Stand van zaken en ontwikkelingen positionering RAV Haaglanden

Eind 2020 is het bestuur van de VRH geïnformeerd over de gevolgen van de inwerkingtreding van de
Wet Ambulancezorg (Waz, per 1 januari 2021) voor de verhouding tussen de RAV (Regionale
Ambulancevoorziening) en VRH (geneeskundige meldkamer).
De RAV Haaglanden is een coöperatie van drie leden die in september 2011 werd opgericht. De leden
bestaan uit drie ambulancevervoerders te weten Ambulancezorg Zoetermeer (privaat), GGD
Ambulancezorg (publiek) en Witte Kruis Ambulancezorg (privaat). De geneeskundige meldkamer van
de VRH voert meldkamertaken uit in opdracht van de RAV Haaglanden gefinancierd door de
zorgverzekeraars.
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Waz per 1 januari 2021 is deze constructie echter niet meer
wettelijk toegestaan. Zoals ook aan de orde gekomen in het AB-VRH van 14 juli 2021, is door zowel
de RAV als de VRH gezocht naar een oplossing aan de hand van gezamenlijk geïnventariseerde
oplossingsrichtingen. Vanzelfsprekend wordt totdat een oplossing is bereikt, de huidige uitvoering
van de meldkamertaak gecontinueerd.
De verkenning naar de mogelijkheden om te voldoen aan de wetgeving is voor de RAV echter ook
aanleiding geweest om de structuur en sturing van de RAVH te vereenvoudigen. Binnen deze context
heeft de Ledenraad RAV Haaglanden op 21 december 2021 een coördinatiegroep ingesteld. Deze
coördinatiegroep heeft de opdracht om:
1. een nieuwe organisatiestructuur uit te werken voor een sterke en slagvaardige RAV
Haaglanden, die
2. tevens voldoet aan de eisen van de Waz.
De coördinatiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van de drie ambulancediensten in de regio
Haaglanden en staat onder leiding van een voorzitter. De VRH, waaronder de MKA valt, is op dit
moment geen lid van de coöperatie RAV Haaglanden en zodoende ook niet vertegenwoordigd in
deze coördinatiegroep.
Omdat het tweede deel van de opdracht ook consequenties heeft voor de VRH, heeft de VRH er bij
de RAV op aangedrongen om de VRH voorafgaand aan het besluitvormingstraject – dat thans loopt –
te betrekken. Door de RAV is er echter voor gekozen eerst een intern besluitvormingstraject te
doorlopen.
Bovenstaande betekent dat na afloop van dit RAV-traject met de VRH afstemming zal (moeten)
worden gezocht om te bezien of de gekozen oplossingsrichting ook aansluit bij de (publieke)
belangen van de VRH waarvoor het VRH-bestuur eerder aandacht heeft gevraagd. Gelet op ook de
organisatorische consequenties zal niet alleen een rol zijn weggelegd voor het bestuur van de VRH,
maar ook voor de Ondernemingsraad van de VRH. De hiervoor benodigde doorlooptijden maken dat
in ieder geval voor 1 januari 2023 nog niet kan worden voldaan aan de Wav.

