
Ambulancezorg 
RAV Haaglanden

Presentatie algemeen bestuur VRH
d.d. 8 april 2022, Henriëtte Dekkers-Sinke, hoofd ambulancezorg GGD Haaglanden | bestuurder RAVH

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fravhaaglanden.com%2Findex_htm_files%2FJaarverslag%25202015-Schermversie.pdf&psig=AOvVaw00MVupyqqIgHMe_2Mh8hJP&ust=1599136108026000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiu6q68yusCFQAAAAAdAAAAABAW


Inhoud
▪ RAVH

▪ Leidende principes zorg 

▪ Kwaliteitskader ambulancezorg

▪ RAVH prestaties 2021

▪ Reflectie

▪ Vooruitblik 



RAV Haaglanden
Coöperatieve vereniging U.A.

Leden: 

▪ Ambulancezorg GGD Haaglanden

▪ Ambulancezorg Zoetermeer 

▪ Ambulancezorg Witte Kruis

Adviserend lid:

▪ Meldkamer ambulancezorg



Leidende principes zorg 

Zes algemeen leidende dimensies van kwaliteit van zorg:

Waarden Normen

▪ Effectief : de juiste behandeling bij de juiste patiënt

▪ Patiënt gericht : doe wat de patiënt echt nodig heeft

▪ Veilig : breng de patiënt geen schade toe

▪ Efficiënt : verspil geen geld

▪ Tijdig : verspil geen tijd

▪ Toegankelijkheid : discrimineer niet 





Kwaliteitskader 
ambulancezorg 

Het kwaliteitskader ambulancezorg is een 
landelijk kader dat de kwaliteit van 
ambulancezorg meetbaar en inzichtelijk 
maakt. 

Het bevat een samenhangende set van  
inhoudelijke en procesmatige 
kwaliteitssignalen en is gebaseerd op de 
sectorale uitgangspunten voor goede 
ambulancezorg.



Productieoverzicht RAVH 

Bovengenoemde cijfers zijn inclusief ca. 20.000 COVID-19 ritten (2021) 



Declarabel per productsoort



Overschrijdingen A1-ritten

AZN – landelijke ontwikkelingen A1 ritten



Reflectie

Bevinding

▪ Aantal A1-ritten met overschrijding toegenomen

Verklaring

▪ Toename aantal ritten 

▪ COVID-19

▪ Sterke toename EHGV is geanalyseerd en wijst een forse toename van 
‘huisartsenritten’ uit. De ervaring is ook dat de huisartsenzorg ‘overloopt en lastig 
bereikbaar’ is. Hierdoor wijkt de zorgvraag uit. Hierover is RAVH in nauw overleg met 
de HADOKS (HAP) 

▪ Personeelstekorten



Reflectie (vervolg)

Maatregelen

▪ Uitbreiding diensten 

▪ Extra diensten ingezet

▪ Extra inhuur externen 

▪ Externe inhuur schoonmaak

▪ Tevens is op de MKA extra aandacht voor de oorzaak van de t.o.v. andere RAV’en hoge 
MKA-tijd.

Oordeel externe toezichthouder(s)

▪ Toegankelijkheid (kwaliteit en veiligheid) van zorg



Vooruitblik
▪ Bieden van de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste 

professional

▪ Verdere professionalisering RAVH

▪ Borging Wet ambulancezorgvoorziening (Waz)

▪ Wettelijke borging kwaliteitsindicatoren i.p.v. sec aanrijtijdennorm van 15 min.

▪ Kwaliteitskader 2.0 in ontwikkeling

▪ Operationeel Team RAVH  

▪ Intern toezicht: RvT + Extern toezicht: IGJ en Nza

▪ Nog betere spreiding: wijziging opkomstlocatie

▪ Arbeidsmarkt



Bedankt voor                     
uw aandacht!


