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Dames en heren,
Hierbij stuur ik u de agenda voor de bespreking van de budget casuïstiek van de RAV Limburg Noord op 1 september
aanstaande (bijlage 1).
De eerder gewisselde documenten heb ik voor de volledigheid toegevoegd (overige bijlagen).
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben vooraf, kunt u mij bereiken via onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groet.
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Aanwezig:

l^Opening^^^^
opent de vergadering en heet iedereen welkom. De
aanleiding voor deze vergadering is tweeledig:
1. de brief van de RAV (Van der Feltz) van 27 september 2013,
waarin aan wordt gegeven dat het initiële budget 2014 als te
knellend wordt ervaren door de RAV.
2. de twee eenzijdige aanvragen voor het voorlopig budget - in
april van 2014.
De agenda voor de vergadering bestaat uit de opening, een
voorstelronde, een toelichting door de RAV Limburg-Noord (AZLN) op de
bovenstaande aanleiding, een vragenronde waarbij door verschillende
partijen toelichting gevraagd kan worden, en tot slot een sluiting waarbij
afspraken voor het vervolg worder^emaakt^^^^
Er wordt duidelijk gemaakt door
dat de NZa wil
analyseren waarom er in de veiligheidsregio Limburg-Noord specifieke
omstandigheden zijn waardoor het referentiekader S&B en de
gedeeltelijk gekoppelde budgettering ontoereikend zouden zijn.
2. Voorstelronde
Namens de NZa zijn aanwezig
Namens de RIVM zijn aanwezig
Namens de RAV-LN zijn aanwezi
Namens de zorgverzekeraar CZ zijn aanwezi
namens zorgverzekeraar VGZ zijn

en
aanwezig.

3Joelichting van RAV LN
deelt iedereen de aantekeningen van AZLN uit. De
aantekeningen zijn samengevoegd in een snelhechter, maar worden door
mondeling toegelicht. De aantekening waardoor het
meeste verschil in budget (€ 960.270) ontstaat, betreft punt 13: de
restvergoeding - rest post budget.
AZLN is overtuigd van een mogelijke weeffout in het referentiekader S&B
en de daaruit voortvloeiende aantal gebudgetteerde standplaatsen en
ambulances (aantekening 21). Door het gebruik van het referentiekader
S&B zou volgens AZLN wordt bestaande over- en onder bekostiging van
RAV's bestendigd (aantekening 25). AZLN beweert dat de historische
over- en onder bekostiging van RAV's worden door het referentiekader
wordt bestendigd en daarnaast heeft AZLN te maken met specifieke
geografische kenmerken (aantekening 27). Volgens AZLN wordt in het
referentiekader voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse gebieden hier
rekening mee gehouden. Naar haar mening zou een soortgelijke
eilandenbenadering ook passend kunnen zijn voor deze veiligheidsregio.
4. Vragen en toelichting
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Toelichting van RIVM
I vraagt het RIVM om toelichting op aantekening 27.
I geeft een toelichting over de historie van het
referentiekader: de vaststelling van het eerste referentiekader vond
plaats in 2003 waarin een expertteam (bestaande uit zorgverzekeraars,
ministers, de ambulancezorg en het rivm als uitvoerende onderzoeker)
de randvoorwaarden schetste. Dit leidde er toe dat in een aantal slecht
bereikbare gebieden wat standplaatsen werden toegevoegd, naast dat er
in goed bereikte regio's standplaatsen verdwenen. Het referentiekader
uit 2003 blijft gedeeltelijk bestaan in het huidige referentiekader 2013.
Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft weinig overlappende
standplaatsen, maar hier is rekening mee gehouden in het
referentiekader. Volgens de modelmatige standplaatsen uit het
referentiekader S&B kan de AZLN een dekkingsgraad van 97% halen. De
AZLN is hierbij vrij om zelfde standplaatsen aan te wijzen.
Landelijk is er een patroon zichtbaar waarbij gebieden met een lage
dekking (weinig overlappende gebieden) een lagere prestatie vertonen
en gebiedf'n met een veel overlappende gebieden een hogere prestatie
vertonen.
voegt hier wel aan toe dat hier geen
duidelijke correlatie tussen de data wordt gevonden.
Landelijk moet in 95% van de Al-ritten de ambulance binnen 15
minuten ter plekke zijn. Deze 15 minuten is een gemiddelde op RAV
niveau. Dit zou betekenen dat een RAV de aanrijtijden van locaties met
relatief weinig aanrijtijd kan compenseren met de aanrijtijden van
locaties met relatief veel (zelf meer dan 15 minuten) aanrijtijd.
I geeft aan dat er in het referentiekader S&B een
objectieve definitie ontbreekt voor de eilandenbenadering. Het is aan het
expertteam om eventueel een definitie toe te kennen. Dit betekent
overigens dat alle regio's opnieuw geanalyseerd moeten worden op
mogelijke toepassing van een eilandbenadering, zo ook bijvoorbeeld
Friesland of Rotterdam Rijnmond. In het huidige referentiekader is door
het expertteam gekozen voor een wachtrijtijdenmodel. Dit model gaat uit
van een centrum benadering van de RAV. Een model dat uit gaat van
standplaatsen in plaats van RAV zou een alternatief kunnen zijn, maar
dit model bestaat (nog) niet. Een variant op standplaats benadering zou
leiden tot een eilandbenadering.
Vraag NZa aan AZLN
Wat is er bij AZLN anders dan andere regio's? Wat is specifiek of
afwijkend waardoor het referentiekader ontoereikend zou zijn?
Reactie van AZLN
AZLN beschikt niet over mogelijke ondersteunende capaciteit van
naastgelegen regio's, wat andere regio's wel hebben. Daarnaast is de
infrastructuur afwijkend. Regio Limburg-Noord beschikt maar over een
beperkt aantal mogelijke routes. Indien er in de infrastructuur een
onverwacht knelpunt voorkomt, wordt op tijd hulp bieden lastig.
Daarnaast heeft deze regio veel platteland, wat betekent dat een bezette
ambulance langer onderweg is dan gemiddeld.
AZLN benadrukt dat het referentiekader S&B gebaseerd is op een
wiskundig model die in de algemeenheid knelt met de werkelijkheid.
De NZd vraagt de AZLN naar het verschil in ambulances waar S&B
budget voor is afgegeven en het aantal opgegeven ambulances dat door
AZLN wordt opgegeven bij de aanvraag voor het budget.
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In het RIVM rapport staat dat de RAV LN maximaal 17 ambulances nodig
heeft. Tot 2012 werden er 17 ambulances vergoed in de budgetten van
de ziekenhuizen. Vanaf 2012 vergoed de zorgverzekeraars 19
amublances. De RAV vraagt nu 24 of 25 ambulances aan. Dit aantal ligt
substantieel hoger.
Het RIVM bevestigt het aantal van 17. RAV LN zegt in de praktijk de 24
ambulances rond te hebben rijden en dat die ook nodig zijn.
De zorgverzekeraars zeggen dat de praktijk af kan en mag wijken van de
budgettten. Het is aan de RAV om binnen het budget keuzes te maken
bij de daadwerkelijke besteding.
Vraag NZa aan verzekeraars
De NZa vraagt waarom de verzekeraars niet in overeenstemming zijn
gekomen met AZLN.
Reactie van verzekeraars
De verzekeraars vinden de 1,8 miljoen die de RAV meer aanvraagt dan
het initieel budget substantieel te hoog, waardoor geen
overeenstemming bereikt kon worden in de aanvragen. De verzekeraars
geven aan te realiseren dat er hier sprake is van berekening van het
initieel budget met een onderliggend wiskundig model, maar de hogere
aanvraag niet toe te kennen. Omdat er geen aanleiding is tot afwijken
van het kader, houden de verzekeraars vast aan het gezamenlijk
overeengekomen referentiekader S&B. De aanvraag van de verzekeraars
en de aanvraag van AZNL bevatten een te groot verschil om tot
overeenstemming te kunnen komen.
AZLN vraagt de verzekeraars om nogmaals in overleg te gaan met elkaar
om tot een eventuele tweezijdige aanvraag te kunnen komen. Daarnaast
ligt de vraag voor de langere termijn of het referentiekader S&B herijkt
moet worden. Naar aanleiding van deze twee vragen wordt de
vergadering voor 15 minuten geschorst, zodat partijen separaat kunnen
overleggen.
5. Afspraken en sluiting
Na de schorsing komen de partijen, behalve rivm, weer bij elkaar om het
verdere proces te bespreken.
De verzekeraars en AZLN spreken af om op korte termijn (14 dagen)
elkaar te spreken ten behoeve van de aanvraag voor het budget in 2014.
Verzekeraars geven hierbij aan dat een compromis richting 1 miljoen
sowieso niet haalbaar is voor AZLN.
Verzekeraars geven ook aan de discussie over de houdbaarheid van het
referentiekader te willen behouden en leggen daarom de systeemvraag
bij de NZa neer.
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De Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017
3502 GA Utrecht

Datum: 27 september 2013
Uw ref.:
Onze ref.: 3111

Betreft: Dringende budgetproblematiek RAV Limburg

Geachte
Namens mijn cliënte, de Regionale Ambulance Voorziening Limburg-Noord (RAV Limburg-Noord)
vraag ik uw dringende aandacht voor het volgende.
De Minister van VWS heeft uw College een aanwijzing gegeven in verband met de vaststelling
van beleidsregels voor een nieuwe bekostigings- en financieringsstructuur van de
ambulancezorg in Nederland. Kort samengevat dienen de nieuwe beleidsregels te borgen dat de
bekostiging van de ambulancezorg vanaf 2014 primair wordt gericht op het waarborgen van de
beschikbaarheid van ambulancezorg per Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en minder
wordt gericht op de productie (aantal ritten en daadwerkelijk gereden kilometers).
Jaarlijks zal daartoe door de NZa per RAV een maximumbudget worden vastgesteld dat
redelijkerwijs toereikend zou moeten zijn om de beschikbaarheid van de ambulancezorg in de
betreffende regio te kunnen garanderen, zodanig dat voldaan wordt aan de 95%-norm die is
neergelegd in artikel 7 Regeling Tijdelijke wet ambulancezorg.
Dit maximumbudget wordt voor circa 70% bepaald op grond van het landelijke Referentiekader
Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg 2013, dat is opgesteld door het RIVM in opdracht
van de minister van VWS.

