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Maastricht, 13-09-2010
Betreft: Vragen artikel 38 RvO inzake Ambulancezorg Limburg
Geacht College,
Uit het Rapport ‘Ambulances in-zicht 2008’ van de Ambulancezorg Nederland blijkt dat in Limburg de
aanrijtijd van 15 minuten te vaak wordt overschreden en dat de provincie Limburg behoort tot een van de
slechtst presterende provincies van Nederland wat betreft de aanrijtijden. Uit het rapport van de
Ambulancezorg Nederland blijkt dat in Noord- en Midden Limburg 85,7% van de A1-ritten binnen de
wettelijke normtijd van 15 minuten arriveert. In Zuid-Limburg is dit 91,4%. Uit het rapport ‘Ambulances inzicht 2009’ blijkt dat de situatie in Noord- en Middel-Limburg nauwelijks is verbeterd en in Zuid verder is
verslechterd (respectievelijk 85,9% en 90,9%).
Gaarne ontvangen wij van u antwoord op de volgende vragen:
 Bent u bekend met de rapporten van de Ambulancezorg Nederland en het Landelijk Referentiekader
Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg 2008?
 Wat heeft GS gedaan na het verschijnen van het rapport 2008 van de Ambulancezorg Nederland c.q.
welke maatregelen zijn er ingezet om de aanrijtijden te bekorten in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg?
 Wat heeft GS gedaan na het verschijnen van het Landelijk Referentiekader Spreiding en
Beschikbaarheid Ambulancezorg 2008?
 Wat heeft GS gedaan na het verschijnen van het rapport 2009 van de Ambulancezorg Nederland c.q.
welke maatregelen zijn er ingezet om de aanrijtijden te bekorten in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg?
 Bent u het met de VVD fractie eens dat de situatie in Limburg in 2009 is verslechterd t.o.v. 2008?
 Bent u het met de VVD fractie eens dat de aanrijtijden van de Limburgse ambulancediensten tot de
slechtste van Nederland behoren? Met name Noord Limburg blijft ver onder de landelijke norm.
 Bent u het met de VVD fractie eens dat het onacceptabel is dat de Limburgse ambulancediensten de
landelijke norm (95% binnen 15 minuten) bij lange na niet halen?
 Wat vindt u van het feit dat de provincie Limburg behoort tot de provincies met het laagste aantal
ambulances per 100.000 inwoners?
 Wat vindt u van de bijzondere positie van Limburg t.a.v. de regiogrensoverschrijdende inzet? De
beide Limburgse ambulancediensten diensten hebben immers meer landsgrenzen dan
provinciegrenzen.
 Wat vindt u van een status aparte voor de provincie Limburg gezien het feit dat beide Limburgse
diensten meer landsgrenzen dan provinciegrenzen hebben en het landelijk beleid voorstaat dat er
sprake is van interregionale samenwerking? In de praktijk kunnen de beide Limburgse
ambulancediensten hiervan dus nauwelijks profiteren.
 Wat vindt u van het feit dat de Zuid-Limburg behoort tot de regio’s met het hoogste aantal taxiritten
(declarabele ritten) en tegelijkertijd het hoogste aantal zogenaamde loze ritten? Klopt het dat alleen
als ze leeg zijn de declarabele inzet kan worden geannuleerd bij een spoedeisende oproep? Zo ja,
dan betekent dat dus dat er minder ambulances beschikbaar zijn als ze patiënten van de ene naar de
andere locatie rijden.
 Bent u het, rekening houdend met bovenstaande punten en de snel vergrijzende Limburgse
samenleving, met de VVD fractie eens dat het aantal ambulance posten en/of het aantal ambulances
in Limburg, met name in Noord Limburg op korte termijn moet worden uitgebreid om deze
scheefstand recht te trekken?
 Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
Met vriendelijke groet, namens de VVD fractie,
Erik koppe

