groep verpleegkundigen dan voorheen. AZRR wil
een voortrekkersrol vervullen om het vak van ambulanceverpleegkundige toegankelijk te maken voor een
grotere groep deskundige zorgverleners. Diverse andere ontwikkelingen zoals de aansluiting van de
salarisschalen op die van gespecialiseerde verpleegkundigen in het ziekenhuis, het bieden van flexibele
roostermogelijkheden en het bieden van andere secundaire arbeidsvoorwaarden maken het werken binnen
de ambulancesector steeds aantrekkelijker.

3.2

Innovatie

3.2.1

Pilot Medium Care Ambulancezorg

Sinds begin van voorgaand kalenderjaar wordt met toestemming van het ministerie van VWS, door de
gezamenlijke grootstedelijke ambulanceregio’s Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-Waterland, Haaglanden en
Rotterdam-Rijnmond invulling gegeven aan de pilot medium care ambulancezorg. De pilot is een vorm van
zorgdifferentiatie tussen het spoedeisende vervoer (high care) en de zorgambulance (low care). Met de pilot
wordt voorzien in de vervoersbehoefte van patiënten die weliswaar complexe, maar niet-spoedeisende zorg
behoeven. Dit leidt tot een vermindering van de druk op de capaciteit voor de spoedeisende ambulancezorg
en komt tevens de patiëntenzorg ten goede, omdat deze meer op maat en patiëntgericht is georganiseerd.

Voor de inzet op de Medium Care Ambulance is een nieuwe groep verpleegkundigen (instroomeis tenminste
niveau 4) aangetrokken en er is door de drie RAV-regio’s een speciaal modulair opleidingstraject ontwikkeld,
inclusief onafhankelijke toetsing en assessment op niveau Medium Care. De eerste groep verpleegkundigen is
opgeleid zodat met de daadwerkelijke operationele inzet kon worden gestart.
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In september 2019 is in opdracht van de drie pilotregio’s door een extern onderzoeksbureau het eindrapport
van de evaluatie “Op weg naar medium care ambulancezorg in Nederland” gepresenteerd. Uit de evaluatie is
naar voren gekomen dat de pilot een bijdrage levert aan de verlaging van de druk op de ALS-capaciteit en
voorziet in passende zorg voor een specifieke patiëntencategorie. Daarnaast levert inzet van medium care een
bijdrage in verlaging van de wachttijden binnen het niet-spoedeisende ambulancevervoer.

De uitkomsten van de evaluatie zijn besproken binnen de algemene ledenvergadering van koepelorganisatie
Ambulancezorg Nederland (AZN) en daarna met advies tot landelijke implementatie voorgelegd aan de
minister van VWS. Naar aanleiding hiervan is door AZN eind 2019 gestart met de ontwikkeling van een
kwaliteitskader op basis waarvan landelijke invoering in 2020 kan worden gerealiseerd. Tot die tijd zal op
basis van de goede resultaten de pilot in de drie regio’s worden voortgezet.

3.2.2

Elektrische brancard

De invoering van de elektrische brancard is een innovatie die zowel arbotechnisch een verbetering betekent
(fysiek minder belastend voor het ambulancepersoneel) als ook het comfort voor de patiënt verhoogt.

Na een zorgvuldig voortraject door een breed samengestelde werkgroep is door de Raad van Bestuur in april
2019 gekozen voor de aanschaf van elektrische brancards van het type Stryker. De keuze is gebaseerd op
prijs, kwaliteit en gebruikerservaringen. Voor dit laatste aspect zijn testen uitgevoerd met de brancard door
eigen ambulancemedewerkers op basis van vooraf opgestelde criteria. Aangezien de ambulancemedewerkers
straks dagelijks met de brancard gaan werken zijn hun mening en gebruikerservaringen doorslaggevend
geweest bij de uiteindelijke keuze van het type brancard.

Alle ambulancemedewerkers ontvangen een persoonlijke instructie en training alvorens zij met de elektrische
brancard gaan werken. Dit gebeurt met de methodiek train-de-trainer, waarbij eigen medewerkers met reeds
opgedane expertise de training verzorgen aan hun collega’s.

De elektrische brancard wordt gefaseerd ingevoerd. Daarbij zullen binnen twee jaar alle ambulances die voor
patiëntenvervoer worden ingezet, uitgerust zijn met deze brancard.
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3.3

Kwaliteit

Het kwaliteitsbeleid richt zich op de borging van kritische processen binnen AZRR en de bijbehorende
werkinstructies en formulieren. Kwaliteitsdocumenten worden met een vaste frequentie gereviseerd zodat zij
blijven aansluiten bij de actuele situatie. Het uitgangspunt is ook dat er sprake is van één ongedeeld proces
van ambulancezorg, waarin de meldkamer en rijdende dienst(en) elk hun verantwoordelijkheid hebben.
Het is hierbij van belang dat de afzonderlijke schakels in het zorgproces, te weten indicatiestelling, coördinatie
en zorgverlening optimaal op elkaar aansluiten. Ook beleidsmatige zaken zoals interne audits, de
klachtenprocedure, het melden van incidenten, projectmatig werken en verbetermanagement worden
gezamenlijkheid als RAV vormgegeven.

In 2019 is veel aandacht besteed aan het opstellen van Service Level Agreements (SLA’s) voor ondersteunende
processen en diensten die AZRR als gevolg van de transitie zal gaan afnemen bij de VRR zoals huisvesting,
wagenpark, ICT en advisering op het gebied van Human Resources (HR).

In het hoofdstuk Management van processen leest u meer over de invulling van kwaliteitszorg binnen AZRR.

3.4

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid houdt in dat een patiënt zo min mogelijk risico loopt op onbedoelde (en dus vermijdbare)
lichamelijke of psychische schade tijdens de zorgverlening. Zorgverleners worden vanaf de start van hun
opleiding getraind hoe om te gaan met de risico's die het medisch handelen met zich mee brengt. Denk aan
bijwerkingen, complicaties en dergelijke. Op basis van onderzoek ter plaatse brengt de als
ambulanceprofessional in kaart welke risico’s van toepassing zijn bij de betreffende patiënt. Wat is bijvoorbeeld
de medische voorgeschiedenis? Wat is het medicijngebruik? Is er een resistentie voor bepaalde antibiotica? Door
dergelijke patiëntrisico’s volgens vaste methodes in beeld te brengen, goed te documenteren en over te dragen
aan de ketenpartner wordt voorkomen dat bij de patiënt schade optreedt die in principe vermijdbaar zou zijn
geweest.
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Daarnaast zijn er methodieken om organisatiebreed te werken aan patiëntveiligheid, zoals veilig incident melden
(VIM) en de uitvoering van prospectieve risico-inventarisaties (PRI).

In 2019 heeft opnieuw een externe audit plaatsgevonden en is het HKZ-certificaat voor kwaliteit en
patiëntveiligheid voor de Coöperatie AZRR voor een nieuwe periode van drie jaar behaald.

In het hoofdstuk Management van processen leest u meer over de invulling van patiëntveiligheid binnen AZRR.

3.5

Leren & ontwikkelen

AZRR helpt medewerkers het beste uit zichzelf te halen. Zo zorgen we voor duurzame ontwikkeling van onze
medewerkers en van de organisatie. De leer- en ontwikkelactiviteiten zijn erop gericht om met elkaar de
organisatiedoelstellingen behalen. Blijvend leren is cruciaal om goed te anticiperen en te reageren op de huidige
en toekomstige ontwikkelingen in de ambulancezorg. De afdeling Leren & Ontwikkelen (L&O) en de individuele
medewerker hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid: L&O schept de kaders waarbinnen leren
plaatsvindt en de medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen professionaliteit en functioneren en is eigenaar
van zijn leerproces. Eind 2019 is een nieuw Regionaal Opleidingsplan (ROP) geschreven, met als doel om richting
te geven aan het leren en ontwikkelen van alle medewerkers binnen AZRR.
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3.6

Medisch beleid

Het medisch management van AZRR bestaat uit de medisch managers ambulancezorg (MMA) en de
verpleegkundig specialisten acute zorg (VSAZ). De MMA-formatie is in 2019 versterkt met een MMA voor de
rijdende dienst en een MMA specifiek voor de meldkamer (beiden met een deeltijdaanstelling). De formatie
verpleegkundig specialisten (VSAZ) binnen AZRR bestond in 2019 uit drie gediplomeerd verpleegkundig
specialisten en twee verpleegkundigen in opleiding tot specialist (VIOS).

De MMA’s zijn verantwoordelijk voor het medisch inhoudelijk beleid en voor de naleving van de wetgeving die
betrekking heeft op de (medische) zorg aan patiënten. De MMA heeft een bijzondere positie binnen de
bekwaamheidsstructuur. In het kader van de Wet BIG doen ambulancezorgverleners en meldkamercentralisten
hun medische werkzaamheden in opdracht van de MMA. De MMA mag de opdracht alleen verstrekken als
deze er redelijkerwijs van overtuigd is dat de medewerker bekwaam is.

Het takenpakket en het aandachtsgebied van de VSAZ bevinden zich tussen die van de MMA en de
ambulanceverpleegkundigen. De VSAZ is nauw betrokken bij de dagelijkse praktijk en is aan de andere kant
opgeleid om praktijkgericht onderzoek te verrichten en een rol te spelen bij de training en onderwijs van
ambulancepersoneel. De VSAZ dient verder als vraagbaak voor collega’s, bijvoorbeeld bij complexe zorgvragen,
geeft ‘coaching on-the-job’ aan individuele medewerkers en levert een bijdrage aan het meten van de
zorgkwaliteit door thematisch hulpverleningen op straat te evalueren.
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3.7

Ketenmanagement en netwerkregie

In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken de aanbieders van acute zorg op regionaal niveau
afspraken over een betere samenwerking. Het doel hiervan is de kwaliteit en bereikbaarheid van de acute
zorg verbeteren. De ziekenhuizen in Nederland met een erkenning voor Traumacentrum zijn door VWS
aangewezen om het initiatief te nemen voor dit overleg. In de regio Zuidwest Nederland is dit het Erasmus
MC te Rotterdam. Aan dit overleg wordt deelgenomen door vertegenwoordigers op bestuurlijk niveau van
onder meer huisartsen en huisartsenposten, regionale ambulancevoorzieningen, ziekenhuizen, GGZinstellingen met crisisfunctie en verloskundigen. AZRR participeert actief in het ROAZ, zowel op het bestuurlijk
niveau alsmede in de diverse binnen het ROAZ fungerende expertisegroepen. Voor afstemming van de
dagelijkse samenwerkingsprocessen bestaan diverse structurele overlegvormen die in paragraaf 6.4 aan de
orde komen.

