
Deelname wetenschappelijk 
onderzoek
De RAV nam in 2019 deel aan drie wetenschappelijke  
onderzoeken, waaronder een landelijke studie naar extra- 
corporele circulatie na reanimatie buiten het ziekenhuis  
en een airwaymanagement studie van het AMC.

Vanuit de huidige crisis gezien lijkt 

2019 lang geleden, een ander tijdperk. 

Knus bij elkaar, zonder mondkapjes, 

zonder voortdurende chloorlucht en 

vooral zonder al het leed waar Corona 

ons mee confronteert en bedreigt.  

Ik voel heimwee naar 2019. 

Ook om andere redenen kijken we graag terug op 2019.  

Op alle terreinen hebben we belangrijke resultaten 

geboekt. Een aantal daarvan zijn toegelicht in dit  

jaarverslag, dat dit jaar in een nieuwe vormgeving 

verschijnt. Twee resultaten zijn bijzonder het vermelden 

waard: onze RAV’s scoorden beiden binnen de landelijke 

norm voor aanrijtijden. Dat lukt je niet zonder een goed 

bedrijf met gemotiveerde medewerkers. De tweede telt 

nog meer: patiënten waardeerden onze zorg in 2019 met 

een gemiddelde van een 9,1. Dat is een motiverend cijfer! 

Gijs Roest, directeur a.i. RAV’s Flevoland en 
Gooi en Vechtstreek

Inzet brandweer bij reanimaties Gooi
In navolging van Flevoland wordt vanaf eind 2019 de  
brandweer in Gooi en Vechtstreek meegealarmeerd bij een 
reanimatiemelding. De overlevingskansen van slachtoffers 
van een circulatiestilstand stijgen naarmate eerder BLS 
wordt opgestart en/of wordt gedefibrilleerd bij een shock-
baar ritme. Wanneer de brandweer eerder ter plaatse is 
starten zij de reanimatie, zodra de ambulance ter plaatse  
is wordt de hulpverlening door het ambulanceteam 
overgenomen. 

Zorgcoördinatie
Zorgcoördinatie is de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, 
op het juiste moment, op de juiste plek. Een thema waar de 
RAV in 2019, in samenwerking met huisartsenposten, de 
thuiszorginstellingen, de ziekenhuizen en GGZ, mee aan de 
slag is gegaan. De contouren zijn geschetst voor een pilot 
gericht op passende zorginzet en regie op vervolgzorg.  
In 2020 krijgt het project een vervolg en wordt een  
gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend. 

Nieuwbouw
Begin 2019 werd de nieuwe ambulancepost en hoofdkantoor 
betrokken op het terrein van ziekenhuis Tergooi. Een fraai 
pand naar ontwerp van architectenbureau Wiegerinck dat 
zich kenmerkt door strakke lijnen, comfortabele ruimtes 
voor het ambulancepersoneel en voldoende plek voor de 
voltallige staf. 

Jaarverslag 2019  
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PRESTATIECIJFERS A1              

RAV 
Flevoland

RAV Gooi en 
Vechtstreek

95,7% 95,4% 92,6% 
Landelijk 

gemiddelde

Cijfers

98,7% 96,7% 96,7% 
RAV 

Flevoland
RAV Gooi en 
Vechtstreek

Landelijk 
gemiddelde

Totaal aantal ritten

7.976 4.645 5.516 18.137

A1 A2

8.076 4.232 5.884 18.192

B

7.484 4.057 6.471 18.012

RAV FLEVOLAND     RAV GOOI EN VECHTSTREEK

2019  95,7% 

2018  94,1%

2017  93,5%

A1-ritten binnen 
15 minuten ter plaatse

2019  95,4%

2018  94,9% 
2017  94,3%

A1-ritten binnen 
15 minuten ter plaatse

2019

Totaal aantal ritten

13.411 10.884 4.349 28.644

A1 A2

2018 12.729 9.655 4.838 27.222

B

2017 14.132 7.866 4.563 26.561

PRESTATIECIJFERS A2



De certificaten voor NEN 7510 
(informatiebeveiliging) en 
HKZ ambulancezorg (kwaliteit) 
zijn door beide RAV’s behaald 
in 2019.

Gemiddelde meldtijd A1

Totaal aantal meldingen 
binnengekomen op de 
meldkamers.

1,48 MIN.1,17 MIN. 
RAV FLEVOLAND RAV GOOI EN VECHTSTREEK

Gemiddelde meldtijd A1

Gemiddelde uitruktijd A1

1,00 MIN. 0,53 MIN.

Gemiddelde uitruktijd A1

25.942

110 zonnepanelen
geen gasaansluiting 
maar volledig elektrisch 

IMPLEMENTATIE NIEUWE SYSTEMEN
 

MILIEUVRIENDELIJKE NIEUWBOUW  
AMBULANCEPOST

9,1  
gemiddeld 
voor beide 
RAV’s 

PATIËNTWAARDERINGS- 
ONDERZOEK 2019

Drillster - adaptief leer- en toetsprogramma
Ambupost - sociaal intranet
ManualMaster - digitaal kwaliteitshandboek en meldsysteem
RAV Ontwikkelplein - digitaal leerplatform en registratiesysteem 
voor scholing 

112