^M.aKrr,

I
%

V

Al onze werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, gesloten met de naamloze vennootschap Van der Fellz Advocaten N.V, gevestigd te Den Haag
en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 27364182. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Daarin is een beperking van aansprakelijkheid
ES

opgenomen. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag onder nr. 40/2012 en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

De voornoemde 95%-norm is een kwaliteitsnorm die inhoudt dat van de spoedeisende inzetten
in de ambulancezorg, 95% binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. Het Referentiekader 2013
bepaalt op modelmatige wijze de benodigde spreiding en beschikbaarheidscapaciteit op RAVniveau. Op basis van het Referentiekader wordt per RAV het aantal standplaatsen, het aantal
wagens per standplaats, per tijdsblok van acht uur, uitgesplitst naar weekend- en weekdagen.
De onverkorte toepassing van het Referentiekader 2013 leidt voor de RAV Limburg-Noord echter
tot ernstige capaciteitsproblemen. De oorzaak daarvan ligt voor een belangrijk deel in de
complexe totstandkomingshistorie van de RAV Limburg-Noord. De RAV Limburg-Noord is
ontstaan uit ziekenhuisfusies die eigen ambulancediensten in stand hielden en door de
overname van een vrijwillige ambulancedienst waarvoor door de zorgverzekeraars, de
ziekenhuizen en gemeenten in de regio destijds een afwijkende financieringsafspraak is
gemaakt. In opdracht van de zorgverzekeraars zijn in de afgelopen decennia echter
spoedeisende hulpposten gesloten in de regio Limburg-Noord en zijn er eveneens in opdracht
van de zorgverzekeraars te veel standplaatsen gesloten en te veel ambulances afgestoten.
De nadelige gevolgen hiervan zijn de afgelopen jaren steeds duidelijker zichtbaar geworden.
De RAV Limburg-Noord kampt thans met een ernstig capaciteitstekort dat zeer grote druk legt
op de beschikbare mensen en het beschikbare materieel. Verder blijken de nadelige gevolgen
uit de landelijke prestatiestatistieken. De RAV Limburg-Noord behoort al jaren tot de slechtst
scorende regio’s als het gaat om het kunnen voldoen aan de 95%-norm. In Limburg-Noord is van
de spoedeisende ritten volgens de statistieken van het RIVM gemiddeld slechts in 88-89% de
ambulance binnen 15 minuten ter plaatse.
In dat verband wijst de RAV Limburg-Noord erop dat deze statistieken bovendien een gunstiger
beeld van de werkelijkheid geven. In het noordelijk deel van het verzorgingsgebied van de RAV
Limburg-Noord, gelegen tussen Bergen, Gennep en Mook-Middelaar, kan o.a. vanwege de
geografische opbouw van het gebied en de sluiting van de standplaats Bergen, de RAV LimburgNoord met de huidige capaciteits- en spreiding van standplaatsen onmogelijk voldoen aan de
95%-norm. Dit gebied kan thans uitsluitend worden bediend vanuit de standplaatsen Well of
Venray. Het smalle langgerekte gebied wordt doorsneden door de Maas en vanaf de A73 zijn er
slechts drie mogelijkheden om het verzorgingsgebied ten oosten van de Maas te kunnen
bereiken. Om die reden worden de meldingen door de RAV Limburg-Noord in vrijwel alle
gevallen eerst overgedragen aan ofwel de RAV Brabant Midden-West-Noord (circa 650
meldingen per jaar) ofwel de RAV Gelderland-Zuid (circa 350 meldingen per jaar) aangezien
vanuit de standplaatsen van deze RAV-regio’s een ambulance gemiddeld sneller ter plaatse kan
zijn dan vanuit de voor noemde standplaatsen van de RAV Limburg-Noord. Per jaar worden van
de 1100 meldingen in slechts circa 100 gevallen de meldingen aangereden vanuit de
standplaatsen van de RAV Limburg-Noord.
Met de overdracht van de meldingen in dit gebied door de meldkamer van de RAV LimburgNoord aan de meldkamers van ofwel de RAV Brabant Midden-Noord-West of Gelderland-Zuid, is
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kostbare tijd gemoeid. Deze zogenaamde ‘meldkamer delay’ varieert van 2 tot 8 minuten. De
vertragingstijd is hoger indien bij de overdracht van de melding blijkt dat de buurregio geen
ambulance beschikbaar heeft en de melding weer terug moet worden overgedragen aan de
meldkamer van de RAV Limburg-Noord, waardoor er alsnog een ambulance vanuit één van de
eigen standplaatsen in de regio moet worden gestuurd.
Deze vertragingen in aanrijtijden blijven echter buiten de statistieken betreffende de
aanrijtijden van de RAV Limburg-Noord omdat bij overdracht van de melding door de
meldkamer van de RAV Limburg-Noord aan de meldkamer van de buurregio, de afhandeling van
de melding uitsluitend terecht komt in de statistieken van ofwel de RAV Brabant Midden-NoordWest, ofwel de RAV Gelderland-Zuid. In deze statistieken wordt de aanrijtijd geregistreerd
vanaf binnenkomst van de melding in de meldkamer van de RAV Brabant Midden-Noord West of
Gelderland-Zuid en derhalve niet vanaf het tijdstip van de melding aan de meldkamer van de
RAV Limburg-Noord. De zogenaamde ‘meldkamer delay’ blijft met andere woorden buiten de
statistische gegevens en geven daardoor een aanmerkelijk gunstiger beeld van de werkelijkheid
van de aanrijdtijden in het verzorgingsgebied van de RAV Limburg-Noord. In werkelijkheid zijn
de ambulances in veel minder dan de uit de statistieken blijkende 88-89% van de gevallen
binnen 15 minuten ter plaatse. De RAV Limburg-Noord is daarvoor verantwoordelijk.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de kwaliteit van de ambulancezorg in de Regio
Limburg-Noord al jaren zeer ernstig onder druk staat en niet voldoet aan de minimale
kwaliteitseisen zoals die voortvloeien uit de Tijdelijke Wet ambulancezorg. De situatie is zoals
hiervoor toegelicht bovendien aanmerklelijk ernstiger dan uit de officiële statistieken van het
RIVM blijkt.
De RAV Limburg-Noord wijst erop dat zij de afgelopen jaren onderzoek heeft laten doen naar
de mogelijke oorzaken van de achterblijvende aanrijtijden. Bovendien heeft zij binnen de
beschikbare budgettaire middelen de afgelopen jaren ook ingezet op het maximaal efficiënt
organiseren van de ambulancezorg. Dit heeft ook tot concrete verbeteringen geleid in de
aanrijtijden.
Tot op heden wordt de kwaliteitsondergrens van 95%-norm echter niet gehaald maar is de
werkdruk op de mensen op dit moment inmiddels onverantwoord hoog en kan redelijkerwijs
niet nog efficiënter met het beschikbare materieel worden omgegaan. De spreekwoordelijke
rek is uit de organisatie.
Dit wordt ook bevestigd door het volgende. In 2012 heeft de RAV Limburg-Noord een
uitgebreide analyse uitgevoerd naar de achterblijvende aanrijtijden met behulp van
OptimaPredict, een internationaal erkende standaard voor beschikbaarheid- en
capaciteitsanalyse in de ambulancezorg. Een zogenaamde ‘greenfield-analyse’ resulteerde in
een dekkingsvoorstel met betrekking tot de spreiding van standplaatsen en het aantal
benodigde ambulances. Uit deze analyse blijkt dat de RAV Limburg-Noord, om redelijkerwijs te
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kunnen voldoen aan de 95%-nornn, meer standplaatsen en ambulances nodig heeft dan
waarover zij thans kan beschikken binnen de beschikbare budgettaire middelen. Omgerekend
bedraagt het jaarlijkse structurele tekort van de RAV Limburg-Noord circa EUR 1,7 mln.
Wanneer de RAV Limburg-Noord de uitkomsten van de doorrekeningen met OptimaPredict
vervolgens vergelijkt met het capaciteits- en spreidingsvoorstel zoals dat voortvloeit uit het
Referentiekader 2013, dan constateert zij tot haar grote zorg dat daarin (opnieuw) te weinig
standplaatsen en te weinig ambulances zijn opgenomen om redelijkerwijs te kunnen voldoen
aan de 95%-norm. Dit heeft tot gevolg dat het binnen de nieuwe financierings- en
bekostigingssystematiek per 2014 voor de RAV Limburg-Noord redelijkerwijs onmogelijk wordt
om aan de minimale kwaliteitsnormen voor verantwoorde ambulancezorg te kunnen voldoen.
Als hiervoor geen oplossing wordt gevonden zal de kwaliteit van de ambulancezorg in de RAV
Limburg-Noord de komende jaren structureel ernstig tekort blijven schieten.
De RAV Limburg-Noord heeft deze problematiek eerder onder de aandacht van het ministerie
van VWS gebracht en onder de aandacht van branchevereniging AZN en uw College. Dit heeft
echter tot op heden niet geleid tot enige oplossing.
De kern van het probleem is dat bij de vaststelling van het Referentiekader 2013 het RIVM
onvoldoende oog heeft gehad voor de uitzonderlijke historische omstandigheden en de
bijzondere geografische vorm van het verzorgingsgebied, meer in het bijzonder de beperkte
toegankelijkheid en bereikbaarheid van delen van het gebied als gevolg van de ligging van de
Maas en de A73. Dit heeft er in het verleden toe geleid dat in opdracht van de
zorgverzekeraars te voortvarend standplaatsen zijn gesloten en materieel is afgestoten.
Thans werkt uw College naar aanleiding van de aanwijzing van de minister aan de uitwerking
van de beleidsregels op basis waarvan de budgetten voor 2014 zullen worden vastgesteld. De
RAV Limburg-Noord begrijpt dat uw College bij de uitwerking is gebonden aan de Aanwijzing
van de minister van VWS waar het gaat om de toepassing van het Referentiekader 2013.
Echter, dit laat onverlet dat uw College ook een zelfstandige beleidsvrijheid toekomt waar het
gaat om het kunnen corrigeren van zeer nadelige effecten in individuele situaties.
Namens de RAV Limburg-Noord dring ik er dan ook bij uw College op aan om op korte termijn in
gesprek te gaan met de RAV Limburg-Noord teneinde te bezien op welke wijze bij de
vaststelling van de beleidsregels toch voorkomen kan worden dat de nieuwe
bekostigingssystematiek ertoe leidt dat de RAV Limburg-Noord onevenredig wordt benadeeld
ten opzichte van de andere RAV’en doordat zij redelijkerwijs de komende jaren niet zal kunnen
voldoen aan de kwaliteitsondergrens zoals deze voortvloeit uit de Tijdelijke Wet
Ambulancezorg.
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In dit verband wijst de RAV Limburg-Noord erop dat zij een sterke voorkeur heeft om in overleg
met uw College hiervoor een toereikende oplossing te vinden, boven het aanhangig maken van
juridische procedures tegen de budgetvaststellingen van de komende jaren.
Graag verneem ik binnen uiterlijk veertien dagen of u bereid bent in overleg met de RAV
Limburg-Noord naar een oplossing te zoeken voor deze regionale problematiek.
Hoogachtend,
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Datum