3.8

Informatiebeleid en NEN7510

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het informatiebeleid betreft een verdere verfijning van de
registratiemogelijkheden in het digitaal ritformulier en het komen tot de volledige, tijdige en betrouwbare
meetgegevens. Naast betere analyse van de interne processen, ontstaan hierdoor tevens meer mogelijkheden
voor gegevensuitwisseling met partners in de acute zorgketen. Hierbij dient uiteraard rekening gehouden te
worden met vereisten op het gebied privacy. Ook wordt energie gestoken in het implementeren van
ondersteunende software waarmee de rol van de meldkamer als regisseur van het primair proces wordt
versterkt en waarmee deze de spreiding van ambulances over de regio kan bevorderen. Hierdoor kan in
spoedeisende situaties een ambulance sneller ter plaatse zijn bij de patiënt.

In het eerste half jaar van 2019 hebben interne audits plaatsgevonden ter voorbereiding op de officiële
externe audit om certificering op de norm NEN7510 te realiseren. Deze externe audit heeft plaatsgevonden in
juli 2019. Dit heeft erin geresulteerd dat AZRR het NEN7510 certificaat heeft behaald. Met het behalen van
dit certificaat is onafhankelijk aantoonbaar dat AZRR voldoet aan de norm voor informatiebeveiliging in de
zorgsector. Het afgelopen kalenderjaar is tevens hard gewerkt aan het verder vergroten van het bewustzijn
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om veilig te werken met vertrouwelijke, patiëntgerelateerde gegevens. Dit is gebeurd door middel van een
interne communicatiecampagne met flyers, posters, berichten op intranet, een mobiele applicatie en het
aanbieden van een e-learning. Periodiek wordt er informatiebeveiligingsoverleg gehouden, waarin onder
andere de zogeheten CISO-meldingen uit de applicatie worden besproken. In de certificeringscyclus wordt
AZRR jaarlijks bezocht, waarbij naast uitvoering van een steekproef ook gesignaleerde verbeterpunten uit de
voorgaande audit getoetst worden.

3.9

Financieel Beleid

In 2019 is er door de overname van het belang van BIOS Ambulancezorg door de Coöperatie AZRR veel
veranderd. Waar tot dan toe sprake was 7 personeelsleden in dienst van de Coöperatie en een beperkte
crediteurenstroom, is er sinds 1 oktober 2019 sprake van 140 personeelsleden binnen de Coöperatie AZRR en
zijn de werkzaamheden op de financiële administratie aanmerkelijk toegenomen. Met ingang van het nieuwe
kalenderjaar wordt de administratie van AZRR heringericht op de nieuw ontstane situatie. Er wordt daarbij
gestart met de hierbij behorende vervolgstappen, zoals het herinrichten van taken van medewerkers binnen
de financiële administratie en het actualiseren van procedurebeschrijvingen. Tevens zullen de werkzaamheden
binnen de financiële afdeling op het gebied van control verder worden uitgebouwd. In 2019 zijn hiervoor de
nodige beleidsmatige voorbereidingen getroffen.
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4

Management
van medewerkers
4.1

Personeelsbestand AZRR

Op 31 december 2019 zijn in totaal 428 medewerkers (378,96 FTE) werkzaam ten behoeve van de
Coöperatie AZRR. Totaal betreft dit 263 mannen en 165 vrouwen. De gemiddelde leeftijd ligt rond 45 jaar.
In de tabel is het totaal aantal medewerkers en FTE’s vermeld.

Formatie (FTE’s)
FTE
Ambulanceverpleegkundige

136,92

Ambulancechauffeur

141,40

Medewerker laag- en middencomlexe zorg*

35,72

Verpleegkundig centralist

26,36

Niet-verpleegkundig centralist

2,00

Bachelor Medische Hulpverlening (BMH)

1,00

Verpleegkundig specialist ambulancezorg (Vsaz)

5,00

Directie, management, staf en overige medewerkers
Totaal

30,56
378,96

* Dit betreft alle medewerkers die werkzaam zijn op de zorgambulance of medium care ambulance.
Deze benaming sluit aan op het nieuwe kwaliteitskader laag- en middencomplexe zorg.
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Aantal personen, leeftijdsopbouw en verdeling man-vrouw
M

V

Totaal

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

5
21
35
30
40
38

1
7
35
24
29
29

6
28
70
54
69
67

50 - 54 jaar

39

20

59

55 - 59 jaar

55

18

73

0

2

2

263

165

428

> 60
Totaal

4.2

Werving personeel

In 2019 is actief ingezet op het invullen van vacatures voor alle disciplines binnen de ambulancezorg. Naast
de instroom vanuit de ziekenhuisafdelingen SEH, IC / CCU of anesthesie, heeft AZRR nieuwe instroomroutes
aangeboden om het tekort van ambulanceverpleegkundigen op de korte en lange termijn aan te vullen. Deze
worden in de onderstaande subparagrafen kort toegelicht.

4.2.1

Opleiding Ambulanceverpleegkundige lange tranche (LTAVP)

Er zijn in 2019 twee verpleegkundigen gestart met de nieuwe opleiding Ambulanceverpleegkundige lange
tranche (LTAVP). De instroomeisen voor deze opleiding zijn een verpleegkundige diploma (minimaal MBO
niveau 4) aangevuld met enkele jaren werkervaring. Dit geeft medewerkers van AZRR die inmiddels enkele
jaren werkzaam zijn binnen de discipline medium care ambulancezorg de mogelijkheid om door te stromen
naar de ALS-ambulance. De opleiding LTAVP is ingedeeld in drie leerperiodes, verdeeld over in totaal achttien
maanden. Elke leerperiode bestaat uit een aantal studieblokken en wordt afgerond met een proeve van
bekwaamheid.
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4.2.2

Inzet artsen op de ambulance

Er zijn in 2019 drie artsen ingestroomd die een maatwerk opleidingstraject met assessments hebben
doorlopen en vanuit hun functie als ambulancezorgprofessional dezelfde werkzaamheden verrichten als een
ambulanceverpleegkundige in het spoedvervoer.

4.2.3

Medisch Hulpverlener Acute-Zorg

In 2019 zijn trainees begeleid die beschikten over het diploma Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) met
uitstroomprofiel acute zorg dat wordt verstrekt door een hogeschool. Twee medewerkers zijn na het
doorlopen van het traineeship BMH gestart als medisch hulpverlener ambulancezorg. Zij verrichten dezelfde
werkzaamheden als een ambulanceverpleegkundige binnen de spoedeisende ambulancezorg.

4.2.4

Omscholing ambulancechauffeurs

Twee ambulancechauffeurs zijn in 2019 gestart met de vierjarige duale opleiding Bachelor Medische
Hulpverlening aan Hogeschool Utrecht. Zij worden opgeleid tot medisch hulpverlener in de Ambulancezorg
met als doel in de toekomst te kunnen werken als Medisch Hulpverlener Acute Zorg.

4.3

Opleiding en bijscholing

De afdeling Leren & Ontwikkelen (L&O) geeft invulling aan het scholingsbeleid zoals beschreven in het
Regionaal OpleidingsPlan 2019 - 2024. Hier vallen zowel de initiële opleidingen als het bij- en nascholen van
alle medewerkers onder.

4.3.1

Initiële opleidingen

In 2019 hebben de volgende medewerkers hun initiële diploma behaald:
•

13 Ambulancechauffeurs

•

14 ambulanceverpleegkundigen

•

30 medewerkers laag- en middencomplexe Zorg

•

3 verpleegkundig centralisten

35

4.3.2

Moduletrainingen

L&O organiseert moduletrainingen voor ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs in opleiding.
Diverse vaardigheden worden middels scenario-trainingen geoefend en aangeleerd waarna dit op de
eerstvolgende bijeenkomst op de Academie voor Ambulancezorg opnieuw aan de orde komt. Daarna worden
de vaardigheden in de dagelijkse praktijk toegepast onder begeleiding van een praktijkbegeleider.
De ambulancechauffeurs in opleiding volgen daarnaast ook moduletrainingen op het gebied van
rijvaardigheid.

4.3.3

Landelijk assessment

Eenmaal per vijf jaar zijn ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs verplicht om het landelijk assessment af
te leggen. Dit assessment bestaat uit een theoretische toets voor de ambulanceverpleegkundige, een
verkeers- en vervoerstechnische toets voor de ambulancechauffeur en gezamenlijk laten zij in een aantal
scenario’s zien hoe zij patiënten opvangen vanuit de volgende aandachtsgebieden: cardiologie, traumatologie,
non-trauma en pediatrie.

In 2019 hebben 30 ambulanceteams, bestaande uit een ambulanceverpleegkundige en een
ambulancechauffeur, het landelijk assessment afgelegd. Het overgrote deel van de groep slaagde in de eerste
ronde voor het assessment. Centralisten van de MKA nemen geen deel aan het landelijk assessment, maar
leggen een assessment af dat intern door de meldkamer wordt georganiseerd.

4.3.4

Regionale nascholing

In 2019 stonden de volgende nascholingen op het programma:
•

Fracturen en Luxaties voor ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs

•

Cardiologie/Pediatrie voor ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs

•

Rijvaardigheid voor alle chauffeurs en rapid responder verpleegkundigen

•	Regionale nascholing inclusief BLS voor Zorgambulanceprofessionals (deze scholing is geaccrediteerd met
7 punten door het V&VN Kwaliteitsregister)
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4.3.5

Meldkamer Ambulancezorg

•

Protocollair werken in een Just Culture

•

Medisch inhoudelijke scholing verloskunde en de toepassing hiervan in ProQA

•

Medische kennistoets

•

Verdieping GMS

•

Uitgifte: intervisie, communicatie en opschaling

•

Hercertificering ProQA

•	Een eerste deel van de centralisten heeft deelgenomen aan de oefening Contra-terrorisme, extremisme en
radicalisering (CTER), die in 2020 wordt gecontinueerd.

4.3.6

Medium Care Ambulancezorg

De Academie voor Ambulancezorg heeft de organisatie van de Medium Care-opleiding overgenomen van de
drie pilot regio’s (Ambulance Amsterdam, RAV Haaglanden en AZRR). De medewerkers volgen daar de
opleiding tot Zorgambulanceprofessional en volgen aansluitend een aanvullend leertraject tot Medium Care.
In 2020 wordt het definitieve kwaliteitskader voor laag en middelcomplexe zorg verwacht waarna de
Academie voor Ambulancezorg een nieuw curriculum zal vormgeven.

4.3.7

Individuele trajecten

Voor een twintigtal medewerkers is in 2019 een individueel traject verzorgd omdat zij, vanwege
uiteenlopende redenen, een scholingsbehoefte hadden.
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Management
van middelen
5.1

5

Wagenpark

AZRR beschikt over een gedifferentieerd wagenpark. Op 31 december 2019 bestond dit wagenpark uit 61
reguliere ambulances, 11 Zorgambulances, 2 Mobiele Intensive Care Units (MICU’s), 3 voertuigen voor
grootschalige geneeskundige bijstand (GGB), 2 ambulancemotoren, 8 monolances en 7 dienst-/
piketvoertuigen.

