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Onderwerp: Voortgang Plan Spreiding & Beschikbaarheid Ambulancezorg 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op dit moment zijn de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie Plan Spreiding en 
Beschikbaarheid afgerond. Hierin komen ook de ontwikkelingen voor Ridderkerk aan de orde. 
De conclusies en aanbevelingen hebben betrekking op spreiding, beschikbaarheid in relatie tot 
productdifferentiatie en een pilot Rapid Responders Goeree Overflakke. 
 
Wat betreft Ridderkerk staat het volgende in deze evaluatie: 
“De projectgroep S&B formuleert op korte termijn de volgende conclusies en aanbevelingen om de 
spreiding te 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 al geconcentreerd worden. Daarbij is ondermeer de gemeente 
Ridderkerk gemakkelijker bereikbaar vanaf deze locatie.” 
 
Het is van belang zich te realiseren dat een opstelplaats geen reguliere standplaats is. Een 
standplaats is, waar mogelijk, 7 x 24 uur per dag bezet. Een opstelplaats is een strategisch goed 
bereikbare plaats waar een ambulance tijdelijk wordt gestationeerd om direct inzetbaar te zijn. 
Het Directeurenoverleg AZRR heeft opdracht gegeven om de conclusies en aanbevelingen om te 
zetten in actie(plannen). 
Inmiddels worden met het Maasstadziekenhuis de praktische mogelijkheden besproken om op dat 
terrein een opstelplaats te realiseren. Als dit uiteindelijk niet zou lukken, wordt gezocht naar 
alternatieven, nog steeds met als primaire doelstelling om de gemeente Ridderkerk beter aan te 
rijden. 
 
Overigens zijn over het aanrijden van de gemeente Ridderkerk ook afspraken gemaakt met de 
RAV Zuid Holland Zuid (burenhulp) Afgesproken is dat voor de postcodes 2894, 2985, 2986 en 
2989 een ambulance wordt ingezet vanuit Zwijndrecht, als dat op dat moment de dichtstbijzijnde 
ambulance is. De afspraken in het Convenant Burenhulp Ambulancezorg Zuid Holland Zuid 
worden momenteel opnieuw geëvalueerd. De verwachting is dat door de beoogde samenvoeging 
van de meldkamers ambulancezorg in Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid in de toekomst 
nog meer winst te boeken is doordat geen overdracht meer zal hoeven plaatsvinden van de ene 
meldkamer naar de andere. 



   
   

   
    
   

   
  

Onderwerp: Voortgang Plan Spreiding & Beschikbaarheid 
Ambulancezorg   

 
 
De prestaties van de AZRR zijn in de achterliggende jaren ten opzichte van het bedienen van de 
gemeente Ridderkerk enigszins verbeterd. In het 3

e
 kwartaal van 2011 is in totaal 81,0% van de 

A1-ritten binnen de normtijd van 15 minuten op de plaats van bestemming gearriveerd.  
Cumulatief het 1

e
 t/m 3

e
 kwartaal 2011 ligt dit op 82,8%.  

 
Bij navraag bleek dat in het 4

e
 kwartaal 2011 wel verbeterd te zijn. Cumulatief lag half november 

2011 het percentage A1-ritten binnen de normtijden van 15 minuten op 84,1%. Dit is een 
verbetering ten opzichte van geheel 2010 waar het percentage op 79,1% lag. Deze verbetering ligt 
nog niet aan een harde verandering zoals het inrichten van een opstelplaats bij het 
Maasstadziekenhuis, maar aan meer zachte aspecten, zoals betere spreiding / dynamisch 
ambulancemanagement.   
 
Door een omissie is de verspreiding van deze evaluatie vertraagd.   
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, 
de secretaris,       de burgemeester, 
 
 
 
Mevr. M. Nienhuis – van Doremaele Mevr. A. Attema 

 
  
 