Dringende budgetproblematiek RAV Limburg-Noord

31 oktober 2013

Geachte
Op 27 september 2013 heeft ti namens de RAV Limburg-Noord aan de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een brief gestuurd, waarin u melding
maakt van budgetproblematiek van deze zorgaanbieder. U vraagt de NZa
hierover in gesprek te gaan met de RAV Limburg-Noord.
In uw brief noemt u een aantal problemen die spelen in deze regio. Het
gaat hierbij met name om het nieuwe Referentiekader Spreiding en
Beschikbaarheid 2013 en het feit dat de nieuwe bekostiging voor de
ambulancezorg voor een groot deel op dit Referentiekader wordt
gebaseerd. De RAV is van mening dat dit tot ernstige
capaciteitsproblemen leidt voor de RAV Limburg-Noord.
Het Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid wordt door het RIVM
berekend en wordt door VWS vastgesteld. De NZa beschouwt dit kader
dan ook als een gegeven. Mogelijk is de NZa daarom niet de juiste
gesprekspartner in de situatie van de RAV Limburg-Noord. Om dit te
kunnen beoordelen, willen wij u naar aanleiding van uw brief een aantal
aanvullende vragen stellen.

Vragen n.a.v. uw brief
1.

Wat is de mening van de representerende verzekeraars over de
genoemde problematiek? Wat hebben de representerende
verzekeraars tot nu toe gedaan om een oplossing te vinden?

2.

U benoemt dat de RAV Limburg-Noord een complexe
totstandkomingshistorie heeft en dat er bepaalde financiële
afspraken zijn gemaakt in het verleden. Kunt u hier een toelichting
op geven? Hoe hebben deze factoren een negatieve invloed op de
huidige bedrijfsvoering?

Nederlandse Zorgautoriteit

3.

Kunt u een toelichting geven over het te voortvarend sluiten van
standplaatsen en afstoten van materieel, en over de rol die de
verzekeraars hierin hebben gespeeld?
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4.

Kunt u een toelichting geven over de berekening waaruit de €1,7 mln
blijkt?

Wij verzoeken u bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk te
beantwoorden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
lof via

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

fU
ijcmanager Eerstelijns Zorg en Ketens

ÜM S'
Antwoorden brief NZa d.d. 31 oktober 2013. Deel I
I. Totstandkomingshistorie RAV Limburg Noord
In het werkgebied van de RAV Limburg Noord is sinds 1984 sprake geweest van een groot
aantal fusies / overnames die geleid hebben tot het verminderen van het aantal zelfstandige
ambulancediensten en (in een aantal gevallen) tot het opheffen van standplaatsen en
ambulances. Vanaf 1-6-2012 is de naam RAV Limburg Noord gewijzigd in Ambulancezorg
Limburg-Noord.
Omdat het al zolang geleden is zijn de exacte data van deze fusies en overnames niet meer
te achterhalen. Instellingen zijn opgeheven en archieven verloren gegaan of de archieven van
de rechtsvoorgangers zijn vanwege de tijd al vernietigd. Omdat deze allemaal
gezondheidszorg instellingen zijn / waren zijn deze wijzigingen in die periode ook
gecommuniceerd met de NZa of diens rechtsvoorgangers (COV, COTG en CTG). Wellicht
dat deze (indien noodzakelijk) uit hun archieven nog kunnen worden gereconstrueerd.
Tussen haakjes is telkens het aantal standplaatsen en het aantal ambulances vermeld wat er
na de actie in het budget over blijft.
Noord-Limburg
<1977 Fusie tussen het St. Joseph ziekenhuis in Venio en het St. Willibrord ziekenhuis in
Tegelen tot Stichting Ziekenhuizen Venlo-Tegelen. Beide ziekenhuizen beschikten
over een eigen ambulancedienst die bij het ziekenhuis gestationeerd was. (8/20)
1984

Als uitvloeisel van de fusie wordt een nieuw gebouw betrokken en wordt de naam
van het fusieziekenhuis gewijzigd in St. Maartens Gasthuis. Op verzoek van en in
overleg met de zorgverzekeraars wordt de standplaats Tegelen (in verband met de
korte afstand naar het nieuwe ziekenhuis) opgeheven. (7/19)

1989

Fusie tussen het St Maartens Gasthuis in Venio en St Elisabeth ziekenhuis in Venray
tot Stichting Ziekenhuizen Venlo-Venray (later VieCuri, Medisch Centrum voor
Noord-Limburg). De ambulancediensten van beide ziekenhuizen blijven als aparte
afdelingen en standplaatsen bestaan. (7/19)

1995

Het gebied in de kop van Noord-Limburg bij de gemeenten Mook en Middelaar en
Gennep kan vanuit de bestaande standplaatsen niet op tijd door de ambulances
worden bereikt. Overleg met de zorgverzekeraars levert geen resultaat op. Met de
ambulancedienst in Noord-Brabant worden werkafspraken gemaakt voor het rijden
vanuit standplaats Oeffelt in dit gebied. (7/19)

1995

Onder politieke druk worden de chauffeursdiensten die tot 1995 door de
Brandweer Venio werden ingevuld overgenomen door VieCuri en wordt de
standplaats Venio verplaatst naar de het terrein van VieCuri.

<1997

Door nieuwe of aanvullende wetgeving is het voor kleine, vaak op vrijwilligers
gebaseerde, ambulancediensten niet meer haalbaar om zelfstandig verder te gaan. In
deze periode worden door VieCuri gesprekken gevoerd met de zelfstandige
ambulancediensten in Maasbree, Horst en Bergen. Deze drie diensten werken met
vrijwilligers. Met de diensten in Maasbree en Horst wordt al snel overeenstemming
bereikt. Omdat de werkgebieden van deze diensten “dicht bij” de werkgebieden van
de standplaatsen van VieCuri (in Venio en Venray) liggen worden beide
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standplaatsen en ambulances door de zorgverzekeraars niet meer in de budgetten
toegestaan. Deze ritten konden “er wel bij” worden gedaan. Extra capaciteit was
niet nodig. (5/17)
1997

Op I-I-I997 wordt de standplaats Helden in gebruik genomen. Deze fungeert in de
dag situatie als uitrukpost voor de standplaats Venlo. De standplaats wordt in het
budget opgenomen, het aantal ambulances blijft ongewijzigd. (6/17)

< 2001

Bij de Ambulancedienst Bergen lag dat anders. Deze post kon niet worden
opgeheven omdat er in het werkgebied dan geen dekking was. Overname duurde
een paar jaar langer omdat de dienstenstructuur en honorering zoals deze door
Ambulancedienst Bergen werd gehanteerd door een grote organisatie als VieCuri
niet kon worden voortgezet. Het paraat maken van deze standplaats 24/7 kostte
beduidend meer dan in de budgetten was voorzien.
Om de status quo die zich voordeed te doorbreken is door de NZa ondersteuning
geboden (de heer van Manen). Dit heeft geleid tot een tripartite overeenkomst
tussen de zorgverzekeraar (VGZ), het openbaar bestuur (Gewest Noord-Limburg)
en ziekenhuis (VieCuri). Alle drie de partijen zouden elk voor 1/3 deel meedoen in
de financiering van een 24/7 parate dienst op de standplaats Bergen. (6/17)

2002

Op 1-2-2002 sluit VieCuri de SEH bij de ziekenhuislocatie Venray. Door deze
sluiting zijn de ambulances van de standplaats Venray langer buiten hun werkgebied.
Door VieCuri wordt een compensatie geboden van € 200K per jaar waarmee een
extra ambulance gedurende de dag situatie kon worden gefinancierd. (6/17)

2003

Bij de verzelfstandiging van de ambulancedienst van VieCuri in de RAV Limburg
Noord per 1-1-2003 zijn financiële middelen uit de tripartite overeenkomst en de
extra financiering van VieCuri voor het opheffen van de SEH weggevallen. Partijen
waren niet bereid de overeenkomsten om te zetten naar de RAV Limburg Noord.
Door de RAV Limburg Noord is de dienstverlening per 1-1-2003 desondanks
voortgezet. (6/17)

Midden-Limburg
<2000 In Midden-Limburg waren er standplaatsen in Roermond en Weert. Knelpunt in de
spreiding waren de gebieden ten zuiden van Roermond. Door Ambulancedienst
Midden-Limburg is diverse malen overleg gevoerd met de zorgverzekeraar (CZ)
over een standplaats in dit gebied. Dit heeft echter geen resultaat opgeleverd. Ook
overleg met de Provincie Limburg heeft niet geleid tot aanpassing van het
spreidingsplan. (6/17)
2001

In Maasbracht wordt een tijdelijke standplaats ingericht die moet leiden tot betere
prestaties. De standplaats en de ambulance worden uit eigen middelen gefinancierd.
(6/17)
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2. Historie RAV Limburg-Noord
2003

2003

Na de oprichting van RAV Limburg-Noord op 1-1-2003 is er het een en ander
gebeurd op het gebied van de spreiding van standplaatsen en ambulances in de
regio. De standplaatsen Bergen en Echt (waarvoor bij de vorming van de RAV geen
financiering was) blijven bestaan met dezelfde dienstverlening. Hoewel de
financiering stopt blijft ook de extra dienstverlening op de standplaats Venray
bestaan.
In de beleidsregels wordt de budgetcomponent “standplaats” bevroren.