AZRR heeft in 2019 twintig nieuwe ambulances besteld. Dit betreft tien ambulances ter vervanging en tien
ambulances ter uitbreiding van het wagenpark. Ten behoeve van het inkoopproces van deze nieuwe
ambulancevoertuigen is bij diverse leveranciers offerte opgevraagd, op basis van een vooraf opgesteld pakket
van eisen en wensen (PvE). Daarbij is uiteindelijk is gekozen voor de leverancier die hieraan het best voldeed
wat betreft kwaliteit en levertijd.

AZRR wil met het oog op de toekomst stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Zeker wanneer het
gaat om vervanging of uitbreiding van voertuigen biedt dit de kans om over te gaan op bijvoorbeeld
waterstof als brandstof of voor elektrische aandrijving.
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Vooruitlopend op besluitvorming is hier gedegen onderzoek naar gedaan. De keuze is gemaakt om bij de
vervanging van Rapid Responder voertuigen (monolances) in dit stadium nog te kiezen voor een hybride vorm
om de continue inzetbaarheid te kunnen garanderen. Deze zullen vanaf medio 2020 inzetbaar zijn. Een
keuze voor waterstof is nog te vroeg en om volledig over te gaan op elektrisch is voor hulpdiensten nog te
risicovol gezien het bereik. Voor de dienst-/piketvoertuigen is wel gekozen voor de volledig elektrische
uitvoering.

5.2

Medische inventaris en verbruiksmaterialen

De materiaalcommissie heeft in 2019 een aantal keer vergaderd en denkt proactief mee op het gebied van
ontwikkeling en vernieuwing van materialen op basis van actuele inzichten. De commissie heeft onder ander
een advies uitgebracht over het gefaseerd te vervangen van de zogeheten Evac chair die zorgt voor optimale
veiligheid van de patiënt bij het vervoer over trappen in hoogbouw zoals bijvoorbeeld een flat waar geen
geschikte liftfaciliteit aanwezig is.

In 2019 is een start gemaakt met de aanschaf en inbouw van de elektrische brancard. Hierdoor is nauw
samengewerkt met de brandweer met het oog op situaties waarbij de het afhijsen van de patiënt aan de
orde is. De schepbrancards die voor het afhijsen werden toegepast zijn gefaseerd vervangen
Daarnaast is in 2019 besloten tot aanschaf van apparatuur voor mechanische thorax compressie (MTC),
waarmee patiënten tijdens vervoer naar het ziekenhuis indien nodig op een stabiele wijze mechanische
hartmassage kunnen ontvangen zodat de circulatie op gang blijft. Dit voorkomt gezondheidsschade bij de
patiënt en reduceert de fysieke belasting bij de ambulancemedewerkers.

Op het gebied van hygiëne is in 2019 een nieuw beleidsplan geschreven die de materialen op het gebied van
hygiëne benoemd. In het hygiënebeleid is er aandacht voor de juiste desinfectie- en schoonmaakmiddelen,
het aanscherpen handelingsprotocollen en het inspelen op wereldwijde gezondheidscrisissen en pandemieën
zoals bijvoorbeeld Ebola of SARS en nu heel actueel het coronavirus. Meer concreet kan gedacht worden aan
het hanteren van de juiste richtlijnen bij het dragen en reinigen van het ambulancekleding, het schoonmaken
van voertuigen en apparatuur en het strikt toepassen van persoonlijke en handhygiëne. Richtinggevend voor
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het hygiënebeleid van AZRR zijn de richtlijnen van het RIVM en de landelijke protocollen ambulancezorg.
Binnen AZRR zijn het personeelswerkoverleg, het intranet, het nieuwsbulletin “Toeters en Bellen” en de
digitale publicatieschermen op elke opkomstlocatie belangrijke hulpmiddelen.

5.3

Terrorisme Gevolg Bestrijding

In het kader van terrorisme gevolg bestrijding (TGB) zijn in 2019 steek -en kogelwerende vesten op de
ambulance aangeschaft. Er is een instructiekaart voor situaties op het gebied van TGB ontwikkeld en op
iedere ambulance gelegd. Ook worden in gezamenlijkheid met politie en brandweer oefeningen
georganiseerd. Er zijn een aantal gezamenlijke oefeningen gedaan, onder andere in de Kuip te Rotterdam.
Ook zijn diverse workshops georganiseerd om medewerkers actief te betrekken en voor te bereiden op
mogelijke situaties met een terroristisch motief. Mede met het oog op het Eurovisie Song Festival dat in 2020
in Nederland zou plaatsvinden (inmiddels afgelast vanwege corona), is in 2019 gewerkt aan de voorbereiding
van een oefening bij het Centraal Station met alle ketenpartners aanwezig.

5.4

Administratieve organisatie

In het achterliggende kalenderjaar is er verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de administratieve
organisatie van AZRR. Onder andere is een nieuw softwarepakket geïmplementeerd voor de verwerking van
inkoopfacturen en het doen van bestellingen.

5.4.1

Opzet administratieve organisatie

Het uitgangspunt is om op grond van de geïdentificeerde risico’s te zorgen voor een eenduidige aanpak van
de werkzaamheden. Dit is vormgegeven in een aantal heldere procedures. Het vastleggen van de
administratieve organisatie in procedures heeft naast verheldering van de werkzaamheden ook tot doel om te
zorgen voor het borgen van kennis zodat bijvoorbeeld een nieuwe medewerker eenvoudig een beeld kan
krijgen van de werkzaamheden.
5.4.2

Risicoparagraaf
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In 2019 is in het financieel jaaroverzicht een risicoparagraaf opgenomen die aangeeft welke actuele
strategische risico’s er zijn. Per genoemd risico is ingeschat wat de kans is dat het risico zich daadwerkelijk
voordoet en welke beheersmaatregelen getroffen zijn.

5.4.3

Beheer financiële middelen

Binnen AZRR worden alle transacties via de bank afgehandeld er is op een aantal locaties een kleine kas
aanwezig. Op basis van het ‘four eye principle’ wordt er consequent functiescheiding toegepast waarbij er bij
iedere financiële transactie twee functionarissen hun handtekening dienen te zetten. Voor het kasverkeer
geldt dat de kasbeheerder periodiek het kasboek met achterliggende documentatie ter verantwoording aan
de afdeling finance & control dient aan te bieden. Het eerdergenoemde ‘four eye principle’ is eveneens
toegepast bij de invoer van nieuwe crediteuren, het fiatteren van inkoopfacturen, het klaar zetten van
betalingen en het accorderen van betalingen.

5.4.4

Rittenadministratie en facturatie

Elke ambulancerit wordt geregistreerd in een sterk beveiligde database. In de registratie wordt onderscheid
gemaakt in spoedritten en planbare ritten / besteld vervoer. Dit onderscheid vertaalt zich in verschillende
tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gepubliceerd in een tariefbeschikking.
Ritformulieren worden na validatie klaargezet voor facturatie. Dit leidt na goedkeuring in het Vecozo-portaal
tot het uploaden van declaratiebestanden naar de zorgverzekeraar. Het Vecozo-portaal is een landelijk
beschikbare digitale omgeving voor zorginstellingen ter controle of en bij welke verzekeraar de patiënt
verzekerd is. Daarnaast worden er facturen gestuurd naar zorginstellingen voor het intra-klinisch en
interklinisch diagnostisch vervoer.
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Management
van processen
6.1

6

Kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem

AZRR beschikt over een gecertificeerd kwaliteits- en veiligheidsmanagentsysteem waarin de procedures voor
zorgprocessen, ondersteunende processen en besturingsprocessen zijn beschreven. Het kwaliteits- en
veiligheidsmanagementsysteem is voor alle medewerkers via het intranet (ambuweb) toegankelijk.

Op donderdag 18 en vrijdag 19 juli 2019 is AZRR weer bezocht voor de jaarlijkse externe audit. De insteek
van de externe audit is om te toetsen of gewerkt wordt zoals voorgeschreven in de HKZ-norm en in hoeverre
AZRR systematisch de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid op een hoog niveau houdt en verder
verbetert. Het betrof dit jaar een opvolgaudit waarbij steekproefsgewijs een aantal vestigingen en
aandachtsgebieden is getoetst. Er zijn steekproeven in het primair uitgevoerd op de locaties Breslau,
Dirksland, Schiedam en de meldkamer ambulancezorg (MKA). Daarnaast vonden geplande interviews plaats
gericht op onder andere opleidingen, kwaliteit, patiëntveiligheid, ketenpartners, P&O, materialen en
gebouwenbeheer.
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In de terugkoppeling die de auditoren ons gaven, zijn veel positieve punten benoemd. De aandachtspunten
vanuit de audit van vorig jaar zijn voldoende geïmplementeerd en de conclusie is getrokken dat AZRR zich op
meerdere terreinen heeft verbeterd. De transitie van AZRR naar één organisatie is positief ontvangen en
wordt gezien als vliegwiel voor nog verdere verbetering. Naast sterke punten die zijn geconstateerd, zijn er
ook aanbevelingen gedaan om bepaalde zaken (nog) verder te verbeteren. Deze worden vertaald in concrete
verbeteracties en zullen de komende periode verder opgepakt gaan worden. Als professionele organisatie
streeft AZRR naar het continu blijven ontwikkelen en verbeteren op alle gebieden, met als einddoel een zo
goed mogelijke patiëntenzorg. De HKZ-certificering draagt hieraan op een positieve wijze bij.

6.2

Planning & Control cyclus

In overleg met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is vorig kalenderjaar een nieuw format van maanden kwartaalrapportages vastgesteld. Hierin is een rechtstreekse relatie aangebracht tussen de begroting, de
visie, het meerjarenbeleid en het jaarplan AZRR. In deze rapportage is de informatie geïntegreerd uit de
diverse systemen die AZRR toepast om prestaties te meten en te borgen, evenals de meer kwalitatieve
informatie zoals de voortgang van acties uit het jaarplan. De rapportages worden inhoudelijk besproken in
het MT AZRR en tevens geagendeerd in de overleggen van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Ook
de zorgverzekeraar wordt periodiek geïnformeerd. Op deze wijze is de Planning & Control cyclus van AZRR
transparant voor zowel interne als externe belanghebbenden en is er een directe relatie zichtbaar tussen
prestaties en beschikbaar budget.

6.3

Patiëntveiligheid, incidentmeldingen en calamiteiten

6.3.1

Prospectieve Risico Inventarisaties

In 2019 heeft de werkgroep patiëntveiligheid een vervolg gegeven aan de prospectieve risico inventarisaties
(PRI’s). Deze worden opgesteld met de specifiek daarvoor ontwikkelde BowTie-methodiek. Met deze
methodiek worden de oorzaken, gevolgen en benodigde maatregelen rond gesignaleerde risico’s in
samenhang bekeken.

