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Evaluatie Plan Spreiding en Beschikbaarheid  
- Conclusies en aanbevelingen - 

 
Inleiding 
Medio 2009 is het huidige Plan voor Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg (S&B) 
vastgesteld. In dit plan is al opgemerkt dat er binnen de contouren van dit Plan S&B nog enkele 
verbeteringen zijn aan te brengen binnen het bestaande Spreidingsplan.  
In de achterliggende periode heeft een tussentijdse evaluatie van dit plan plaatsgevonden door 
een Projectgroep binnen de Coöperatie AZRR. 
De projectgroep S&B adviseert een gefaseerde aanpak, waarbij het huidige spreidingsplan in 
eerste aanleg wordt gehandhaafd. Als eerste stap, gericht op de korte termijn, worden aanvullend 
op het spreidingsplan enkele locaties van partners zoals zorgaanbieders en brandweer gebruikt 
als opstelplaats

1
 en worden twee standplaatsen verplaatst binnen de gemeentegrens. 

De vervolgstap, gericht op structurele herziening van het spreidingsplan voor de lange termijn 
vindt plaats op basis van het nieuwe landelijke Referentiekader S&B dat verschijnt in 2012.  
 
De projectgroep S&B heeft in kaart gebracht waar concrete mogelijkheden voor verbetering 
liggen. Deze zijn geformuleerd in conclusies en aanbevelingen, gerubriceerd naar drie 
aandachtsgebieden: 
 

A) Spreiding 
B) Beschikbaarheid in relatie tot productdifferentiatie 
C) Pilot Rapid Responders Goeree Overflakkee 

 
A) Spreiding 
Ten behoeve van de evaluatie is een simulatie uitgevoerd op basis van recente, daadwerkelijk 
uitgevoerde ritten. Deze simulatie heeft geleid tot nieuwe inzichten wat betreft de optimale 
verdeling van opstelplaatsen, standplaatsen en opkomstlocaties over de regio. De benodigde 
acties zijn in kaart gebracht door de gewenste situatie af te zetten tegen de huidige situatie (zie 
bijlagen voor visualisatie). 
De projectgroep S&B formuleert voor de korte termijn de volgende conclusies en aanbevelingen 
om de spreiding te verbeteren: 
 

 Het inrichten van opstelplaatsen voor Rapid Responders
2
 bij de brandweerlocaties in 

Goedereede en Oude Tonge. Zowel op de oostelijke als op de westelijke zijde van het 
eiland Goeree Overflakkee worden Rapid Responders gestationeerd, waarvoor een pilot 
wordt opgestart (zie onderdeel C van deze notitie). Hierdoor zullen de prestaties op 
Goeree Overflakkee verbeteren. 

 Het inrichten van een opstelplaats op de nieuwe locatie van het Maasstadziekenhuis. 
Afhankelijk van de resultaten van deze test kan deze opstelplaats mogelijk in de 
toekomst worden ingericht als standplaats. Deze locatie is geografisch gezien gunstig 
gelegen en is een locatie waar de bewegingen van ambulances reeds geconcentreerd 
worden. Daarbij is onder meer de gemeente Ridderkerk gemakkelijker bereikbaar vanaf 
deze locatie. 

 Verplaatsing van standplaats Frobenstraat in noordelijke richting Bergschenhoek, gebruik 
makend van een locatie van de brandweer. Hierdoor zullen de prestaties in het 
noordelijke deel van de regio verbeteren.  

                                                 
1
 Een opstelplaats is een strategische, goed bereikbare plaats in de regio waar de ambulance tijdelijk wordt 

gestationeerd om direct inzetbaar te zijn. De opstelplaats kan variëren van een parkeerplaats langs de weg 
tot een gebouw waar enkele (basis)voorzieningen beschikbaar zijn. Opstelplaatsen worden ingezet om het 
bereik van de bevolking te verbeteren, al dan niet in geval van schaarste van de capaciteit.   
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 Een Rapid Responder is ambulancevoertuig in de vorm van een motor of personenauto, bemand door een 

ambulanceverpleegkundige en voorzien van de benodigde apparatuur en optische en geluidssignalen. De 

Rapid Responder wordt in spoedgevallen ingezet voor adequate en snelle hulpverlening ter plaatse. 
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 Verplaatsing van standplaats Oost (Capelle aan den IJssel) naar een zuidelijker gelegen 
locatie binnen de gemeentegrens van Capelle aan den IJssel, gebruik makend van 
huisvesting van de brandweer. Deze verplaatsing leidt tot een gemiddeld kortere 
aanrijdtijd, met name naar de gemeente Krimpen aan den IJssel. Daarnaast wordt meer 
integratie met de brandweer gerealiseerd. 