2006

De dienstverlening in de gemeente Susteren (vanaf 2003 na de fusie met de
gemeente Echt behorende tot de regio van RAV Limburg Noord maar gereden
door RAV Zuid-Limburg) wordt overgedragen aan de RAV Limburg Noord. Deze
wordt door standplaats Maasbracht uitgevoerd.

2007

De onzekerheid omtrent de ophanden zijnde vergunningplicht en de gevolgen van
de nieuwe wet ambulancezorg beperken de RAV Limburg-Noord in haar
ontwikkeling. Naast prestatie staat ineens ook de financiële draagkracht op de
voorgrond. Er worden extra reserves gevormd om aan de vergunningseisen te
voldoen.

<2008

Met de infrastructurele projecten die in de regio lopen wordt gezocht naar betere
locaties voor de standplaatsen Roermond en Maasbracht. Voor Roermond wordt
de keuze gemaakt deze te verplaatsen naar Herten en Maasbracht wordt verplaatst
naar Echt.

2008

Standplaats Maasbracht wordt op 1-8-2008 verplaatst naar Echt.

2009

Standplaats Roermond wordt op I -4-2009 verplaatst naar Herten.

2010

Op 1-2-2010 wordt de standplaats Bergen verplaatst naar Well. Hierdoor vindt er
een betere dekking plaats in het gebied en kan deze post als achterwacht voor
Venray dienen.

<201 I

In de zoektocht naar betere prestaties wordt verder voornamelijk gekeken naar het
aanscherpen van de zaken die door RAV Limburg Noord beïnvloedbaar zijn: de
dienstenstructuur, de meldtijd en uitruktijd, de staat van het wagenpark en het
terugdringen van het ziekteverzuim.

201 I

Samen met Axira partners wordt het software pakket Optima Predict aangeschaft.
Hiermee wordt op basis van de beschikbare ritdata en voertuigdata een
simulatiemodel uitgewerkt. Deze zogenaamde “greenfield” geeft aan waar op basis
van de historische gegevens (2010 en 2011) de standplaatsen in de ideale situatie
gelegen zouden moeten zijn en met welke soort dienst de dienstverlening zou
moeten worden uitgevoerd om aan de prestatienorm van 95% te komen. Hiervoor
moeten standplaatsen worden verplaatst en zijn er extra standplaatsen en
ambulances nodig. Om alle wijzigingen door te voeren is het beschikbare budget
niet toereikend. Binnen de beschikbare financiële middelen wordt een optimaal
scenario uitgewerkt en worden er keuzes gemaakt.
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Uit analyse van de ritgegevens blijken er een aantal duidelijke witte vlekken in de
regio te zijn. Door de fors toegenomen productie sinds 2003 (hogere
gelijktijdigheid) en de gewijzigde infrastructuur kunnen deze gebieden niet meer op
tijd worden bereikt. De analyse leidt er toe dat er twee standplaatsen worden
geopend, 1-8-20II in Roggel en 1-10-20II in Horst. Voor beide standplaatsen
worden extra ambulances ingezet.
2012

Als volgende fase in de invoering van het optimale scenario wordt per l-l 1-2012 de
standplaats Blerick geopend. Dit wordt gezien als een opsplitsing van standplaats
Venio en er worden géén extra ambulances ingezet.

2012

In het budget worden 2 extra ambulances erkend. (6/19)

2013

Voor de verdere uitrol van het optimale scenario wordt voor de gewenste locaties
gezocht naar adequate huisvesting en worden wervingsacties gestart om over
voldoende vakbekwaam personeel te beschikken.

<2014

De gewijzigde dienstverlening door RAV Brabant Midden-West-Noord en de
verplaatsing van standplaats Oeffelt naar Haps leidt er toe dat in het noordelijke
gebied in onze regio de prestaties dramatisch zijn gedaald. AmbulanceZorg LimburgNoord is verantwoordelijk voor de gehele regio en neemt op l-l-2014 een
standplaats in Gennep in gebruik. Hiervoor wordt een extra ambulance ingezet.
Over de wijziging in de dienstverlening is overleg gevoerd met RAV Brabant
Midden-West-Noord en RAV Gelderland-Zuid. Tot overdracht van financiële
middelen (productieaandeel) heeft dit niet geleid.

>2014

De verdere uitrol van het (binnen de beschikbare middelen) optimale scenario leidt
in 2014 tot het in gebruik nemen van standplaatsen in de gemeenten Peel & Maas
(verplaatsing Helden), Roermond Noord, Roermond Centrum en Kelpen
(verplaatsing Roggel). In totaal werkt AmbulanceZorg Limburg-Noord dan vanuit 13
standplaatsen met 23 ambulances. Daarnaast wordt de verplaatsing (of splitsing) van
standplaats Weert naar Nederweert nog onderzocht.
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3. Invloed op de bedrijfsvoering
Standplaats Bergen
In 2000 zijn gesprekken gevoerd over het overnemen van de activiteiten van de standplaats
Bergen. Deze zou anders op basis van een aanwijzing van de IGZ worden gesloten. In de
financiering van deze standplaats zijn de volgende afspraken gemaakt:
1. Er wordt op de standplaats Bergen volgens een 24/7 parate dienst gewerkt. De kosten
hiervan bedragen ƒ 1.032.700.
2. Op de standplaats Venray wordt de achterwachtfunctie van de 2® ambulance uitgebreid.
De kosten hiervan worden uit de eigen exploitatie gedekt.
3. De dienstverlening conform punt I wordt gefinancierd door aanwending van de
structurele en incidentele middelen die door CTG beschikbaar worden gesteld. Voor de
meerkosten wordt een tripartite afspraak gemaakt.
4. Het normbudget van de standplaats Bergen bedraagt ƒ 302.200.
5. Door CTG worden incidenteel herallocatie middelen beschikbaar gesteld voor 2000 en
2001. Het gaat voor beide jaren om een bedrag van ƒ 175.000.
6. De vanaf 2002 structureel tripartite te verdelen kosten bedragen ƒ 730.500 (€ 330.000).
Bij de vorming van de RAV Limburg Noord zijn de afspraken met VieCuri, zorgverzekeraar
VGZ en openbaar bestuur (Gewest Noord-Limburg) niet overgegaan op de nieuwe
onderneming. Ook konden geen nieuwe afspraken worden gemaakt over een bijdrage. De
op handen zijnde presentatie van Spreiding & Beschikbaarheid heeft daarbij een beslissende
rol gespeeld. Door partijen is dit aangegrepen als “er komt financiering via de beleidsregels
dus wij hoeven niets meer te doen”.
Opheffen SEH Ziekenhuis Venray
De bijdrage van € 200.000 die door VieCuri aan de ambulancedienst wordt gedaan als
compensatie voor het opheffen van de SEH op de locatie Venray is voor 2002 een interne
aangelegenheid. De ambulancedienst is “gewoon een afdeling” binnen VieCuri. Als de
ambulancedienst per 1-1-2003 zelfstandig wordt weigert het bestuur van VieCuri de bijdrage
te continueren. De RAV Limburg Noord blijft echter wel geconfronteerd met de effecten
van de sluiting.
Standplaats Echt
Standplaats Echt is op eigen initiatief operationeel gemaakt. Diverse publicaties van onder
andere RIVM laten zien dat dit een terechte keuze was. In de bijlagen bij de beleidsregel
2014 van de NZa is deze standplaats ook opgenomen. De personeelskosten van deze
standplaats zitten echter niet in het normbudget vanaf 2003. Voor 2013 is voor de 24-uurs
aanwezigheidsdienst een bedrag van € 590.000 in de exploitatie opgenomen.
Standplaats Gennep
In het noordelijke gebied van Noord-Limburg is nooit een standplaats geweest. In dit gebied
is, voor zover de verschillende rechtsvoorgangers (Ambulancedienst Bergen, VieCuri en
RAV Limburg Noord) de ritten niet zelf konden uitvoeren, altijd gewerkt via burenhulp. De
standplaatsmiddelen zijn dus ook nooit in een normbudget opgenomen. Bij het aantal ritten
dat in dit gebied wordt verreden is het verantwoord een standplaats in te richten. Voor
2014 wordt gestart met een dagdienst. Voor deze dienst is een bedrag van € 270.000 in de
exploitatie opgenomen.
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Voor RAV Limburg Noord betekenen bovenstaande feiten dat de middelen die voor
verbetering van de prestaties beschikbaar zijn gesteld vanaf 2005 (S&B-middelen) niet
volledig voor verbetering kunnen voorden aangewend maar voor een groot deel opgaan aan
het continueren van het prestatie niveau.

4. Overzicht ritten en prestaties vanaf 2003
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de productie
(aantal ritten) en de prestaties. Hieruit blijkt dat de genomen maatregelen in deze jaren
duidelijk effect hebben gehad. Ondanks een productiestijging van ruim 42% is een
prestatiestijging gerealiseerd van ruim 23% (van 73,4% naar (verwacht) 90,5%).
De kolommen standplaats en ambulances bevatten een vergelijking met de aantallen zoals
deze in de rekenstaat zijn opgenomen (1® kolom) en de aantallen waarmee daadwerkelijk
wordt gewerkt (2® kolom).
Jaar

# Ritten

cum %

Prestatie

cum
%

Standplaats

Ambulance

6

7

17

18

6

7

17

18

6,3%

6

7

17

19

78,0%

6.3%

6

7

17

19

7,6%

86,1%

17,3%

6

7

17

19

24.258

14,8%

86,1%

17,3%

6

7

17

19

2008

25.644

21,4%

85,7%

16,8%

6

7

17

19

2009

25.974

23,0%

85,9%

17,0%

6

7

17

19

2010

27.540

30,4%

87,7%

19,5%

6

7

17

21

2011

27.484

30,1%

89,4%

21,8%

6

9

17

21

2012

29.298

38,7%

89,1%

21,4%

6

10

19

23

2013'

30.125

42,6%

90,5%

23,3%

6

10

19

23

2002

21.123

2003

21.888

3,6%

73,4%

2004

20.274

-4.0%

78,0%

2005

21.939

3.9%

2006

22.737

2007

Tabel I.