46

Jaarverslag AZRR 2019

De risico-inventarisaties richten zich op de benoemde kritische processen zoals de aanname op de meldkamer,
zorgverlening ter plaatse en overdracht van een patiënt aan een andere zorginstelling of zorgverlener.

Er is aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen zoals medium care ambulancezorg, gezamenlijke triage
met huisartsenposten (in voorbereiding op pilot zorgcoördinatie) en de invoering van de elektrische brancard.
Rond deze thema’s zijn risico-inventarisaties uitgevoerd.

In 2019 hebben daarnaast voortbouwend op eerdere bijeenkomsten weer constructieve sessies
plaatsgevonden met vertegenwoordigers van huisartsen en huisartsenposten (HAP’s). Er is vooral aandacht
besteed aan aspecten rond patiëntveiligheid op het gebied van vergrijzing, langer thuiswonende kwetsbare
ouderen, mantelzorg en communicatie tussen de schakels in de acute zorgketen.

6.3.2

Veilig Incident Melden

AZRR maakt gebruik van de methodiek van Veilig Incident Melden (VIM). Hierbij kunnen meldingen van
(bijna)incidenten in de zorgverlening aan patiënten door medewerkers laagdrempelig en in een
afgeschermde, beveiligde omgeving worden gemeld via een mobiel device en het intranet. De term ‘veilig
melden’ houdt in dat het accent ligt op leren, reflecteren en nagaan waar processen proactief verbeterd
kunnen worden.

AZRR heeft in 2019 op basis van de ervaringen in voorgaande jaren een verbeterslag gemaakt om VIMmeldingen die van toepassing zijn op AZRR te splitsen van de meldingen die medewerkers maken over de
samenwerking en of zorgverlening door ketenpartners. Hierdoor is er een scherper zicht op het
daadwerkelijke aantal VIM-meldingen binnen AZRR, waarmee gericht verbetermanagement kan worden
doorgevoerd. Tegelijkertijd worden meldingen met betrekking tot ketenpartners (zoals huisartsen,
ziekenhuizen) meer expliciet zichtbaar waardoor beter inzichtelijk wordt waar in de zorgketen mogelijk
aangrijpingspunten voor verbetering zitten. Deze punten kan de casemanager gericht bespreken met de
betreffende ketenpartner. In 2019 zijn in totaal 66 VIM-meldingen geregistreerd met betrekking tot AZRR en
zijn 48 meldingen gedaan over ketenpartners. In dit kalenderjaar zijn daarmee in totaal 114 meldingen
geregistreerd.
De VIM-procedure wordt gecoördineerd door de VIM-coördinator en valt onder de eindverantwoordelijkheid
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van de Medisch Manager Ambulancezorg. Zij dragen er zorg voor dat een VIM-melding wordt gekoppeld aan
de juiste casemanager die de casus inhoudelijk onderzoekt, indien nodig inhoudsdeskundigen raadpleegt en
de uitkomst terugkoppelt aan de melder. Een VIM-melding wordt doorgaans binnen twee tot drie weken
afgehandeld. Afgeleid van casuïstiek worden gerichte verbeteracties in gang gezet. Zowel de VIM-meldingen
als het verbetermanagement worden beide ondersteund met een op maat gemaakt softwarepakket, waarin
alerts naar de casemanagers staan ingesteld als afgesproken deadlines naderen.

Per VIM-melding kunnen meerdere aspecten gemeld worden die van invloed zijn op de patiëntveiligheid. Het
geregistreerde aantal VIM-meldingen correspondeert daarom niet 1 op 1 met het aantal aspecten waarover is
gemeld. Daarom is het informatiever om de aspecten waarop de meldingen betrekking visueel te maken in
percentages. In het taartdiagram is inzichtelijk gemaakt in welke mate VIM-meldingen betrekking hebben op
de diverse aspecten binnen het zorgproces.

Procentuele verdeling aspecten VIM-meldingen

11,6%
21,6%

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

16%

8,8%
10%

14,4%

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Procedures, protocollen en werkafspraken
Informatie en communicatie
Materiaal, apparatuur en techniek
Medisch of verpleegtechnisch handelen
Triage en ritopdrachten MKA
Medicatie
Beschikbaarheid ambulancezorg
Ongewenste omgangsvormen
Informatiebeveiliging
Overig

Op basis van het taartdiagram kan geconcludeerd worden dat het grootste deel van de VIM-meldingen valt in
de categorieën ‘Procedures, protocollen en werkafspraken’, ‘Informatie en communicatie” en ‘Materiaal,
apparatuur en techniek’. Zelfreflectie op het eigen professioneel handelen zoals bij de categorieën
‘Verpleegtechnisch handelen’ en ‘Medicatie’ vindt in verhouding minder plaats, al wordt hier in 2019 een
stijgende trend zichtbaar. VIM-meldingen rond foutieve medicatie zijn ten opzichte van voorgaand
kalenderjaar gestegen van 2,8% naar 6,1%.
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Meldingen met betrekking tot het eigen verpleegtechnisch handelen zijn toegenomen van 6,5% vorig jaar
naar 10,0% van het totaal aantal VIM-meldingen in 2019. In de verdere doorontwikkeling van de organisatie
is het stimuleren van een veilige omgeving om te melden over eigen fouten of verkeerde inschattingen een
blijvend punt van aandacht.

6.3.3

Calamiteiten

Wanneer tijdens een hulpverlening iets gebeurt dat mogelijk een calamiteit is, is AZRR als zorgaanbieder
wettelijk verplicht om dit te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Van een calamiteit is
sprake wanneer er mogelijk een relatie is tussen de verleende of juist niet verleende zorg en
gezondheidsschade bij de patiënt of overlijden. De inspectie vraagt de zorgaanbieder om te onderzoeken wat
er precies is gebeurd, wat de oorzaken zijn en welke verbetermaatregelen genomen zullen worden. Het doel
is om ervan te leren en herhaling te voorkomen.

In 2019 heeft AZRR drie calamiteiten officieel gemeld bij IGJ. Zij zijn volgens een vaste procedure onderzocht
door een commissie waarin door zorgprofessionals die niet bij de casus betrokken waren via de PRISMAmethode de casus wordt geanalyseerd. Vaak blijkt dat de calamiteit het gevolg is van meerdere factoren. De
onderzoeken zijn intensief en hebben een grote impact op de betrokken ambulancemedewerkers(s). AZRR is
zich bewust van het ‘second victim’ risico en dit vraagt zorgvuldige begeleiding door de leidinggevende.

Twee keer heeft IGJ aan AZRR gevraagd om schriftelijk te beargumenteren waarom een incident niet als
calamiteit was gemeld. Daarnaast is vier keer sprake geweest van een intern vooronderzoek waarbij na
zorgvuldige analyse geconcludeerd is dat er geen sprake was van een calamiteit. Medisch managers en
verpleegkundig specialisten hebben in 2019 ten slotte drie keer een bijdrage geleverd aan een melding aan
IGJ door een ketenpartner. Het totaal aantal analyses die direct of indirect te maken hebben met een
calamiteit komt daarmee in 2019 uit op twaalf.

Alle verbetermaatregelen volgend op calamiteitenonderzoek worden opgenomen in het verbetersysteem
Improve. In het MT AZRR wordt besloten wie met welke prioriteit verantwoordelijk is voor het uitvoeren van
de verbetermaatregel en hoe monitoring van de effecten plaatsvindt.
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6.4

Samenwerkingsprocessen met ketenpartners

De samenwerking binnen de acute zorgketen is geborgd in een aantal vaste overlegvormen.

6.4.1

Traumacentrum Zuid West Nederland

In de keten van de acute zorg werkt AZRR nauw samen met het Traumacentrum Zuid West Nederland.
Structureel vindt afstemmingsoverleg plaats binnen het subregionaal ketenoverleg. Eveneens worden vanuit
AZRR ambulanceverpleegkundigen gedetacheerd voor het (Heli) Mobiel Medisch team (MMT).

6.4.2

Ziekenhuizen

Met de ziekenhuizen in de regio wordt periodiek overleg gevoerd. Dit overleg richt zich met name op de
samenwerking en overdracht van patiënten aan de afdelingen voor spoedeisende eerste hulp (SEH). Met
enige regelmaat worden gezamenlijke casuïstiek besprekingen georganiseerd voor het ambulancepersoneel
en het SEH-personeel van de ziekenhuizen.

6.4.3

Huisartsenposten (HAP’s)

Op basis de samenwerkingsafspraken die AZRR heeft met alle huisartsenposten (HAP’s) binnen de regio
Rotterdam-Rijnmond, vindt structureel afstemmingsoverleg plaats. Belangrijke thema’s zijn gezamenlijke zorg
ter plaatse, verantwoordelijkheid, informatie-uitwisseling en overdracht van patiënten.

6.4.4

Geestelijke Gezondheidszorg

De samenwerking tussen de ambulancezorg en de acute geestelijke gezondheidszorg is in werkafspraken
vastgelegd. Uitgangspunt voor ambulancezorg ten aanzien van de acute geestelijke gezondheidszorg is een
noodzakelijke medische interventie ter plaatse en/of de noodzaak tot verpleegkundig toezicht tijdens het
vervoer. Meerdere malen per jaar vindt een evaluatie van de werkafspraken plaats tussen de betrokken
partijen.
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De zorg rondom verwarde personen heeft in 2019 opnieuw veel landelijke aandacht gehad. In het Bestuurlijk
Overleg ‘Triage, passende zorg en vervoer’ waarin naast de gemeenten Rotterdam en Dordrecht alle
betrokken GGZ-instellingen binnen de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid en de beide
ambulancediensten van deze regio’s betrokken zijn, worden periodiek de gemaakte afspraken met betrekking
tot de zorg voor deze patiëntencategorie besproken.

De eerder door het Bestuurlijk Overleg gestarte pilot met een Meldpunt GGZ is in 2019 gecontinueerd. Het
Meldpunt GGZ is voor de ambulancezorg 7x24 uur beschikbaar voor overleg, advies en doorgeleiding van
ambulancepatiënten met kenmerken van verward gedrag ter beoordeling bij een afdeling Spoedeisende Hulp
- Psychiatrie (SEH-P).

6.4.5

Verloskundigen

Met de verloskundigen in de regio zijn samenwerkingsafspraken opgesteld. In dit document worden
werkafspraken beschreven tussen AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond en de partners binnen de acute
verloskunde vertegenwoordigd in het Districts Verloskundig Platform Rotterdam-Rijnmond. Dit platform
vertegenwoordigt de binnen verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's) werkzame gynaecologen,
verloskundigen en verloskundig actieve huisartsen. Basis van de afspraken zijn de uitwerking van zogenaamde
parallelle acties uitgewerkt. Dit zijn afspraken m.b.t. overdracht en handelwijze in acute situaties tussen
verloskundigen / ziekenhuizen (gynaecologen) en ambulancezorg.

