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1. Inleiding 

Het gezamenlijke jaarverslag 2018 blikt terug op de resultaten van de RAV Flevoland en 

RAV Gooi en Vechtstreek in 2018, met als referentie het eerste gezamenlijke A3 jaarplan 

2018.  

 

2. Aanrijtijden en kwartiergrensoverschrijdingen 

In 2018 is het aantal spoedritten in beide regio’s verder gestegen. In Gooi en Vechtstreek 

is het aantal kwartiergrensoverschrijdingen gedaald ten opzichte van 2017. In 2018 was 

de ambulance in 95,7% van de A1 ritten binnen 15 minuten vanaf de melding ter plaatse. 

In 2017 lag dit percentage op 94,3% (exclusief ritten verreden door of voor buurregio’s). 

In Flevoland was de ambulance in 94,1% van de A1 ritten binnen 15 minuten na de 

melding bij de patiënt (hierbij zijn de ritten gereden voor buurregio’s meegenomen). In de 

laatste maanden van het jaar is aanzienlijk meer paraatheid ingezet in verband met de 

situatie rondom de sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen. Daarnaast bleef er een tekort 

op (gediplomeerde) ambulance verpleegkundigen, dit heeft echter niet geresulteerd in 

minder paraatheid, wel in meer inhuur.  

 

Verschil in filtering 

In 2018 werden verschillende filters gebruikt voor het opstellen van de prestatiecijfers 

voor Gooi en Vechtstreek en Flevoland. In Gooi en Vechtstreek zijn de ritten gereden door 

of voor buurregio’s niet meegenomen. In Flevoland zijn de ritten meegenomen die 

Flevoland heeft gereden voor buurregio’s. Bij de berekening door het RIVM worden 

achteraf de overschrijdingen van ritten gereden door buurregio’s opgeteld bij de eigen 

overschrijdingen. Per 1-1-2019 hanteren de beide diensten dezelfde filtering (methode 

Gooi). 

 

3. Behaalde doelstellingen 

Uitgaande van het A3 jaarplan 2018 zijn de volgende doelstellingen behaald: 

 

1) Leiderschap: 

De doelstellingen op het thema leiderschap zijn behaald: 

 De integratie van staf en management heeft concreet vorm gekregen; er is 

gezamenlijk overleg (staf en management), een gezamenlijk educatiebureau, een 

gezamenlijk roosterbureau, gezamenlijk beleid, gezamenlijk wagenparkbeheer 

 Per 1 januari 2018 is er 1 gezamenlijke directeur  

 

2) Strategie en beleid: 

De volgende doelstellingen uit het A3 jaarplan zijn behaald: 

 Met het oog op de aanbesteding van de ambulancezorg in 2020 zijn de RAV’s 

Flevoland en Gooi en Vechtstreek een samenwerking aangegaan. In 2018 zijn 

beide RAV’s qua management en bedrijfsbureau geïntegreerd 

 Het meerjaren beleidsplan voor educatie is vastgesteld 

 Het convenant met de Zorggroep Almere is ondertekend, met Medrie in concept 

gereed;  

 Het convenant met de HAP Gooi en Vechtstreek is herzien en er is een nieuwe 

versie vastgesteld. 

 Er is een intensieve samenwerking tussen de MKA’s van Flevoland en Gooi en 

Vechtstreek tot stand gekomen 

 Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met ketenpartners over de 

mogelijkheden om te komen tot een vorm van een zorgcoördinatiecentrum 
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3) Management van medewerkers: 

De volgende doelstellingen uit het A3 jaarplan zijn behaald: 

 Het paraat maken van aanwezigheidsdiensten is deels al uitgevoerd, deels 

voorbereid voor uitvoering in 2019 

 Er is een procedure interne en een procedure externe communicatie opgesteld. Er 

wordt voorlopig geen apart intern communicatieplan opgesteld. 

 Middels het educatieplan wordt de professionele cultuur bevorderd, onder andere 

middels aanschaf van een digitale leeromgeving 

 Verpleegkundig specialist is aangesteld op het stafbureau. Hij begeleidt projecten 

op het gebied van patiëntveiligheid en kwaliteit en is verantwoordelijk voor 

deelname aan onderzoek en trials. 

 
4) Management van middelen: 

De volgende doelstellingen uit het A3 jaarplan zijn behaald: 

 De nieuwbouw in Hilversum is gerealiseerd conform planning en begroting 

 De DAM tool is op de MKA G&V geïnstalleerd en in gebruik genomen  

 Het dashboard met management informatie is gerealiseerd voor beide RAV’s, dit 

zal verder uitgebreid worden in 2019 

 

5) Management van processen: 

De volgende doelstellingen uit het A3 jaarplan zijn behaald: 

 Het kwaliteitshandboek is geharmoniseerd en geheel vernieuwd 

 De RAV’s hebben de opvolgaudit van NEN 7510 evenals de opvolg audit van de 

HKZ met succes doorlopen 

 Het document beheersysteem is geselecteerd, implementatie volgt in 2019 

 

Nop op te pakken: 

- De harmonisatie van de NEN 7510 wordt verder opgepakt in 2019. Zie ook de 

directiebeoordeling NEN 7510. 

- De procedures voor opgeschaalde zorg (GGB) worden in 2019 geharmoniseerd. 