^ In 2014 worden de standplaatsen Gennep (1-1-2014), Roermond Noord en Roermond Centrum (Q1 2014) in
gebruik genomen. Het totaal komt dan op 13. In het initiële budget zijn in 2014 7 standplaatsen opgenomen.
' 2013 is een prognose op basis van de realisatie tot en met oktober.
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Antwoorden brief NZa d.d. 31 oktober 2013. Deel 2 (vraag 4)
Toelichting meerkosten € 1,7 miljoen
In de zoektocht van AmbulanceZorg Limburg-Noord naar een betere spreiding van de
standplaatsen en ambulances in het werkgebied zijn tot 2011 een aantal keuzes gemaakt met
betrekking tot het verplaatsen van bestaande standplaatsen en het inrichten van nieuwe
standplaatsen. Ook is er geëxperimenteerd met andere dienstsoorten. De besluitvorming
over deze wijzigingen is gebaseerd op eigen analyses van de beschikbare ritdata.
Deze wijzigingen hebben er toe geleid dat de prestaties over de jaren 2006 tot en met 2010
zijn toegenomen tot gemiddeld 86%.
In 2011 is de 24-uurs aanwezigheidsdienst ingevoerd. Eerst met een pilot maar later is deze
organisatie breed toegepast. Door met aanwezigheidsdiensten te werken kon er formatie
worden vrijgespeeld om de paraatheid uit te breiden. Over 2010 en 2011 heeft dit geleid tot
een prestatieverbetering naar 89%. Voorzichtige conclusie was: meer capaciteit leidt tot
betere prestaties.
In 2011 is Optima Predict aangeschaft. Dit is een software pakket waarmee simulatie
modellen kunnen worden uitgewerkt. Op basis van de historische ritdata en voertuigdata
kan worden berekend wat de ideale mix is van standplaatsen en diensten om een maximale
prestatie te leveren.
Door Ambulancezorg Limburg-Noord is in 2012 aan The Optima Corporation de opdracht
gegeven om een model uit te werken waarbij een prestatie van 95% gerealiseerd wordt in
ons werkgebied. In deze zogenaamde “greenfield” wordt uitgegaan van een onbeperkt aantal
standplaatsen en ambulances. Met behulp van de data over de jaren 2010 en 2011 wordt een
simulatiemodel opgezet. De resultaten worden vastgelegd in het rapport: “Verbeteren
spreiding & beschikbaarheid Limburg-Noord”.
De aanbevelingen uit dit rapport worden intern doorgerekend en de meerkosten ten
opzichte van de actuele spreiding van standplaatsen, diensten en ambulances worden
berekend. Daarna is een vergelijking gemaakt met de in de begroting beschikbare middelen.
De extra kosten voor een volledige uitrol van de aanbevelingen uit het Optima rapport
bedragen € 1.660.000. Zie het document: “Rooster AmbulanceZorg Limburg-Noord 2013-0
incl. RLO Optima basis” versie 30 november 2012.
AmbulanceZorg Limburg-Noord kiest er voor om binnen de budgettaire ruimte zoveel
mogelijk van de aanbevelingen van het Optima rapport uit te voeren. Binnen het budget zijn
extra middelen gevonden door het ziekteverzuim waarmee gerekend wordt te verlagen naar
3% (hiermee wordt wel de kwetsbaarheid verhoogd) en het aantal opleidingsuren terug te
brengen. Daarnaast zijn een aantal aanpassingen doorgerekend op het prestatie effect en het
financiële effect. Het uiteindelijke resultaat is het voor AmbulanceZorg Limburg-Noord
optimale scenario om vanaf 2013 de prestaties te kunnen verbeteren.
Zie het document: “Rooster AmbulanceZorg Limburg-Noord 2013-0 incl. RLO Optima”
versie 3 december 2012.
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MANAGEMENTSAMENVATTING
Ambulancezorg Limburg-Noord heeft Optima verzocht om te beoordelen hoeveel ambulances
(resources) er nodig zijn om te komen tot een prestatieniveau van 95% voor de Al-ritten in de regio.
Optima heeft voor zijn beantwoording gebruik gemaakt van de eigen Resource Location Optimiser,
een module van Optima Predict die wordt gebruikt voor advisering met betrekking tot de benodigde
Spreiding & Beschikbaarheid van ambulances om te komen tot een maximale dekking voor het
aanbod aan meldingen.
Bij de analyse werd een aantal opties in overweging genomen, waaronder:
•

Het uitsluitend gebruikmaken van bestaande standplaatsen

•

Het uitsluitend gebruikmaken van nieuwe locaties
Het gebruiken van een mix van bestaande en nieuwe locaties

Het baseline-model van Optima Predict gaf aan, dat het prestatieniveau van Limburg-Noord
momenteel op 89% ligt. De resultaten geven aan, dat een prestatieniveau van 95% gerealiseerd kan
worden afhankelijk van het aantal nieuwe locaties dat wordt overwogen:
•

Met bestaande standplaatsen zijn 15 ALS-ambulances noodzakelijk om een
prestatieniveau van 95% te realiseren

•

Met uitsluitend nieuwe locaties zijn 12 ALS-ambulances noodzakelijk om een
prestatieniveau van 95% te realiseren

•

Met twee nieuwe locaties in combinatie met alle bestaande standplaatsen zijn 14
ALS-ambulances noodzakelijk om een prestatieniveau van 95% te realiseren

Op basis van deze resultaten komt Optima tot de volgende adviezen:
• Voeg minimaal drie extra ALS-ambulances toe
■

Daarnaast moeten de huidige twee solo- en drie Low Care-ambulances worden
gehandhaafd

■

Er is een vierde ambulance nodig voor meldingen in het noordelijk deel van
Limburg-Noord

• Verplaats een aantal ambulances van Roermond naar het westen, op de andere rivier
zijde
•

Overweeg om de standplaats in Venio te verplaatsen naar het westen van de stad

5 September 2012
© The Optima Corporation

Optimising Resources in Limburg Noord
Pagina 1
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INLEIDING
Ambulancezorg Limburg-Noord heeft Optima gevraagd om een analyse te maken van de regio
Limburg-Noord en om te kijken hoeveel ambulances er nodig zijn om te komen tot een
prestatieniveau van 95%. Dit document geeft weer op welke manier de Resource Location Optimiser
is gebruikt om de optimale locatie en het optimale aantal diensten te bepalen om te komen tot een
prestatieniveau van 95% voor Al-ritten. In de inleiding wordt beschreven welke uitdaging er lag. In
het volgende hoofdstuk wordt gedetailleerd ingegaan op de analyse en in het laatste hoofdstuk
worden de resultaten besproken en adviezen gegeven.

2.1

DE UITDAGING
Ambulancezorg Limburg-Noord wil weten hoeveel ambulances er nodig zijn om te komen tot een
prestatieniveau van 95% voor Al-meldingen in de regio. De Resource Location Optimiser van Optima
kan worden gebruikt om te kijken bij welke locaties en aantal ambulances er sprake is van een
maximale dekking voor het historische ritaanbod. Voor de modellering voor Ambulancezorg LimburgNoord heeft Optima de volgende stappen doorlopen:
1. Bijwerken van Predict model Limburg-Noord met gegevens voor 2011
2. Specificeren van de RLO-vereisten en specifiek vereiste ambulancescenario's
3. Configureren en afstemmen van de RLO voor het model van Limburg-Noord
4. RLO gebruiken om oplossingen te genereren voor Limburg-Noord
5. Optima Predict-simulatiemodel Limburg-Noord gebruiken voor het analyseren van de
resultaten
6. Resultaten voor Ambulancezorg Limburg-Noord uitwerken
Het bijgewerkte model wordt beschreven in bijlage A.l.

2.2

MODELLERING
De Resource Location Optimiser heeft gebruik gemaakt van het Predict model voor Limburg-Noord,
dat in 2012 is geproduceerd en geleverd aan Ambulancezorg Limburg-Noord. Dit model werd
bijgewerkt met de meldingsgegevens en de dienstenstructuur van 2011, aangeleverd door
Ambulancezorg Limburg-Noord.
Bij de door Optima uitgevoerde modellering werd gefocust op ALS-ambulances. Ambulancezorg
Limburg-Noord beschikt ook over een klein aantal andere ambulances, solo- en low careambulances. Daar worden bij geen van de oplossingen wijzigingen in aangebracht. Bij de
modellering werd

gefocust op het gerealiseerde prestatieniveau voor Al-meldingen. Bij de

modellering werd echter telkens gebruik gemaakt van alle inzetten, dus met inbegrip van Al-, A2- en
B-meldingen en werden de bereikte resultaten behaald met gebruik van alle inzetten.
5 September 2012
© The Optima Corporation

Optimising Resources in Limburg Noord
Pagina 2

o

-^„lioplima

Voor het modelleren van de vereiste ALS-ambulances, werden door Optima de volgende stappen
doorlopen:
1. Optimaliseren van dekking met 24/7-ambulances met gebruik van bestaande
standplaatsen
2. Optimaliseren van dekking met 24/7-ambulances met gebruik van gegenereerde
(nieuwe) standplaatsen
3. Optimaliseren van dekking met nieuwe 24/7-ambulances met gebruik van alle
bestaande standplaatsen en een kleiner aantal gegenereerde (nieuwe) standplaatsen
4. Aan de hand van de resultaten van stappen 1-3 de analyse herhalen met behulp van
alternatieve dienstenpatronen
Bij iedere fase maakte Optima gebruik van het Optima Predict-simulatiemodel om de resultaten van
de RLO-modellering te bevestigen. Daarnaast heeft Optima diverse soorten gevoeligheidsanalyses
uitgevoerd, waaronder:
• Toevoegen of verwijderen van één ambulance
• Verplaatsen van gegenereerde (nieuwe) standplaatsen naar nabijgelegen bestaande
standplaatsen
• Vergelijking van de resultaten aan de hand van geraamde inzetten voor 2012 en 2013

2.2.1 RESOURCE LOCATION OPTIMISER
Bij Optima Predict wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de ontwikkeling van de Resource
Location Optimiser. Zoals de naam al aangeeft, is het een optimalisatiemodel. Het model wordt
gebruikt om te kijken bij welke locaties er sprake is van een maximale dekking voor historische
incidenten. Bij het model wordt rekening gehouden met een aantal verschillende factoren:
•

De dekking wordt berekend aan de hand van het afgestemde wegennetwerk, wat
inhoudt dat er bij de dekking rekening is gehouden met rijtijd variaties in de tijd van
de dag en de dag van de week.