6.4.6

ROAZ expertisegroepen

Binnen de kaders van het ROAZ (zie paragraaf 3.7) fungeren enkele expertisegroepen. AZRR is vaste
deelnemer in diverse expertisegroepen. Dit zijn onder andere de expertisegroepen acute geboortezorg, acute
neurologie en acute psychiatrie.
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6.5

Opgeschaalde zorg en integraal regionaal crisisplan

6.5.1

Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Om invulling te kunnen geven aan Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) heeft AZRR de beschikking
over drie zogeheten calamiteitenvoertuigen. Deze calamiteitenvoertuigen brengen in opgeschaalde situaties
(>30 slachtoffers) ambulancezorgprofessionals en medische hulpmiddelen op de plaats van het incident. Ieder
afzonderlijk voertuig wordt bemand door twee ambulancechauffeurs en vier ambulanceverpleegkundigen. Zij
vormen gezamenlijk één calamiteitenteam.

De drie calamiteitenteams van AZRR worden bijgestaan door eveneens drie noodhulpteams van het
Nederlandse Rode Kruis (NRK). De regio Rotterdam-Rijnmond werkt met een aanvullende module op het
landelijke noodhulpteam (NHT) model: een NHT-PLUS. Dit houdt in dat - naast NHT - alle vrijwilligers van onze
regio van het NRK tevens beschikken over een NHT+ opleiding. Hierdoor kunnen zij assisterend aan de
calamiteitenteams optreden ten behoeve van slachtoffers die acute medische hulp behoeven.
In de praktijk betekent dit dat alle NHT-PLUS vrijwilligers in de regio Rotterdam-Rijnmond zowel inzetbaar zijn
in de hoofdketen als in de nevenketen. De alarmering van een noodhulpvoertuig/noodhulpteam van het NRK
altijd gekoppeld aan de alarmering van een calamiteitenvoertuig/team van AZRR.

6.5.2

Operationele planvorming voor zorgcontinuïteit

Zorgorganisaties moeten ook in bijzondere situaties de reguliere zorg kunnen blijven leveren. Of dit nu tijdens
een groot ongeval met veel slachtoffers is, of bij een brand waardoor voorzieningen als ICT uitvallen en/of
benodigd materiaal niet meer beschikbaar is. Planvormig om voorbereid te zijn op deze bijzondere situaties
staat beschreven in een integraal crisisplan. Dit plan richt zich niet alleen op flitsrampen en snelle opschaling,
maar op crises in de volle breedte en de wijze waarop onder die omstandigheden de bedrijfscontinuïteit kan
worden gewaarborgd. In relatie tot opleiden, trainen en oefenen heeft het crisisbeleidsteam van AZRR
deelgenomen aan de regionale oefening “Hollandse Griep”.
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Waardering
door patiënten
7.1

7

Patiënttevredenheid

Met een frequentie van één keer per drie jaar wordt in alle ambulanceregio’s een gezamenlijk grootschalig
patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door het NIVEL. Dit gebeurt onder de vlag van brancheorganisatie
Ambulancezorg Nederland (AZN). De patiëntwaardering is gemeten met de Consumer Quality Index (CQI),
een gestandaardiseerde methodiek voor klantervaringsonderzoek in de zorg. In het najaar 2019 is een nieuw
CQI-onderzoek uitgevoerd, uitgesplitst naar spoedeisende en planbare ambulancezorg. Voor planbare
ambulancezorg is de patiëntwaardering uitgekomen op het rapportcijfer 9,0. Dit betreft een evenaring van
het rapportcijfer uit het voorgaande CQI-onderzoek van 3 jaar geleden. Voor spoedeisende ambulancezorg is
het waarderingscijfer ten opzichte van het voorgaande onderzoek zelfs gestegen naar het rapportcijfer 9,3.
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7.2

Klachten

De insteek is om klachten zo laagdrempelig mogelijk af te handelen. Over het in te zetten klachttraject wordt
vooraf afgestemd met de klager. Zo kan de klager kiezen of hij een bemiddelingstraject wil, of dat de klacht
formeel wordt voorgelegd aan de klachtencommissie voor een oordeel. Wanneer de klager kiest voor een
formeel traject is een brief van de klager noodzakelijk en wordt deze ook uitgenodigd om zijn klacht toe te
lichten op een hoorzitting van de klachtencommissie. De klachtencommissie komt uiteindelijk tot een
afgewogen oordeel en doet uitspraak. Mocht binnen de klachtenregeling van AZRR onverhoopt geen
oplossing bereikt worden, dan kan de klager terecht bij de geschillencommissie. AZRR is via
branchevereniging AZN aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie.

Klachten geven inzicht in de mate waarin de dienstverlening gewaardeerd wordt en op welke gebieden
verbetering mogelijk is. Voor AZRR zijn klachten daarom een belangrijke informatiebron. 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).

De klachtenfunctionaris gaat na wat toedracht en oorzaak van de klacht is. Ook gaat de klachtenfunctionaris
in veel gevallen in gesprek met de klager en het betrokken ambulancepersoneel. Het merendeel van de
klachten wordt afgehandeld via bemiddeling. Wanneer de bemiddelingspoging toch geen bevredigend
resultaat oplevert of wanneer de klager daar reeds in eerste aanleg de voorkeur aan geeft, wordt de klacht
formeel in behandeling gegeven aan de Klachtencommissie AZRR. In 2019 werden in totaal 84 klachten
geregistreerd. 64 klachten zijn ingediend door cliënten / direct betrokkenen en 20 klachten zijn ingediend
door ketenpartners. De tabel maakt inzichtelijk op welke aspecten de ingediende klachten betrekking
hebben. De klachten die in 2019 zijn ingediend konden voor het overgrote deel door bemiddeling worden
afgehandeld. Twee klachten zijn formeel ter behandeling voorgelegd aan de klachtencommissie.
In 2019 is één klacht buiten de klachtenprocedure van AZRR afgehandeld via de landelijke
geschillencommissie.
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Overzicht geregistreerde klachten naar type
Type klacht
Bejegening
Medisch technisch handelen
Indicatiestelling / urgentiebepaling
Lange wachttijd B-vervoer
Ambulance te laat (A1-urgentie)
Ambulance te laat (A2-urgentie)
Kwaliteit materiaal
Rijgedrag
Overige
Totaal ingediende klachten
Afgehandeld in bemiddelingsfase
Afgehandeld door klachtencommissie
Klacht voorgelegd aan Landelijke
Geschillencommissie

7.3

Patiënten / direct
betrokkenen
27
15
8
4
2
0
1
2
5
64
61
2
1

Ketenpartners
9
6
4
4
1
0
0
0
1
20
20
0
0

Bedankjes

Regelmatig worden bedankjes ontvangen van patiënten, familieleden of andere betrokken omdat ze zeer
tevreden zijn over de zorgverlening. Dit gebeurt bijvoorbeeld via een persoonlijke brief of e-mail. In het
kalenderjaar 2019 heeft AZRR officieel 65 bedankjes geregistreerd.
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8

Waardering door
medewerkers
8.1

In- en uitstroom

Cijfers met betrekking in- en uitstroom van medewerkers zijn een nuttige informatiebron die een indicatie
geven van de waardering van medewerkers werkzaam te zijn bij AZRR.

Het werven van voldoende gekwalificeerde medewerkers in de krappe arbeidsmarkt, is geen eenvoudige
opgave. In 2019 is door intensieve werving een groot deel van de vacatures vervuld en benadert de formatie
inmiddels de gewenste sterkte. Wel blijft continue werving noodzakelijk vanwege de stijgende zorgvraag.
Het gemiddelde instroompercentage voor AZRR als gehele RAV bedraagt in het achterliggende kalenderjaar
14,99%. In 2019 zijn 14 ambulanceverpleegkundigen, 13 ambulancechauffeurs, 12 medewerkers laag- en
middencomplexe zorg, 4 verpleegkundig centralisten, en 2 overige medewerkers hun werkzaamheden bij
AZRR begonnen. In totaal zijn 45 nieuwe medewerkers ingestroomd.
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Het gemiddelde uitstroompercentage voor AZRR bedraagt 5,60%. In 2019 zijn zes
ambulanceverpleegkundigen, vier ambulancechauffeurs, één medewerker laag- en middencomplexe zorg,
twee verpleegkundig centralisten en één overige medewerker uitgestroomd. In totaal zijn dit veertien
uitstromers. De meest voorkomende redenen voor uitstroom zijn het aanvaarden van een functie binnen een
andere zorginstelling (bijv. een ziekenhuis) of pensionering.

8.2

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim binnen AZRR bedroeg in 2019 6,7%. Ten opzichte van het voorgaande
kalenderjaar is sprake van een daling van 0,3 procentpunt. Dit percentage ligt nog steeds hoger dan het
streefpercentage van 5,0%. Wel is AZRR blij dat er inmiddels een daling zichtbaar wordt. Dit komt mede
doordat de formatie meer op sterkte komt en de belasting van medewerkers daardoor weer het reguliere
niveau benadert. Daarbij blijft onverminderd van kracht dat werken in de ambulancesector zowel mentaal als
fysiek belastend is. Stressvolle omstandigheden en situaties van agressie en geweld vragen om een goede
opvang en nazorg. Hier is continu oog voor vanuit het management. Ook beschikt AZRR over een Team
Collegiale Ondersteuning (TCO) waar medewerkers na een ingrijpend incident een beroep op kunnen doen.

Onderstaande tabel maakt de ontwikkeling van het ziekteverzuim in de achterliggende 5 jaar inzichtelijk.