 

6) Klanten en partners: 

De volgende doelstellingen uit het A3 jaarplan zijn behaald: 

 De convenanten met huisartsenposten in Almere en het Gooi zijn in gebruik, voor 

Lelystad, Dronten en Noordoostpolder is dit in concept gereed 

 De MKA’s zijn volop bezig met harmonisatie van de meldkamers betreffende 

procedures en werkinstructies voor de 3 MKA’s van Midden Nederland 

 Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met ketenpartners over de 

mogelijkheden om te komen tot een vorm van een zorgcoördinatiecentrum 

 

7) Medewerkers: 

De volgende doelstellingen uit het A3 jaarplan zijn behaald: 

 De jaargesprekken zijn, op een enkele uitzondering na, uitgevoerd. 

 Medewerkers zijn frequent geïnformeerd over ontwikkelingen en 

wetenswaardigheden binnen de organisatie 

 Educatie grotendeels uitgevoerd conform het educatie jaarplan, enkele scholingen-

trainingen zijn door roosterdruk niet volledig uitgevoerd 

 Educatie heeft een nieuwe structuur gekregen met ROC, 2 LOC’s, docenten en 

werkbegeleiders 
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Het MT constateert dat, ondanks inspanningen, binnen de RAV’s een licht tekort aan 

ambulanceverpleegkundigen is gebleven. Dat heeft geen gevolgen gehad voor de 

beschikbaarheid van ambulances, maar heeft wel geleid tot een hoge inhuur. 

In de laatste maanden is de inhuur in Flevoland verder opgelopen door het tijdelijk 

verhogen van de paraatheid in verband met de situatie rondom het faillissement en 

sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen. 

 

8) Maatschappij: 

De volgende doelstellingen uit het A3 jaarplan zijn behaald: 

 De RAV’s hebben bijgedragen aan het verder stimuleren van de 

burgerhulpverlening en gerealiseerde 6 minuten zones 

 Veel overleg met lokale partijen omtrent de situatie rondom het faillissement en 

sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen; veel verzoeken om data en extra inzet van 

paraatheid 

 

9) Bestuur en financiers: 

De volgende doelstellingen uit het A3 jaarplan zijn behaald: 

 Het management, de staf en de commissies zijn volledig geïntegreerd  

 De rapportages aan bestuur en zorgverzekeraar zijn verder uitgebreid gemaakt 

middels datavisualisatie 

 De geharmoniseerde rapportages zijn conform de landelijke definities opgesteld 

 De jaarrekening van beide RAV’s is in balans 

 De prestatienormen zoals afgesproken met de zorgverzekeraars zijn behaald 

 

4. Overige ontwikkelingen 

Sluiting IJsselmeerziekenhuizen Lelystad 

Specifiek moet hierbij de situatie rondom de sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen 

worden benoemd; binnen 2 dagen na het uitspreken van het faillissement is er een extra 

ambulance 24/7 ingezet om de acute zorg te borgen. Later zijn daar nog 2 extra 

ambulances en een B-ambulance bij gekomen.  

Ook zijn er veelvuldig afspraken geweest met lokale bestuurders, het ministerie, de 

politiek, ketenpartners en anderen voor afstemming en informatie uitwisseling. 

Daarbij is meermaals gebruik gemaakt van de data van de ambulancedienst. 

 

Nieuwbouw hoofdkantoor en ambulancepost Hilversum 

Tevens dient de nieuwbouw van post Hilversum hier apart benoemd te worden; in zeer 

korte tijd is een modern, aan alle hedendaagse eisen voldoend pand neer gezet. In de 

tussentijd is de ambulancezorg ‘gewoon’ doorgegaan. Een prestatie van formaat dat een 

prachtig pand heeft opgeleverd met uitgebreide educatie en –kantoorfaciliteiten. 

 

Implementatie module melden kindermishandeling en huiselijk geweld 

In juni 2018 is de Veilig Thuis module toegevoegd aan het ERF van beide RAV’s. Via deze 
module kunnen medewerkers direct een melding doen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. De melding wordt vervolgens digitaal doorgestuurd naar de 
aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld van de RAV. Voorheen ging dit via een papieren 
formulier. De module heeft geresulteerd in een toename van het aantal meldingen. 
 

5. Goede zorg 

De RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben zich ook in 2018 volledig ingezet voor 

‘goede ambulancezorg’. Met alle ontwikkelingen die zich hebben voltrokken mag de 

toegewijde inzet van onze professionals die zich dag in dag uit inspannen voor de patiënt 
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die acute zorg nodig heeft niet onbenoemd blijven; dankzij onze professionele collega’s is 

de zorg op een hoog peil gebleven. 

 

 

 

6. Patiëntveiligheid 

In 2018 zijn beide commissies patiëntveiligheid samengevoegd tot één commissie. Beide 

regio’s, Flevoland en Gooi en Vechtstreek beschikken over een meldsysteem waar 

medewerkers digitaal een incident melding en/of een verbetervoorstel kunnen doen. In 

2018 waren het 2 verschillende systemen die naar verwachting in 2019 worden 

samengevoegd in 1 gezamenlijk meldsysteem.  

 

Uit het jaarverslag commissie patiëntveiligheid: ‘In 2018 zijn in totaal 198 meldingen 

verwerkt binnen het meldsysteem. Uit analyse van de hoeveelheid meldingen in 2018 

t.o.v. de meldingen in 2017, 198 tegen 253, blijkt dat er een sprake is van een afname 

van de hoeveelheid meldingen. 

De oorzaak hiervan is niet te achterhalen, er kunnen diverse redenen aan ten grondslag 

liggen.’ 

 

In het project VMS, opgestart door de stafverpleegkundige, worden de data uit het 

meldsysteem verder geanalyseerd. De resultaten van dit onderzoek worden gedeeld met 

de medewerkers. 

 

Bijlage 1: productie- en prestatiecijfers 2018 Gooi en Vechtstreek 

Bijlage 2: productie- en prestatiecijfers 2018 Flevoland 