•

Incidenten worden gedekt door een voorziening als zij binnen een beoogde
responstijd bereikt kunnen worden.

•

Een belasting factor geeft aan hoe druk een ambulance het waarschijnlijk zal hebben;
als een ambulance eenmaal de belasting factor bereikt, kunnen er geen extra
meldingen meer gedekt worden. Om die reden worden in dat geval door de RLO
meerdere ambulances ingezet voor de dekking van dergelijke drukkere locaties.

• Ambulances worden aangeboden als input voor het model; met behulp van het
model worden ambulances toegevoegd tot de dekking het beoogde niveau bereikt.
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RESULTATEN EN ANALYSE
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de diverse analyses gepresenteerd en vergeleken. Het
simulatiemodel werd toegepast op alle inzetten over 2011, die door Limburg-Noord zijn aangeleverd.
Een samenvatting hiervan vindt u in Tabel 1. De weergegeven resultaten laten alleen de gevolgen
voor het prestatieniveau voor Al-ritten zien. Alle simulaties worden echter toegepast op alle inzetten
(dus ook A2 en B).
aantal inzetten 2011 en schattingen voor 2012 en 2013

Tabel 1

Meldingendossier

3.1

A:

Totaal

Baseline 2011

10.388

8.096

6.688

25.172

Raming 2012

10.987

8.540

7.074

26.484

Raming 2013

11.107

8.691

7.174

26.972

NIEUWE STANDPLAATSEN
De RLO is gebruikt om mogelijke nieuwe standplaatsen te vinden, die voor een verbetering van de
dekking en het prestatieniveau zouden kunnen zorgen. Daarvoor werd door Optima een groot aantal
nieuwe standplaatsen gegenereerd binnen de regio Limburg-Noord. Vervolgens gaat de RLO draaien
met de mogelijkheid om een selectie te maken uit deze gegenereerde standplaatsen en de
bestaande standplaatsen om nieuwe 24/7-standpIaatsen aan te wijzen voor een optimale dekking
van meldingen. De geselecteerde locaties worden vervolgens beschouwd als nieuwe standplaatsen.
De optimale oplossing werd gevonden met 12 ALS-ambulances op 10 locaties. Hierbij ging het om de
volgende nieuwe standplaatsen:
Standplaats 460 (bij Well)
Standplaats 325 (tussen Well en Venray)
Standplaats 347 (bij Horst)
Standplaats 276 (ten noorden van Helden)
Standplaats 229 (ten westen van Venio) - twee ambulances
Standplaats 157 (bij Weert)
Standplaats 345 (ten noordoosten van Roermond)
Standplaats 564 (ten westen van Roermond) - twee ambulances
Standplaats 503 (tussen Roermond en Echt)
Standplaats 112 (bij Echt)
Als aanvulling hierop werden door het model de huidige BLS- en solo-ambulances uit het baselinemodel aangehouden:
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• Venio - één solo-ambulance en twee low care-ambulances, allemaal alleen actief op
doordeweekse dagen
•

Roermond - één solo-ambulance en één low care-ambulance, allemaal alleen actief
op doordeweekse dagen

3.1.1 DEKKING EN AANBOD
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Afbeelding 1 maakt een vergelijking tussen de dekking bij baseline-scenario en het geoptimaliseerde
scenario met uitsluitend nieuwe standplaatsen. Hieruit komt een aantal wezenlijke veranderingen
naar voren:
In alle gevallen worden ambulances uit het centrum van de grote steden gehaald
Significante beperking van de dekking rond Venray, waar dekking wordt geboden
vanaf een verderaf gelegen locatie
•

Beperking van dekking rond Roggel

• Verbetering van dekking in het zuiden van Roermond door verspreiding van
ambulances vanuit Roermond

Dekking Roermond
De redenen voor deze veranderingen zijn zichtbaar in het gebied rond Roermond. Bij de huidige
locatie van de standplaats blijkt de dekking in Roermond erg beperkt te zijn en te worden ingeperkt
door de aanwezigheid van de Maas. Dit zien we in Afbeelding 2, waarin de dekking vanuit Roermond
wordt weergegeven. De ambulance biedt slechts een beperkte dekking ten noordwesten van
Roermond en de rivier kan nergens worden overgestoken.

5 September 2012
© The Optima Corporation

Optimising Resources in Limburg Noord
Pagina 6

<1

~ •'^optima

u

K', /'

X|

/

.<']

M

'

f"

/
i
5,

..]

A vA

••w.J-

A

/

&se

a

IS
"' y

s ir " ^
S J'

y

Afbeelding 2

Dekking vanuit Roermond

In Afbeelding 3 zien we de dekking vanuit de aanbevolen standplaatsen. De standplaatsen zijn
weggehaald uit het centrum van Roermond. Eén standplaats is in zuidelijke richting verplaatst naar
de kruising van de A2 en de A73. Van daaruit kan niet alleen Roermond zelf worden gedekt, maar
wordt ook een aanzienlijke dekking aan de andere kant van de Maas gerealiseerd via de A2. De
andere standplaats is in noordelijke richting verplaatst en kan ook dekking bieden voor Roermond.
De standplaats heeft een betere toegang tot de brug bij de Hornerweg en verbetert de dekking voor
het noordelijke gebied, vanuit Roermond de Maas over. In Afbeelding 4 zien we een combinatie van
deze verandering en wordt duidelijk, dat de dekking hierdoor aanzienlijk verbetert.
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3.1.2 PRESTATIENIVEAU VAN NIEUWE STANDPLAATSEN
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Nieuwe standplaatsen en prestatieniveau

In Afbeelding 5 worden de gevolgen van de nieuwe standplaatsen voor het prestatieniveau
weergegeven. De gevolgen van deze veranderingen voor het prestatieniveau wijzen over het
algemeen op een toename van de gemiddelde responstijd in de Afbeelding links. In de Afbeelding
rechts zien we een grote verbetering van het prestatieniveau als het gaat om de responstijd, met
name in de regio's ten westen van de Maas. Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten voor het
Al-prestatieniveau en bevestigt, dat er sprake is van een significante verbetering.
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Tabel 2

Prestatievergelijking - nieuwe standplaatsen

Al-prestatieniveau

Al gemiddeld

Baseline 2011^

89,4%

9:43

12 ambulances, nieuwe standplaatsen

95,2%

9:01

Nieuwe standplaatsen en geschat aantal meldingen 2012

94,6%

9:03

Nieuwe standplaatsen en geschat aantal meldingen 2013

95,1%

9:02

Scenario

iiL:

3.1.3 GEVOELIGHEIDSANALYSE
Er is gekeken naar diverse opties waarbij ambulances vanaf de optimale locatie werden verplaatst
naar nabijgelegen bestaande standplaatsen.
Impact op
prestatieniveau

Wijziging
450 verplaatsen naar Well

-0,04%

112 verplaatsen naar Echt

-0,21%

157 verplaatsen naar Weert

-0,15%

229 verplaatsen naar Venio

-0,78%

347 verplaatsen naar Horst

-0,22%

564, 345 en 503 verplaatsen naar Roermond

-4,23%

564, 345 en 503 verplaatsen naar Roermond met gebruik van stand-by-functie^

-0,28%

564, 345 en 503 verplaatsen naar Roermond met gebruik van
stationeringsfunctie^

+ 0,02%

i

Deze resultaten laten zien, dat het verplaatsen van ambulances vanaf de nieuwe standplaats naar de
nabijgelegen huidige standplaats een negatief effect heeft op het prestatieniveau. In Well is het
effect onbeduidend, maar in Venio is het effect aanzienlijk. Voor de andere locaties zijn de effecten
relatief gering.
Roermond is een geval apart: als we alle nabijgelegen ambulances naar Roermond verplaatsen, heeft
dat een zeer significant negatief effect op het prestatieniveau. Dit effect kan grotendeels worden
beperkt door gebruik te maken van een stand-by-model waarbij de ambulances starten in Roermond

^

Bijlage B.l bevat een gedetailleerde uiteenzetting van de resultaten voor de historische baseline. A2- en B-meldingen
zijn meegenomen in de simulatie, evenals lovw care- en solo-ambulances, maar de resultaten voor de meldingen met
lagere prioriteit zijn in dit overzicht niet meegenomen.

^

Stand-by-functie houdt in, dat de voorziening start bij de standplaats en vervolgens naar de toegewezen stand-bylocatle gaat voor de dienst, waarna ze aan het eind van de dienst weer teruggaan naar hun eigen standplaats.

^

Stationeringsfunctie (deployment function) houdt in, dat alle ambulances starten bij hun eigen standplaats en
vervolgens op basis van prioriteit worden gestationeerd op de juiste locaties. Naarmate er ambulances worden gebruikt
voor inzetten, worden de nog beschikbare ambulances verplaatst tussen de verschillende stand-by-locaties.
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om vervolgens de dag door te brengen op de hen toegewezen posten. Het negatieve effect wordt
volledig weggenomen indien gebruik wordt gemaakt van een stationeringsmodel waarbij ambulances
worden verplaatst tussen de diverse locaties op basis van de prioriteit van de dekking voor die
locatie. Bij deze verbetering moeten de ambulances echter wel grotere afstanden afleggen, wat ook
weer extra kosten met zich meebrengt, zoals samengevat in Tabel 3.
Afgelegde afstand (km)

Tabel 3

Afgelegde afstand

Scenario

3.2

Extra afstand

Percentage verandering

Nieuwe standplaatsen

927.883

Alle ambulances in Roermond

957.868

29.985

3,2%

Roermond met stand-by

1.017.063

89.180

9,6%

Roermond met stationering

1.097.580

169.697

.10

18,3%

■:.|S

GEMENGD MODEL
Bij het gemengde model werd gestart met de huidige standplaatsen en mocht de RLO daar 1 of 2
extra standplaatsen aan toevoegen. Net als bij de eerdere scenario's werden bij deze benadering
24/7 ALS-ambulances aan het model toegevoegd tot het model een prestatieniveau voor Al-ritten
had van 95%.
Plaatsen waar nieuwe standplaatsen zijn toegevoegd:
•

Bij één extra standplaats komt er één ambulance bij Callbase 564 (ten westen van
Roermond)

•

Bij twee extra standplaatsen komen er twee ambulances bij Callbase 564 en één
ambulance bij Callbase 229 (ten westen van Venio)

3.2.1 PRESTATIERESULTATEN
Door toevoeging van twee nieuwe standplaatsen kan het prestatieniveau worden gerealiseerd met
hetzelfde aantal ambulances, namelijk 15. Met één ambulance minder kan het model een
prestatieniveau voor Al-ritten realiseren van 94,5%.