Ontwikkeling ziekteverzuim
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Jaar

Ziekteverzuim

2015
2016
2017
2018
2019

6,2%
5,1%
5,8%
7,0%
6,7%

Jaarverslag AZRR 2019

Uit onafhankelijk onderzoek door de Arbo Unie komt naar voren dat het grootste deel van het ziekteverzuim
een oorzaak heeft die niet werk-gerelateerd is. Verder is gebleken dat de inzet van ERGO-coaches zijn
vruchten af lijkt te werpen doordat er geen langdurig verzuim is door klachten van houdings- en
bewegingsapparaat die voorkwamen uit tekortkomingen in de ergonomie van de ambulances.
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9

Waardering door
de maatschappij
9.1

Communicatie in de media

In 2019 is stevig ingezet op het uitdragen het ‘sterke merk’ ambulancezorg. Er is vooral energie gestoken in
het in beeld brengen van het dagelijkse werk van AZRR en een duidelijke uitleg te geven over de
werkzaamheden. Wat aandacht kreeg in de media waren de openingen van drie nieuwe postlocaties, evenals
het vernieuwde Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Daarnaast hebben de collega’s van omroep ‘Open
Rotterdam’ een inkijkje gegeven in het werk van AZRR. Zij hebben een mooie reportage gemaakt gedurende
het meerijden met ambulancepersoneel. Daarnaast heeft een medewerker van de Zorgambulance
meegewerkt aan de rubriek bijzondere beroepen in vrouwenblad VIVA. Wat verder opviel was de aandacht
voor de lancering van de nieuwe Corpuls (AED). Ook de Tetris Challenge, waarop vanuit een luchtfoto te zien
is met welke spullen (en mensen) de voertuigen van hulpdiensten uitgerust zijn. Deze challenge heeft zelfs
internationale aandacht gekregen. Verder was belangrijk nieuws in 2019 het gaan werken als één organisatie
AZRR en in het verlengde daarvan het overnemen van het ambulancepersoneel, voertuigen en materiaal van
de BIOS-groep. Diverse lokale media en omroepen hebben hieraan ruimschoots aandacht besteed.
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9.2

Wetenschappelijk onderzoek, publicaties, presentaties en netwerken

Onderzoek:
•	De “AMBU-001” studie: De voorbereiding voor dit onderzoek is in 2019 gestart en wordt in
samenwerking met drie ambulancediensten en de farmaceutische industrie uitgevoerd. Het vergelijkt een
inhalatieanestheticum (methoxyflurane) met de reguliere pijnstilling volgens het landelijk Protocol
ambulancezorg.
•	Cardiologie: De “Compare Crush” studie: dit onderzoek vindt gezamenlijk plaats met het Maasstad
ziekenhuis en het Erasmus MC. Bij dit onderzoek wordt de uitkomst vergeleken tussen vermalen tabletten
prasugrel (bloedverdunner) en hele tabletten prasugrel.
•	“Decision making in prehospital traumatic cardiac arrest”; Een kwalitatief onderzoek op het gebied van
de traumachirurgie wordt de beleving en visie van de ambulancemedewerkers op het gebied van
traumatische reanimaties onderzocht.
•	De “PORT” Studie: Prehospitaal observationeel Onderzoek Rotterdam Troponine waarbij het doel is het
valideren van de HEART-score in prehospitale triage bij patiënten met klachten passend bij een acuut
coronair syndroom
•	Traumachirurgie: De “TESLA”-trial: in deze studie wordt onderzocht of d.m.v. een app een predictiemodel
kan worden ontwikkeld waardoor meer trauma patiënten in het meest geschikte ziekenhuis terecht
komen.

In 2019 werd tevens gestart met de Pilot “VSAZ op straat” met als doelstelling om te bepalen of de inzet van
verpleegkundig specialisten bij fysieke hertriage en mobiele zorg een positief effect heeft op de inzetbaarheid
van ambulancezorg.

Publicaties:
•	Venema E., Duyvekot M.H.C., Lingsma H.F., Rozeman A.D., Moudrous W., Vermeij F.H., Biekart M. et al.
Prehospital triage of patients with suspected stroke symptoms (PRESTO): protocol of a prospective
observational study, BMJ, 2019 jul 9
•	Daarnaast zijn in 2019 zijn een aantal onderzoeken afgerond, waaronder de Compare Crush studie en
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het VIPS (videolaryngoscopy) onderzoek. Beide zijn in 2019 geaccepteerd voor publicatie en in 2020
gepubliceerd. Referenties volgen in het jaarverslag 2020.

Presentaties:
•	Bakker M., Maassen I., “The role NP’s play in the Dutch Acute Healthcare system”, Hermann memorial
hospital, Texas Medical Center, Houston, USA., Nov 5th, 2019
•	Breeman W., “Ambulancecare in Rotterdam, the Netherlands”, City of Houston, Houston Fire dept.
headquarters, Nov 1th 2019

Netwerken, Expertise- en werkgroepen:
•

Lid Wetenschapscommissie AZN

•

Assessor en beoordelaar opleiding Master Advanced Nursing Practice

•

Werkgroep BMH, Ambulancezorg Nederland

•

Klankbordgroep herziening Beroepsprofiel Verpleegkundig Specialisten

•

Kennisplatform Onderzoek AZN

•

Registratiecommissie Verpleegkundig Specialisten

•

Accreditatie Kwaliteitsregister V&VN (Ambulancezorg) en Register Specialismen Verpleegkunde

•

Congrescommissie V&VN VS Congres

•

Netwerk VSAZ, V&VN Ambulancezorg

•

Editorial board Advanced Emergency Nursing Journal

•

EUSEN, European Society of Emergency Nursing

Bijdrage aan externe scholingen:
•	Prehospitale zorg en ketenzorg, Opleiding Acute Zorg (IC - en SEH verpleegkundige), Zorgacademie,
Erasmus MC, Rotterdam
•	Prehospitale Zorg & Verdrinking, Opleiding tot anesthesiemedewerker, Zorgacademie, Erasmus MC,
Rotterdam
•	Ambulancezorg en Triage, in samenwerking met de meldkamer ambulancezorg verlenen de VSAZ
medewerking aan de Opleiding Huisartsgeneeskunde Erasmus Universiteit, Instituut voor
Huisartsgeneeskunde, Rotterdam
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•

Informatieavonden Ambulancezorg huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord

•	ABCDE-methodiek en reanimatie, Masteropleidingen Advanced Nursing Practice. Physician Assistant en
Masteropleidingen kinder en- sportfysiotherapie, Instituut voor Gezondheidzorg, Hogeschool Rotterdam.

De VSAZ namen in 2019 verder deel aan vier sessies Intercollegiale Toetsing in samenwerking met de collega’s
uit het IJssellandziekenhuis, Maasstad ziekenhuis en Ikazia.
Drie VSAZ namen deel aan het congres EMS 2019 in Madrid en allen bezochten het V&VN jaarcongres
Verpleegkundig Specialisten.

9.3

Presentaties voor scholen, zorginstellingen en gemeenten

Vanuit AZRR zijn in het kalenderjaar 2019 opnieuw diverse presentaties verzorgd op scholen. Aan de hand
van de verbandkoffer, de AED en andere apparatuur wordt het dagelijkse werk op de ambulance toegelicht.
Ook kunnen kinderen een kijkje nemen in de ambulance. Daarnaast zijn presentaties verzorgd in “De club
van 112”, een educatiecentrum waar onder andere kinderen van groep 8 bewust gemaakt worden diverse
aspecten op het gebied van (brand)veiligheid. Voormalig medewerkers van de ambulancedienst geven
onderwijs door middel van casuïstiek en onderwijsleergesprekken. Onderwerpen zijn onder meer eerste hulp
bij brandwonden, valincidenten en verkeersongelukken. Ook heeft AZRR in 2019 diverse keren een bijdrage
geleverd aan open dagen van zorginstellingen en demonstraties voor publiek die door diverse gemeenten in
de regio zijn georganiseerd.

9.4

Terugdringen agressie en geweld

Ook ambulancemedewerkers krijgen tijdens uitvoering van hun werkzaamheden soms helaas te maken met
vormen van agressie en geweld. In 2019 is in onze regio 67 keer melding gedaan van agressie en geweld
gericht tegen ambulancepersoneel. Dit aantal meldingen betekent een significante stijging ten opzichte van
vorig kalenderjaar toen 45 agressiemeldingen werden geregistreerd.
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Het merendeel van de meldingen had betrekking op verbale agressie, zoals dreigen, schelden, intimidatie of
beledigen. In 24 gevallen was er sprake van een vorm van fysiek geweld. Dit is meer dan een verdubbeling ten
opzichte van vorig kalenderjaar toen 11 meldingen van fysiek geweld werden geregistreerd.
13 van de 67 agressiemeldingen hebben geleid tot een officiële aangifte bij de politie. Daarvan zijn diverse
zaken nog niet voor de rechter verschenen. Door de invoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) is het gebruik van dadergegevens gecompliceerder geworden. De AVG
veronderstelt dat de organisatie transparant is over wat zij met verkregen informatie doet en deze niet voor
andere doeleinden gebruikt.

9.5

Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks ondervinden in Nederland 119.000 kinderen de gevolgen van verwaarlozing of mishandeling.
Gemiddeld overlijdt zelfs iedere week één kind als gevolg van kindermishandeling. Naast kindermishandeling is
er onder de noemer huiselijk geweld ook aandacht voor (ex-)partnergeweld, alcohol- en drugsmisbruik en
mishandeling van ouderen (deels door een minderjarig kind). Met het inwerkingtreden van de Wet meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling is het wettelijk verplicht om de meldcode te hanteren. AZRR werkt
volledig volgens deze meldcode.

De meldcode is toegeschreven naar de ambulancezorg zodat deze ook te hanteren is in het kortdurende en
vaak eenmalige patiëntcontact waarvan doorgaans binnen de setting van ambulancezorg sprake is.
Ambulancemedewerkers kunnen via intranet de stappen van de meldcode doorlopen. Er wordt gewerkt in een
digitaal beveiligde omgeving waarmee de privacy is gewaarborgd en er ook recht wordt gedaan aan het
medisch beroepsgeheim. Een onderdeel van de meldcode is de kind-check, waarbij de zorgverlener in het
contact met een volwassen patiënt uit een specifieke doelgroep verplicht is om te onderzoeken of deze persoon
mogelijk kinderen heeft die van hem of haar afhankelijk zijn. Het gaat dan om personen die in een medische
conditie of omstandigheden verkeren die risico’s kunnen opleveren voor de veiligheid van het kind.
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Binnen AZRR wordt de coördinatiefunctie kindermishandeling en huiselijk geweld ingevuld door twee
medewerkers die hier beiden 8 uur per week aan besteden. De coördinator fungeert als vraagbaak, ondersteunt
en adviseert ambulancepersoneel, houdt de registratie bij, ziet toe op de dossiers en verslaglegging en
onderhoudt het contact met betrokkenen (ouders / verzorgers), ketenpartners en Veilig Thuis.
In 2019 zijn in totaal 348 meldingen geregistreerd van kindermishandeling en huiselijk geweld. In één melding
komen soms meerdere aspecten van geweld of mishandeling terug. Onderstaande figuur maakt inzichtelijk
welke aspecten in welke mate terugkomen in de geregistreerde meldingen.