 
B) Beschikbaarheid in relatie tot productdifferentatie 
Op basis van de actuele zorgvraag, verdeeld naar type ambulanceritten en tijdseenheden wordt 
het paraatheidrooster geactualiseerd. In dit paraatheidrooster worden de verschillende producten 
(reguliere ambulance, zorgambulance, Rapid Responders) in onderling verband bezien. De 
verschillende eenheden kunnen hierdoor efficiënter worden ingepland. 
De doelstelling van het doorvoeren van productdifferentiatie is om efficiënter en effectiever te 
werken en ervoor te zorgen dat reguliere ambulances zich zoveel mogelijk kunnen concentreren 
op het spoedvervoer. 
De projectgroep S&B komt voor de korte termijn tot de volgende conclusies en aanbevelingen 
voor het aandachtsgebied beschikbaarheid in relatie tot productdifferentiatie: 
 

 Het is essentieel dat reguliere ambulances zoveel mogelijk beschikbaar zijn voor 
spoedvervoer. Productdifferentiatie is erop gericht om ritten die niet onder spoedvervoer 
vallen zoveel mogelijk te ondervangen met andere vormen van vervoer of hulpverlening 
te plaatse. Hierbij wordt gezocht naar een zo efficiënt mogelijke verdeling van 
spoedcapaciteit en overige capaciteit. 

 Zorgambulances
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 worden ingezet op basis van de uitkomsten van een in 2010  

uitgevoerde pilot. Op basis van de resultaten van deze pilot worden voor de 
zorgambulance 8 diensten op werkdagen en 2 diensten op zaterdag ingeroosterd. De 
diensten Zorgambulance worden geïntegreerd in het paraatheidrooster. 

 Om Zorgambulances nog effectiever in te zetten en zo de reguliere ambulances nog 
verder te ontlasten, wordt binnen de meldkamer een extra planningstool aangeschaft om 
de productie te verhogen.  

 De Rapid Responder wordt in spoedgevallen altijd ingezet als dichtstbijzijnde voertuig. 
De noodzakelijke zorg is hierdoor eerder ter plaatse. Tevens kan een efficiencyslag 
worden gemaakt door Rapid Responders vaker in te zetten. De meldkamer heeft hierin 
een sturende rol als regisseur. 

 Op de Maasvlakte wordt sinds 1 februari 2011 op basis van Privaat-Publieke 
Samenwerking (PPS) 24x7 een reguliere ambulance geleverd. Deze dienst is additioneel 
en wordt verwerkt in het paraatheidrooster. 

 
C) Pilot Rapid Responders Goeree Overflakkee 
Met ingang van 1 augustus 2011 wordt gestart met een pilot van 1 jaar met Rapid Responders op 
Goeree Overflakkee. Doelstelling hiervan is het verbeteren van de prestaties in het A1-vervoer 
aan de oostelijke en westelijke zijde van Goeree-Overflakkee (gemeenten Oostflakkee en 
Goedereede).  
 
Met deze pilot worden de volgende resultaten beoogd:  

 Het verbeteren van de prestaties in het A1-vervoer. 
 Het verwerven van inzicht in de pro’s en contra’s van de inzet van Rapid Responders in 

rurale
4
 gebieden. 

 
Op basis van de resultaten van de pilot zal een definitieve keuze worden gemaakt of de inzet van 
Rapid Responders in de rurale gebieden onderdeel wordt van de reguliere dienstverlening c.q. 
een herziening of herschikking van de spreiding en beschikbaarheid dient plaats te vinden.  

                                                 
3
 Een Zorgambulance is een ambulancevoertuig dat zich richt op het deel van het planbare, bestelde 

vervoer dat te bestempelen is als laagcomplexe zorg. Het accent binnen deze vorm van ambulancezorg ligt 
op verzorging en comfort. Ook een korte wachttijd is van belang. 
4
 Een ruraal gebied is een dunbevolkt gebied, met een agrarisch of landelijk karakter. 