Door toevoeging van twee nieuwe

standplaatsen kan het model met twee ambulances minder een prestatieniveau voor Al-ritten
realiseren van 94,1%.
Tabel 4

Prestatleresultaten - gemengd model

Al-prestatieniveau

Al gemiddeld

Baseline 2011

89,4%

9:43

12 ALS-ambulances, nieuwe standplaatsen

95,2%

9:01

Scenario
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Al-prestatieniveau

Al gemiddeld

14 ALS-ambulances, één nieuwe locatie

94,5%

9:04

13 ALS-ambulances, twee nieuwe locaties

94,1%

9:20

Scenario

3.3

^'iï:

AANGEPASTE DIENSTEN
De laatste stap bij de analyse is het vinden van oplossingen waarbij minder ambulances worden
gebruikt door kortere diensten 'in te passen' {fittedshifts). Bij deze twee scenario's werd gefocust op
de oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande standplaatsen, beschreven in bijlage
B2 en hoofdstuk 3.22. Daarvan uitgaande werd de RLO gebruikt om te kijken of het aantal vereiste
diensten en het aantal uren waarop een ambulance met bemanning beschikbaar is, kon worden
beperkt. De optimale oplossingen waren:
• Gebruik makend van alleen de huidige standplaatsen: 12 24/7-ambulances en 3
aanvullende ambulances van 08:00-00:00
• Gebruik makend van de huidige standplaatsen in combinatie met twee nieuwe
standplaatsen: 12 24/7-ambulances en 2 aanvullende ambulances van 08:00-00:00

3.3.1 PRESTATIENIVEAU
Beide oplossingen leverden resultaten op, die vergelijkbaar waren met de vorige modellen, iets
boven de 95%.
Tabel 5

Prestatieresultaten - aangepaste diensten

Scenario

Al-prestatieniveau

Al gemiddeld

Baseline

89,4%

9:43

95,2%

9:01

13 ambulances (van 3.2)

94,5%

9:04

Geoptimaliseerde huidige standplaatsen (beperkte diensten)

95,2%

9:08

Geoptimaliseerde gemengde standplaatsen (beperkte
diensten)

95,0%

9:06

15 ambulances (van B.2)

95,3%

9:10

12 ambulances (van 3.1)

b:

fe

3.3.2 BESCHIKBAARHEIDSUREN
De totale aantallen beschikbaarheidsuren worden met elkaar vergeleken in Tabel 6. Uit de
vergelijking van de beschikbaarheidsuren blijkt, dat zelfs met hetzelfde aantal ambulances, het aantal
beschikbaarheidsuren toeneemt. Zo heeft het baseline-model bijvoorbeeld een 24-uursdienst en een
werkdagdienst in Weert. Bij alle geoptimaliseerde resultaten heeft Weert twee 24/7-ambulances.
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Deze specifieke verandering betekent, dat het aantal wekelijkse beschikbaarheidsuren in Weert met
123 uren wordt verhoogd van 213 bij de baseline naar 336 bij de geoptimaliseerde modellen.
Vergelijking totale wekelijkse beschikbaarheidsuren

Tabel 6

Verschil t.o.v.
baseline

Verschil 24/7equivalent

2.520

822

4.9

12 ambulances (van 3.1)

2.016

318

1.9

13 ambulances (van 3.2)

2.352

654

3.9

Geoptimaliseerde huidige standplaatsen
(beperkte diensten)

2.352

654

3,9

Geoptimaliseerde gemengde
standplaatsen (beperkte diensten)

2.240

542

3,2

Scenario

Totale wekelijkse
beschikbaarheidsuren ALS

Baseline

1.698

15 ambulances (van B.2)

ii...;.

Ü
j

..

Aanvullend hierop maken alle scenario's gebruik van hetzelfde aantal uren voor low care- en soloambulances:
• Twee solo-ambulances die 90 beschikbaarheidsuren per week maken, alleen op
werkdagen
•

Drie low care-ambulances die 135 beschikbaarheidsuren per week maken, alleen op
werkdagen

3.3.3 HET GEMENGDE DIENSTENPATROON
Bij de geoptimaliseerde gemengde standplaatsen (beperkte diensten) zien we het volgende
dienstenpatroon;
•

24/7 ALS-diensten in:
■

Echt(l)

■

Horst (2)

■

Roermond (2)

■

Roggel (1)

■ Venio (2)
■ Weert (2)

■ Well(l)
•

Extra ALS-diensten in:
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■ Callbase 262^ (ten zuiden van Roggel) met één dienst van 00:00-08-00 en nog
een dienst van 16:00-00:00
■

Callbase 564 (bij Roermond) met één dienst van 08:00-16:00

■ Well met diensten van 08:00-16:00 en 16:00-00:00
■
•

Helden met diensten van 08:00-16:00 en 16:00-00:00

Low care-en solo-ambulances:
■ Venio - één solo-ambulance en twee low care-ambulances, allemaal alleen
actief op werkdagen
■

Roermond - één solo-ambulance en één low care-ambulance, allemaal alleen
actief op werkdagen

Deze oplossing wordt in Tabel 7 nader vergeleken met het baseline-model.
Tabel 7

Vergelijking van diensten

Baseline

Gemengd

Verschil

9

11

2

1.151^

1.848

337

4

4®

0

beschikbaarheidsuren ALS

185

392

206

24/7-equivalent ALS

1,1

2.3

1,2

Low care-ambulances

3

3

0

Solo-ambulances

2

2

0

Ambulances totaal

18

20

2

1.697

2.240

542

10.1

13.3

Dienstenpatroon

Eenheid

24/7 ALS-diensten

Voertuigen
beschikbaarhoidsurcn

Kortere ALS-diensten Voertuigen

..'T

Andere diensten

Totaal

beschikbaarheidsuren ALS
24/7-equivalent ALG

-i-ü

3.2: ,:a.

Dit patroon wordt weergegeven in Afbeelding 6. Deze Afbeelding toont alle ALS-ambulances als 8uursdiensten. Op plaatsen waar het blauw donkerder is, wordt het gebied gedekt door meer
ambulances. In Horst zijn er bijvoorbeeld twee 24/7-ambulances. Dit wordt aangegeven als in totaal
zes 8-uursdiensten, wat een dekkingsdiepte van zes oplevert rond Horst.

*

Dit is een andere locatie dan die in hoofdstuk 3.2. De extra dekking die de nieuwe locatie bood, was op het juiste
moment van meer betekenis dan de dekking die werd geboden door de locatie bij Venio.

*

Eén van deze diensten bestreek 23 uur, met één uur pauze tussen 07:00 en 08:00 in Roermond. Met dit verschil is bij
deze vergelijking geen rekening gehouden.

®

Terwijl er vier verschillende locaties worden gebruikt, bieden twee ambulances 24/7-dekking, waarbij 00:00 - 08:00 en
16:00 00:00 worden gedekt vanuit Cailbase 262 en 08:00-16:00 vanuit Callbase 564.
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Afbeelding 6

Aanbevolen gemengd dienstenpatroon

3.3.4 VENRAY, GENNEP EN MOOK EN MIDDELAAR
Uit gesprekken met Ambulancezorg Limburg-Noord kwam naar voren, dat het volledig verwijderen
van een voorziening uit Venray niet aanvaardbaar was. Ook werd aangegeven, dat er sprake is van
een aantal meldingen in de regio's Gennep en Mook en Middelaar waar historisch gezien niet op
wordt gereageerd door ambulances van Ambulancezorg Limburg-Noord.^
Om deze punten aan te pakken, heeft Optima gekeken naar een aantal mogelijkheden voor
dit gebied, waaronder:
• Terugplaatsen van een 24/7-voorziening van Well naar Venray

’’

Optima Predict houdt alleen rekening met incidenten waar historisch gezien op wordt gereageerd door de eigen dienst.
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•

Genereren van extra meldingen om de historische meldingenvolumes te halen in de
noordelijke punt van Limburg-Noord

• Verplaatsen van de resterende ambulance van \A/ell naar Heijen
• Toevoegen van een extra ambulance in Heijen
Tabel 8 geeft een overzicht van deze resultaten.
Venray, Gennep en Mook en Middelaar

Tabel 8

Meldingen 2011

Meldingen 2011 met
extra meldingen

Geoptimaliseerde gemengde locaties
(beperkte diensten)

95,0%

92,4%

Ambulance terug naar Venray

94,2%

91,4%

Ambulance terug naar Venray
Ambulance verplaatsen naar Heijen

94,2%

91,8%

AiiibuIjtiLü lurug iiJJt Vunrjy
Ambulance toevoegen aan Heijen

96,0%

95,'!%

Ambulances

r.i

Uit deze resultaten komt het volgende naar voren:
Door de extra meldingen in Heijen zakte het prestatieniveau met 2,6%.
Bij het terugplaatsen van een 24/7-voorziening van Well naar Venray zakte het
prestatieniveau met ca. 0,8% tot onder de 95%. Met extra meldingen zal het
prestatieniveau nog eens dalen met in totaal 3,6%.
•

Het terugplaatsen van de ambulance naar Venray en het verplaatsen van de
ambulance in Well naar Heijen heeft bij het meldingenvolume van 2011 geen
gevolgen voor het prestatieniveau

• Als we de extra meldingen toevoegen, blijkt dat bij een verplaatsing van de
ambulance van Well naar Heijen en een terugplaatsing van de ambulance van Well
naar Venray het prestatieniveau nog altijd 3,2% onder het uitgangspunt ligt; het is
echter wel een kleine verbetering ten opzichte van het eenvoudigweg terugplaatsen
van de ambulance naar Venray
•

Het verplaatsen van de ambulance naar Venray en het toevoegen van een extra
24/7-voorziening in Heijen levert een aanzienlijke verbetering van de prestaties op:
bij het meldingenvolume van 2011 kwam het prestatieniveau uit op 96,0%, terwijl
het prestatieniveau met de 700 extra meldingen in Gennep en Mook en Middelaar
op 95,4% ligt

3.3.5 TOENAME VAN MELDINGEN
De geoptimaliseerde modellen werden vergeleken met het geschatte aantal inzetten voor 2012 en
2013. Tabel 9 geeft een overzicht van de Al-resultaten.
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Tabel 9

Vergelijking toename meldingen

2011

2012

2013

Baseline

89,4%

89,1%

88,7%

15 ambulances (van B.2)

95,3%

94,8%

94,9%

12 ambulances (van 3.11)

95,2%

94,7%

95,1%

13 ambulances (van 3.22)

94,5%

93,6%

94,2%

Geoptimaliseerde huidige standplaatsen (beperkte diensten)

95,2%

94,5%

95,0%

Geoptimaliseerde gemengde standplaatsen (beperkte diensten)

95,0%

94,5%

94,/%

Scenario

...........................