Procentuele verdeling aspecten kindermishandeling en huiselijk geweld

18,4%
28,8%
1,1%
1,9%
3,3%
3,9%
6,5%
15,6%
8,4%

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Kindcheck
Verwaarlozing
(Ex-)partnergeweld
Ouderenmishandeling (door minderjarige)
Mantelzorgcheck en klemlopende mantelzorg
Alcohol en / of drugsintoxicatie
Kindermishandeling
Seksueel geweld en mensenhandel
Financiële uitbuiting
Overig

12,1%
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10

Bestuur en
financiers

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

10.1

Productiecijfers

10.1.1 Gerealiseerde productie 2019
Voor definities van de gehanteerde uitsplitsing van ritten in onderstaande tabellen verwijzen wij naar het
Uniform Begrippenkader Ambulancezorg (UBK), zoals dat landelijk binnen de branche is vastgesteld.
Onderstaande tabel toont het aantal geleverde diensten en uitgevoerde ritten in 2019.

Ritten naar declarabiliteit
Declarabele ritten
Ritten eerste hulp geen vervoer (EHGV)
Afgebroken ritten
Loze ritten

81.280
21.194
7.310
5.204

Totaal

114.988
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10.1.2 Aantal ritten per urgentie
De tabel geeft inzicht in het aantal ritten dat per urgentiecode is verreden in 2019.

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

51.942
32.784
17.905
12.357

Totaal

112.935

10.2

Dekkingsgraad

Een belangrijke indicator voor de beschikbaarheid van ambulancezorg is de dekkingsgraad. Wettelijk is
vastgelegd dat 97% van de bevolking binnen 15 minuten responstijd bereikt moet kunnen worden. De norm
van 97% behaalt AZRR ruimschoots. Gedurende de nachtelijke uren is de dekkingsgraad 99,1%. Overdag
realiseert AZRR zelfs een dekkingspercentage van 100%. Het RIVM brengt periodiek de dekkingspercentages
in beeld en publiceert deze op haar website.

10.3

Prestaties

10.3.1 A1-Prestaties per gemeente en gebied
Door de nijpende personeelstekorten en de stijgende zorgvraag van de laatste jaren stonden de aanrijdtijden
van AZRR aan de achterliggende twee jaar zwaar onder druk. Het personeelstekort laat zich met name voelen
onder het verpleegkundig personeel. De zorgvraag is onder andere toegenomen door de vergrijzing, maar
ook doordat oudere en kwetsbare mensen steeds langer thuis (in de wijk) blijven wonen en door fusie en
concentratie van specialistische zorg, die zorgt voor meer haal- en brengritten tussen de locaties. Hierdoor
wordt vaker dan voorheen een beroep gedaan op ambulancezorg.
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Doordat de formatie door intensieve werving meer op sterkte is gebracht, konden in 2019 meer ambulances
volgens het dienstrooster worden ingezet. Het aantal A1-ritten dat binnen de normtijd van 15 minuten is
gearriveerd, is gestegen naar 91,3%. Ten opzichte van voorgaand kalenderjaar is dat een verbetering van
bijna 3,0%. De doelstelling voor de lange termijn blijft 95%.

Onderstaande tabel maakt de prestaties in 2019 per gebied en per gemeente inzichtelijk.
Aantal A1ritten

<15
minuten
responstijd

<16
minuten
responstijd

<17
minuten
responstijd

Gemiddelde
responstijd
(minuten)

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

28.558
3.058
2.792
2.451
1.422
1.291
1.063
944
891
782

93,0%
93,9%
91,4%
93,0%
94,8%
85,0%
94,5%
80,5%
85,8%
87,7%

94,0%
94,9%
92,6%
94,2%
95,5%
87,2%
95,4%
82,2%
89,1%
89,9%

95,6%
96,4%
95,0%
95,4%
96,3%
89,6%
96,9%
87,7%
92,7%
92,5%

0:09:52
0:10:08
0:09:30
0:09:48
0:09:03
0:11:16
0:11:05
0:12:16
0:11:37
0:11:59

Subtotaal

43.252

92,3%

93,4%

95,2%

0:10:02

3.530
1.404
622
681
6.237

85,2%
88,5%
88,3%
84,7%
86,2%

86,8%
90,0%
90,7%
85,9%
87,8%

90,1%
93,4%
94,8%
88,1%
91,1%

0:10:00
0:10:46
0:09:26
0:11:54
0:10:19

1.827

85,1%

87,6%

90,7%

0:10:32

210

95,8%

95,8%

95,8%

0:09:36

51.526

91,3%

92,5%

94,5%

0:10:05

Rotterdam en omstreken

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

Postcode niet bekend bij uitgifte rit*
Subtotaal
Totaal alle ritten

* = 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. Het gaat dan bijvoorbeeld om incidenten op snelwegen, in
parken, wandelgebieden, winkelcentra etcetera. Er zijn doorgaans op basis van GPS wel coördinaten bekend, waardoor de ritopdracht zonder
vertraging gegeven kan worden. Omdat deze incidenten in de registratie niet gekoppeld zijn aan een gemeente, worden zij separaat getoond.
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Daarnaast heeft AZRR in het kader van zogeheten burenhulpafspraken ook ritten uitgevoerd in gemeenten buiten de regiogrens.

10.3.2 Trends in ontwikkeling aantal ritten en A1-prestaties AZRR
In deze paragraaf wordt inzichtelijk gemaakt hoe het aantal uitgevoerde ritten en de A1-prestaties zich over
een langere tijdperiode hebben ontwikkeld.

Ontwikkeling aantal ritten AZRR
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
200

2010

2011

■ Besteld vervoer (B1 en B2)

2012

2013

2014

2015

■ Spoedvervoer (A1 en A2)

2016

2017

■ Totaal ritten

2018

2019

Lineair (totaal ritten)

De grafiek laat zien dat het aantal ritten in het achterliggende decennium sterk is gestegen. Bij benadering
van 90.000 in 2009 naar 115.000 in 2019. Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat het totaal aantal ritten in de
afgelopen jaren stabiliseert. Het aantal spoedritten stijgt nog wel steeds (toename van bijna 3.000 ritten ten
opzichte van 2018). Het aantal B-ritten laat daarentegen een daling zien.
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Ontwikkeling A1-prestaties AZRR

94%

92%

90%

88%

86%

A1-prestatie

84%

Lineair
(A1-prestatie)

82%

80%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

De grafiek maakt de ontwikkeling van de prestatie in het A1-vervoer zichtbaar in de periode 2009 t/m 2019.
Duidelijk zichtbaar is dat de inspanningen die AZRR verricht heeft zijn vruchten hebben afgeworpen. Door de
intensieve werving en scholing van nieuw personeel, konden meer diensten geleverd worden. Dit vertaalt zich
in betere prestaties in het A1-vervoer. AZRR wil deze stijgende lijn qua tijdsprestaties verder doortrekken.
Tijdigheid is een belangrijk aspect, maar slechts één kant van de medaille. Daarnaast investeert AZRR met
name in opleiding en deskundigheidsbevordering en het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg.
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11

Nevenfuncties
leden Raad van
Bestuur
De Raad van Bestuur AZRR (RvB) bestond in 2019 uit de volgende leden:
•

De heer A.J.A. (Arie) Wijten, directeur AZRR

•

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

•

De heer S. (Stef) Hesselink (tot aan transitiedatum 01-10-2019)
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De leden van de Raad van Bestuur AZRR zoals deze functioneerde per 31-12-2019, bekleedden diverse
nevenfuncties. Deze worden verantwoord in onderstaande tabel.

Relevante nevenfuncties (gegevens per 31 december 2019)
A.J.A. Wijten

Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (oDPG).
Voorzitter Lokale Rekenkamer gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Voorzitter Lokale Rekenkamer gemeente Midden-Delfland
Voorzitter Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden RotterdamRijnmond

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
Landelijk commandant USAR
Lid Auditcommissie Voetbal en Veiligheid

De heer A.J.A. Wijten is full-time aangesteld als directeur AZRR en ontvangt een jaarlijkse bezoldiging die valt
binnen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(Uitvoeringsregeling WNT). De heer Wijten heeft inmiddels ook een aanstelling als lid van de Directieraad
VRR. Dit is een rechtstreeks gevolg van het besluit om het belang van BIOS per 1-10-2019 over te laten
nemen door AZRR. De heer Wijten ontvangt hiervoor geen bezoldiging.

De heren A. Littooij en S. Hesselink ontvingen als eindverantwoordelijk directeur van respectievelijk de
Coöperatieleden VRR en BIOS-groep geen bezoldiging als lid van de Raad van Bestuur AZRR.
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12

Jaarverslag
Raad van
Toezicht
12.1

Samenstelling

De Raad van Toezicht (de Raad) van de coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. (AZRR) bestond
eind 2019 uit de volgende leden:

•

De heer H.C.J. Roijers, voorzitter

•

De heer R.W. van Peursen, vicevoorzitter

•

De heer drs. J.J. Dorresteijn

•

De heer mr. H.H.A.M. Janssen MCDm
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12.2

Rooster van aftreden

Het volgende rooster van aftreden was op 31 december 2019 van toepassing:
•

31 december 2019:

H.C.J. Roijers

•

30 juni 2020:		

R.W. van Peursen

•

31 maart 2022:

drs. J.J. Dorresteijn

•

31 maart 2022:

mr. H.H.A.M. Janssen MCDm

Met ingang van 1 januari 2020 is de heer Roijers afgetreden als lid en voorzitter van de Raad. Hij is als
voorzitter opgevolgd door de heer Dorresteijn. Met het oog op het aftreden van twee leden van de Raad in
2020 is begin 2019 gestart met de werving van twee beoogd nieuwe leden. Omwille van de continuïteit is
ervoor gekozen om de beoogd nieuwe leden van de Raad per 1 september 2019 als adviseur aan de Raad
toe te voegen. De adviseurs nemen deel aan de vergaderingen van de Raad.

Per 1 september 2019 zijn mw. drs. M.C. Lewis en mw. dr. G.H. Dreteler benoemd als adviseurs van de Raad.
Met ingang van 1 januari 2020 is mw. Lewis aangetreden als lid. Mw. Dreteler zal medio 2020 worden
benoemd nadat de heer Van Peursen volgens het rooster is afgetreden.
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(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties leden Raad van Toezicht
(gegevens per 31 december 2019)
H.C.J. Roijers
•	benoemd per 1 januari
2013
•	herbenoemd per 1
januari 2016
• tweede termijn

• Directeur Gemeenschappelijk Bezit Evides BV

R.W. van Peursen
•	benoemd per 1 januari
2013
•	herbenoemd per 1 juli
2016
• tweede termijn

• van Peursen advies+begeleiding, zelfstandig adviseur

drs. J.J. Dorresteijn
•	benoemd per 1 april
2018
• eerste termijn

•
•
•
•
•

mr. H.H.A.M. Janssen
MCDm
•	benoemd per 1 april
2018
• eerste termijn

• DGA Forna Adviesgroep.
• Directeur publieke gezondheidszorg GGD Limburg Noord

Lid van de Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s Hertogenbosch
Voorzitter DvB Foundation )
NVZD Auditor voor zorgbestuurders
Voorzitter Raad van Commissarissen Corporate Travel Clinic Erasmus MC
Lid Raad van Toezicht Brandwonden Stichting

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties adviseurs Raad van
Toezicht (gegevens per 31 december 2019)
mw. drs. M.C. Lewis
•	Adviseur per 1 september 2019
•	Lid vanaf 1 januari
2020

•
•
•
•

mw. dr. G.H. Dreteler
•	Adviseur per 1 september 2019

• Managing director Isala Hartcentrum, Zwolle
• Eigenaar Dreteler Management & Advies

Bestuurder S&L Zorg, Roosendaal
Voorzitter Raad van Toezicht SKVR, Rotterdam
Lid Raad van Toezicht PCBO Basisscholen, Rotterdam
Voorzitter bestuur hospice De Waterlelie, Spijkenisse
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12.3

Bezoldiging WNT-2

De leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging. Met ingang van 1 januari 2016
is de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp’ in werking getreden. De klasseindeling van AZRR is door de Raad vastgesteld op klasse II. De bezoldiging van de leden van de Raad blijft
binnen het bezoldigingsmaximum dat voor topfunctionarissen en toezichthouders voor deze klasse is
vastgesteld.

