Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 21 juli 2012
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Ambulancezorg/aanrijtijden ambulances vaak onder de norm
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Ook uit het rapport van Ambulancezorg Nederland blijkt dat de aanrijtijden van de
ambulance voor Wijk bij Duurstede onder de norm liggen. Wat is de reactie van het
college op de uitkomst van dit rapport? Wordt de uitkomst van het rapport voor
kennisgeving aangenomen?
2) Berust het college (noodgedwongen?) in de huidige situatie van te lange aanrijtijden
of gaat het college met de uitkomsten van het rapport aan de slag? Wat gaat het
college doen en welke stappen gaat het college zetten om de aanrijtijden van de
ambulance naar beneden te krijgen?
3) Is het denkbaar dat er op termijn een ambulancepost in of dichter bij onze gemeente
komt?
Toelichting:
De PCG heeft al eerder aandacht gevraagd voor de aanrijtijden van de ambulances en doet
dat middels deze vragen opnieuw. Afgelopen week verscheen namelijk het volgende bericht:
'Ambulances nog regelmatig te laat'
Het komt nog regelmatig voor dat ambulances te laat komen bij levensbedreigende situaties en ernstige verkeersongelukken.
In 320 van de 415 gemeenten haalden ambulances in 2010 en 2011 de normen niet.
Ambulanceposten
In steden en grotere gemeenten komen ambulances vaker op tijd dan in plattelandsgemeenten. Dat komt vooral doordat
ambulances vaak verder moeten rijden en er minder ambulanceposten zijn. Dit meldt RTL Nieuws op basis van een analyse
van ongeveer 1,3 miljoen ritten.
Spoedgevallen
Volgens een rapport van Ambulancezorg Nederland dat in bezit is van RTL, komen ambulances gemiddeld in ruim 93
procent van de spoedgevallen binnen de gestelde tijd aan. Volgens de norm moeten ambulances in 95 procent van de
spoedgevallen binnen 15 minuten ter plekke zijn. In steden lukte dat. Maar in niet-stedelijke gebieden is dat percentage nog
geen 90 procent.

Uit het rapport blijkt dat in Wijk bij Duurstede in 67 van de 657 levensbedreigende gevallen,
ofwel 10,2%, de ambulance te laat aanwezig is. Wijk bij Duurstede neemt hiermee de 249ste
plaats in van de 415 gemeenten (hoe hoger op de lijst, des te vaker op tijd). Met betrekking
tot de niet levensbedreigende gevallen is de ambulance in 34 van de 419 ritten, ofwel 8,1%,
te laat. Voor de PCG zijn deze cijfers onbevredigend en moet er meer aan worden gedaan om
de ambulancezorg te verbeteren. Ofwel, de aanrijtijden voor Wijk moeten naar beneden!
Hans Marchal/PCG