Deze resultaten laten zien, dat het prestatieniveau daalt naarmate de activiteiten toenemen. Het zijn
allemaal robuuste oplossingen die een prestatieniveau rond de 95% aanhouden. Vreemd genoeg ligt
het prestatieniveau voor 2012 vaak lager dan voor 2013. Er lijken geen systematische of geografische
oorzaken aanwezig te zijn voor dit effect, zodat het dus een willekeurige schommeling lijkt te zijn.

3.3.6 24-UURSDlENSTEN
In het hier beschreven model worden alle diensten als fulltime-diensten behandeld. De laatste stap
bij de analyse was het analyseren van de gevolgen van 24-uursdiensten. Beginnend bij
"Geoptimaliseerde huidige locaties (beperkte diensten)" waarbij deze diensten een periode van 24
uur (drie parate acht uur diensten) bestreken, werden ze omgezet naar 24-uursdiensten met een
langere nachtmobilisatie als gevolg van de slaapperiode in de dienst.
De resultaten, weergegeven in Tabel 10, geven aan dat 24-uursdiensten een significant effect zullen
hebben op het prestatieniveau en dat dit met bijna 1% zal afnemen.
Tabel 10

Prestatieresultaten - 24-uursdiensten

Scenario

Al-prestatieniveau

Al gemiddeld

Baseline

89.4%

9:43

Geoptimaliseerde huidige standplaatsen (8-uursdiensten)

95.2%

9:08

Geoptimaliseerde huidige standplaatsen (24-uursdiensten)

94.3%

9:12
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4

BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN

4.1

BEVINDINGEN
De bevindingen kunnen worden onderverdeeld in twee delen, waarbij het eerste deel zich richt op de
prestaties die gerealiseerd kunhen worden terwijl het tweede deel zich richt op de locaties die
worden gebruikt voor de prestaties.

4.1.1 PRESTATIES EN AMBULANCES
Afhankelijk van de bereidheid en mogelijkheid om te veranderen, zijn er diverse manieren waarop
een prestatieniveau van 95% gerealiseerd kan worden.
•

Het is mogelijk om een prestatieniveau voor Al-ritten van 95% te realiseren op basis
van de huidige standplaatsen met 20 ambulances, overeenkomend met 4,89 extra
24/7 ALS-ambulances ten opzichte van de baseline.

• Als er gebruik wordt gemaakt van volledig nieuwe standplaatsen, is het mogelijk om
een prestatieniveau voor Al-ritten van 95% te realiseren met 17 ambulances,
overeenkomend met 1,89 extra 24/7 ALS-ambulances ten opzichte van de baseline.
• Als er gebruik wordt gemaakt van twee nieuwe standplaatsen, is het mogelijk om een
prestatieniveau voor Al-ritten van 95% te realiseren met 19 24/7-ambulances, 3,89
meer dan de baseline.
• Als de beschikbaarheidsuren worden aangepast aan het aanbod, kan een
prestatieniveau van 95% worden gerealiseerd door toevoeging van twee nieuwe
standplaatsen en het gebruik van 2420 ALS-beschikbaarheidsuren, overeenkomend
met 3,22 meer 24/7 ALS-diensten dan bij het huidige baseline-model.
Voor het inspelen op een toename van het aantal meldingen in Gennep en Mook en
Middelaar zou er een extra 24/7-ambulance nodig zijn, die nog eens 168
beschikbaarheidsuren extra levert bij een derde nieuwe locatie.

4.1.2 LOCATIES
De huidige locaties zijn niet ideaal voor het realiseren van prestaties. Het model wees drie
belangrijke gebieden aan waar de locaties verbeterd kunnen worden:
De ambulance in het centrum van Venray is in staat om in Venray bijzonder goede
prestaties te realiseren, maar levert maar een hele kleine bijdrage aan de prestaties
buiten de stad. Een verplaatsing van de ambulance vanuit Venray levert betere
prestaties op in de noordelijke delen van Limburg-Noord. Dit leverde echter wel een
significante beperking op van de gemiddelde responstijd binnen Venray.
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Het terugplaatsen van de ambulance naar Venray zal leiden tot een
aanzienlijke daling van het prestatieniveau.

• Voor het afhandelen van extra meldingen in het noordelijk deel van Limburg-Noord is
er een nieuwe locatie nodig in de buurt van Heijen.
De huidige locatie in Venio zit aan de verkeerde kant van de stad en beperkt daarmee
het reactievermogen van deze voorziening. Door een verplaatsing van deze
ambulance naar het westen van Venio zouden de prestaties significant verbeterd
kunnen worden.
•

De ambulances in Roermond worden beperkt door de rivier, waardoor er
grotendeels geen dekking is voor een groot gebied met een significant
meldingenvolume ten westen van Roermond. Het verplaatsen van een ambulance
van Roermond naar het westen, aan de andere kant van de rivier, is de meest
significante locatieverandering voor het verbeteren van de prestaties.
■

Door het stationeren (lees dynamisch verschuiven) van ambulances vanuit
Roermond kan de verbetering van het prestatieniveau ook worden bereikt. Het
betekent echter wel een significante toename van de afstand die de
ambulances afleggen.

4.2

AANBEVELINGEN
Op basis van deze resultaten komt Optima tot de volgende adviezen:
• Voeg minimaal drie extra ambulances toe
■

Er is eventueel een vierde extra ambulance nodig voor de meldingen in het
noordelijk deel van Limburg-Noord

• Verplaats een aantal ambulances van Roermond naar het westen, over de rivier heen
• Overweeg om de standplaatslocatie in Venio te verplaatsen naar het westen van de
stad

4.2.1 DRIE EXTRA AMBULANCES
De extra ambulances zijn nodig om het prestatieniveau te realiseren. De omvang is afhankelijk van de
gekozen standplaatsen: met geheel nieuwe standplaatsen zijn er wellicht maar 2 extra ambulances
nodig, terwijl er 4 extra ambulances zijn als er geen nieuwe standplaatsen worden gebruikt. De
aanbeveling is een compromis waarbij een klein aantal extra standplaatsen wordt gerealiseerd en het
aantal benodigde extra ambulances wordt beperkt. Dit leverde een krachtiger oplossing op.
Deze extra ambulances leveren 543 extra beschikbaarheidsuren op. Deze beschikbaarheidsuren
volstaan om het prestatieniveau in Limburg-Noord naar 95% te verhogen. De exacte implementatie
van de hier weergegeven Spreiding & Beschikbaarheid kan lastig zijn; de modellen laten diverse
mogelijkheden zien voor hoe en waar extra ambulances moeten worden ingezet. De resultaten laten
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duidelijk zien, dat er extra ambulances nodig zijn in Limburg-Noord om een prestatieniveau van 95%
te realiseren.
De situatie wordt gecompliceerd door de aanwezigheid van extra meldingen in het noordelijk deel
van Limburg-Noord, die op dit moment worden afgehandeld door aangrenzende ambulancediensten.
Voor het afhandelen van deze meldingen is er een extra ambulance nodig in de buurt van Heijen in
het Noorden. Door toevoeging van deze ambulance kunnen deze meldingen worden afgehandeld en
kan een prestatieniveau van 95% worden gerealiseerd voor geheel Limburg-Noord.

4.2.2 VERPLAATSING VAN AMBULANCES VANUIT ROERMOND
Het gebied rond Roermond wordt ingeperkt door de Maas. Hierdoor zijn ambulances minder goed in
staat om Roermond uit te rijden en dekking te bieden voor het gebied ten westen van de stad. Alle
modellen adviseerden om meer ambulances in dit gebied te plaatsen, met name door de toevoeging
van Callbase 564. Dit is een locatie bij de A2-kruising in de buurt van Ittervoort. Door het verplaatsen
van een ambulance vanuit Roermond biedt deze locatie een goede dekking voor het omliggende deel
van Limburg en wordt er gezorgd voor een grote verbetering van de prestaties.
Het is van belang om bij deze aanbeveling op te merken, dat bij alle modellen een solo-ambulance
wordt aangehouden in Roermond. Deze solo-ambulance zorgt ervoor, dat de gemiddelde
responstijden in Roermond niet wezenlijk verslechteren terwijl de prestaties wel aanzienlijk
verbeteren.

4.2.3 OVERWEEG OM DE STANDPLAATS IN VENLO TE VERPLAATSEN
De laatste aanbeveling is om te overwegen om de standplaats in Venio te verplaatsen van zijn
huidige locatie naar de andere kant van Venio, dichter bij Maasbree. De nieuwe locatie moet een
goede toegang hebben tot de A73 en dekking bieden aan zowel Venio zelf als Maasbree.
De bevindingen die ten grondslag liggen aan deze aanbeveling zijn minder zeker dan de andere
bevindingen. Het effect van deze verandering was afhankelijk van de gelijktijdige verandering van
andere factoren. De bevindingen wijzen er echter wel op, dat het verplaatsen van de ambulance
binnen Venio de prestaties in Limburg-Noord kan verbeteren.
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