In 2019 waren de volgende bedragen van toepassing:

Voor de voorzitter:

10.500 per jaar (inclusief BTW € 12.705)

Voor de leden:		

7.000 per jaar (inclusief BTW € 8.470)

12.4

Verslag van de werkzaamheden

In het verslagjaar vergaderde de Raad zes keer, op 2 februari, 15 maart, 14 juni, 28 juni, 20 september en 13
december. Op 22 november vond een brainstormsessie plaats met de leden van de Raad van Toezicht, de
Raad van Bestuur en de Algemene Ledenvergadering van AZRR.

Het verslagjaar 2019 laat zien dat AZRR in het afgelopen jaar veel voortgang heeft geboekt in het verbeteren
van de ambulancezorg. In 2018 stond AZRR onder druk door achterblijvende prestaties in het spoedvervoer,
wat voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aanleiding was voor een onderzoek, waarover de
Inspectie in 2018 een rapport uitbracht. Mede naar aanleiding hiervan is een groot aantal
verbetermaatregelen in gang gezet, die al in 2018, maar zeker ook in 2019 hun vruchten hebben
afgeworpen. Dit heeft onder andere geleid tot een stevige instroom van nieuwe medewerkers, het voluit
benutten van de mogelijkheden van de pilot medium care ambulancezorg en een efficiënter rooster. Ondanks
een stijging van het aantal gereden ritten en de steeds drukkere wegen was het effect hiervan een
verbetering van het responspercentage met drie procentpunten in 2019.
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Het jaar 2019 stond ook in het teken van andere grote veranderingen voor AZRR. Met ingang van 1 oktober
2019 is de BIOS-groep uit de coöperatie AZRR getreden en zijn per gelijke datum de ambulancediensten van
de Bios door de coöperatie overgenomen. Dit betekent dat vanaf dat moment de coöperatie als enig lid de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft. Veel van de werkzaamheden van de Raad in 2019 hadden een
directe relatie met deze transitie die in 2019 nog niet volledig kon worden afgerond. De juridische en
organisatorische vormgeving van de ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond zullen in 2020 verder
gestalte krijgen. Deze ontwikkelingen dienen te passen binnen het wettelijke kader van de ambulancezorg.
Eind 2020 loopt de Tijdelijke wet ambulancezorg af. Naar verwachting zal de ordening van de ambulancezorg
vanaf dat moment worden geregeld in de Wet ambulancevoorzieningen. Op het moment van schrijven van
dit jaarverslag is hiervan een consultatieversie van de minister voor Medische Zorg beschikbaar. Het streven
van de minister is om de Wet ambulancevoorzieningen met ingang van 1 januari 2021 in werking te laten
treden.

Bij aanvang van het verslagjaar heeft de Raad geconstateerd dat binnen AZRR forse verbeterslagen in gang
zijn gezet om de prestaties te verbeteren. De totstandkoming van een jaarplan 2019 met één onderliggende
begroting en de start van een traject om te komen tot één functionele aansturing van AZRR was hierin een
belangrijke mijlpaal. Tevens mag niet onvermeld blijven dat met de zorgverzekeraars overeenstemming werd
bereikt over de afwikkeling van de budgetten over de jaren tot en met 2018.

Met het jaarplan 2019 en door de sterk verbeterde managementrapportages is het zicht op de
ontwikkelingen binnen AZRR voor de Raad toegenomen. Daarmee is ook de effectiviteit van de Raad
verbeterd. De toekomstige positie van de Raad is mede afhankelijk van de definitieve inhoud van de Wet
ambulancevoorzieningen en de keuze die uiteindelijk gemaakt wordt met betrekking tot de juridische
inbedding van AZRR. Nadat in 2018 een kritisch rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
over AZRR werd gepubliceerd, omdat AZRR achterbleef in de responspercentages, hebben de
verbetermaatregelen in het verslagjaar er toe geleid dat de IGJ eind 2019 haar bijzondere toezichtstraject
heeft beëindigd.
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De auditcommissie heeft de jaarstukken 2018 in april met de accountant besproken en op grond van haar
bevindingen de Raad geadviseerd deze vast te stellen. De Raad heeft daarbij zijn complimenten uitgesproken
voor de kwaliteit en inzichtelijkheid van de jaarstukken.

De commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad heeft in 2019 twee maal vergaderd. De commissie
constateert tot haar genoegen dat het draagvlak voor kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie groeit.
Voor de beleidsvorming zijn goede aanzetten gedaan en er staat veel in de steigers. Dit is ook zichtbaar in de
wijze waarop de organisatie in de toekomst wordt ingericht.

In het voorjaar van 2019 werd de Raad door de portefeuillehouder ‘witte kolom’ van het bestuur van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond geïnformeerd over gesprekken tussen de VRR en de BIOS-groep over
een overname van het belang van de BIOS-groep in de coöperatie AZRR door de VRR. In het verdere traject is
de Raad intensief betrokken geweest bij de feitelijke uitwerking van dit traject. Daarbij is de Raad er steeds
van uitgegaan dat het in het belang van de patiëntenzorg is dat er een sterke en eenduidig aangestuurde
ambulancevoorziening voor de regio Rotterdam-Rijnmond tot stand komt. Hiermee wordt ook
tegemoetgekomen aan de opmerkingen van de IGJ over de governance van AZRR in het eerdergenoemde
rapport uit 2018. Tevens dient de continuïteit van AZRR als regionale ambulancevoorziening gewaarborgd te
worden. Dit betreft in ieder geval de aanwijzing als regionale ambulancevoorziening op grond van de
Tijdelijke wet ambulancezorg door de minister van VWS, ook indien de ambulancezorg in een andere setting
wordt georganiseerd. Verder is het in dit kader ook van belang dat de financiële continuïteit wordt
gegarandeerd, omdat de regionale ambulancevoorziening in een dusdanige financiële staat dient te verkeren
dat de continuïteit van de ambulancezorg niet in gevaar wordt gebracht.

Als uitvloeisel van de gesprekken over de uittreding van de BIOS-groep uit de coöperatie AZRR en de
overname van de activa en passiva van BIOS ambulancezorg door AZRR, heeft de Raad ingestemd met het
aangaan van een geldlening voor deze overname en de daarmee gepaard gaande transitiekosten. Door de
Veiligheidsregio is voor deze geldlening een borgstelling afgegeven. Daarnaast is in het besluit van de Raad
opgenomen dat er afdoende maatregelen worden voorzien om de continuïteit van de Coöperatie als
aanbieder van de ambulancezorg te waarborgen.

90

Jaarverslag AZRR 2019

In november 2019 heeft een brainstormsessie plaatsgevonden, waaraan werd deelgenomen door de leden en
adviseurs van de Raad van Toezicht, de leden van de Raad van Bestuur en de directie en het lid van de
Algemene Ledenvergadering van AZRR. Het doel van deze brainstormsessie was om te komen tot een
verkennende inventarisatie van opvattingen, (juridische) kaders en randvoorwaarden en een gezamenlijk
gedragen ‘uitgangspuntenlijstje’ voor de toekomstige inbedding en juridische vormgeving van AZRR.
Deze brainstormsessie heeft voor de toekomstige inrichting en vormgeving van de ambulancezorg in de regio
Rotterdam-Rijnmond geleid tot de volgende, gezamenlijk gedragen visie:

1.	De huidige RAV-aanwijzing moet behouden blijven. Bij de keuze voor een nieuwe rechtsvorm en de
bijhorende fasering moet gekozen worden voor de variant met de meeste garantie voor behoud van de
vergunning.
2.	AZRR moet voldoen aan alle wettelijke eisen.
3.	AZRR is georganiseerd als één herkenbare eenduidig aangestuurde organisatie waar de directeur AZRR al
het personeel aanstuurt.
4.	Voor al het personeel moet de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden gelijkgetrokken worden. Het
personeel is de belangrijkste schakel binnen AZRR en zij moeten, binnen het redelijke en haalbare, krijgen
waar zij recht op hebben. De huidige deelname aan het pensioenfonds ABP wordt gecontinueerd.
5.	AZRR is een zelfstandig functionerende entiteit met een eigen financiële huishouding en
verantwoordelijkheid. AZRR opereert in een eigen, gesloten financieel systeem.
6.	AZRR moet financieel op orde blijven zodat de (financiële) continuïteit geborgd is.
7.	De Meldkamer Ambulancedienst (MKA) maakt onderdeel uit van de RAV. De Gezamenlijke Meldkamer
(GMK) is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van deze MKA-functie. In de operationele uitvoering
werken de MKA en de rijdende diensten zo dicht mogelijk bij elkaar.
8.	Ambulancezorg wordt publiek gewaarborgd. Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor ambulancezorg,
maar voelen zich wel verantwoordelijk.
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Terugkijkend constateert de Raad dat 2019 voor AZRR een belangrijk en bewogen jaar is geweest. Er is een
fundamentele wissel omgezet om te komen tot één geïntegreerde AZRR-organisatie. Tegelijkertijd hebben de
vele verbeteracties en inspanningen er toe geleid dat de reponspercentages substantieel zijn verbeterd. Ook
de werving van nieuw ambulancepersoneel is met kracht ter hand genomen en heeft tot een stevige aanwas
van nieuw personeel geleid, waardoor de ingezette verbeteringen ook in de toekomst kunnen worden
gewaarborgd.

De Raad dankt het bestuur, de directie en de medewerkers voor hun inspanningen om de ambulancezorg in
de regio Rotterdam-Rijnmond op een steeds hoger niveau te brengen en ziet de toekomst van deze
ambulancezorg met vertrouwen tegemoet.
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