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Geachte heer Van den Beucken, 

In reactie op uw bovenvermelde brief treft u onderstaand onze antwoorden. 

Vraag 1 
Deelt het college de zorgen over de aanrijdtijden voor Arcen? Is het college bereid om de 
gegevens over aanrijtijden voor Arcen ( en de rest van de gemeente Venlo) te verkrijgen en 
te beoordelen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord vraag 1 
Wij erkennen het belang van goede ambulancezorg en verwachten dat de acute zorg zo 
goed als mogelijk wordt geleverd voor onze inwoners. Het is bij ons bekend dat het halen 
van de 95% streefnorm voor de aanrijtijden in de praktijk (in sommige rurale gebieden) een 
uitdaging is voor Ambulancezorg Limburg-Noord. Wij hebben naar aanleiding van uw brief 
contact gezocht met de directie van Ambulancezorg Limburg-Noord en de meest actuele 
gegevens over aanrijtijden opgevraagd. Deze gegevens treft u, vergezeld van een nadere 
toelichting door Ambulancezorg Limburg-Noord, aan in de bijgevoegde brief. 

Vraag 2 
Is het college bereid om het gesprek aan te gaan om hiervoor een oplossing te gaan zoeken 
samen met Ambulancezorg Limburg-Noord en hierover goed in contact te zijn en blijven met 
de Dorpsraad Arcen? 

Antwoord vraag2 
Wij hebben aan de directie van Ambulancezorg Limburg-Noord gevraagd waarom de 
streefnorm voor aanrijtijden niet overal wordt gehaald, in hoeverre dit beeld afwijkt van 
andere regio's en of hiervoor mogelijke oplossingen zijn. In de bijlage treft u de reactie op 
deze vragen. Verder hebben wij Ambulancezorg Limburg-Noord verzocht om voortaan op 
verzoek de actuele gegevens aan de dorpsraad Arcen te verstrekken. 
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Vraag 3 
Is het college bereid om- in het belang van vooral inwoners en bezoekers van Arcen - met 
de Ambulancezorg Noord over alternatieven als een "kantoorurenpost" op de Nijmeegseweg 
in Venlo, of wellicht een post in Lomm of Velden (kantooruren) te heroverwegen? 

Antwoord vraag 3 
Het ministerie van VWS (met de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) ) en de zorgverzekeraars 
sturen op kwaliteit, financiering, spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. Wij 
vertrouwen erop dat Ambulancezorg Limburg-Noord deze taak zo goed als mogelijk uitvoert 
met de middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Het afwegen van alternatieven, zoals een 
kantoorurenpost, is voorbehouden aan Ambulancezorg Limburg-Noord. Dit is geen wettelijke 
taak van de gemeenten. 

Vraag 4 
Is het college bereid om met de Veiligheidsregio en Ambulancezorg Limburg-Noord ook de 
mogelijkheden te gaan bespreken hier een Euregionaal proefproject te starten, dat ook voor 
Lomm een (deel) oplossing kan gaan bieden? 

Antwoord vraag 4 
Ambulancezorg Limburg-Noord laat weten dat dankzij afspraken met Brabant en Gelderland 
de prestaties al zijn verbeterd. In de cijfers van Ambulancezorg Limburg-Noord is een 
toename waar te nemen van het aandeel spoedritten (A1 ritten) waarin de streef norm wordt 
gehaald. Wij vertrouwen erop dat Ambulancezorg Limburg-Noord ook mogelijkheden tot 
Euregionale samenwerking benut als deze voldoende meerwaarde bieden. 
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Geachte heer Verheijden, 

Reagerende op uw verzoek d.d 5 oktober 2021 inzake de aanrijtijden van ambulances naar Arcen het volgende. 

Zoals voor iedere zorggaanbieder geldt, stellen wetgeving en brancherichtlijnen eisen aan de kwaliteit van 
ambulancezorg. VWS (met IGZ) en de zorgverzekeraars sturen op kwaliteit, financiering, spreiding en 
beschikbaarheid. Spreiding en beschikbaarheid is in deze opgenomen in het "Landelijke Referentiekader 
Spreiding en Beschikbaarheid". Dit kader is voor de Ambulancediensten richtinggevend voor het bepalen van 
de standplaatsen en ambulances. Uitgangspunt is vanuit de vastgestelde budgettaire middelen een zo groot 
mogelijke gezondheidswinst te bewerkstelligen voor de regio in zijn geheel. 

Voor ambulancezorg geldt een streefnorm van 95% om binnen 15 minuten ter plaatse te zijn bij een Al spoed 
urgentie. Dit betekent dat vanaf het moment van contact met de MKA (meldkamer ambulancezorg) tot het 
arriveren ter plaatse. Dat dit een uitdaging is voor een ruraal verzorgingsgebied als Noord Limburg en 
beïnvloed wordt door de infrastructuur, moge duidelijk zijn. 

Op landelijk niveau is de gemiddelde prestatie in 2020 voor Al ritten 16:46 minuten. Voor AZLN bedraagt dit 
15:58 minuten. Landelijk is er in 2020 sprake van een iets verslechterde prestatie, als gevolg van de verhoogde 
inzet door Corona. 

tabel 2.62 A1-inzetten en de wettelijke norm 2016-2020 (regionaal) 

AI-inzetten en de wettelijke 
norm 

Gringen 
Friesland 
Drenthe 
Je!ad 
Twente 
Noordoost Gelderland 
Midden Gelderland 

8 Gelderland Zuid 
9 Utrecht 
10 Noord-Holland Noord 
l1 2aanstreek-Mater(and 
12 Kennemeriard 
i Amsterdam-rstelland 
14 Gooi- en vecht!reek 
13 {aalanden 
is Hollands Ai&den 
i7 Rotterdams-+ijmrord 
16 Zuid-+toliard Zuid 
19 Zeeland 

20 Midden West 8rabat 
21 Brabant Noord 
22 Brabant Zuidoost 
23 Moord- en Midden Lunbut 
24 Zud tumturg 
25 Flevoland 

MMM 

16:36 minuten 
16:45 minuten 
1732 muten 
16:30 minuten 
15:13 minuten 
!'12 minuten 
16:14 minuten 
1653 minuten 
18:20 minuten 
154s minuten 
1630 minuten 
14.39 +tuten 
16.29 minuten 
160t mouten 
1717 muten 
1604 minuten 
1747 minuten 
1548 minuten 
1T47 minuten 
1750 minuten 
16.29 minuten 
15 44 minuten 
!5·58 minuten 
1458 minuten 

1;46 minuten 
1310 minuten 
l6:)2 miuten 
15:34 minuten 
15:19 minuten 
16:12 minuten 
15:58 minuten 
16:01 minuten 
1749 minuten 
15:43 minuten 
16:03 minuten 
14:27 uten 
1620 minuten 
\47 ruwtuten 
1S:19 mrsaten 
16:28 riten 
122 matte. 1,25uuten 
l6.,4 maten 
l}? umuten 
ls.'4 mmuten 
1556 minuten 
i3.43 minuten 
IS$.02 nuten 

L:47 minuten 
15.13 minuten 
16. IO muten 

{44 (ninaten 
16.03 mmuute 
16.4 mnuten 
15:53 minuten 
16:54 minuten 
16:39 muten 
16:16 minuten 
14:30 minuten 
16:16 muten 
15.04 muten 
15:30 minuten 
16:46 minuten 
13.19 minute 
!6·13 nuuten 
15.48 truten 
6-'1 minuten 
1-15 +raten 
16:23 mouter 
15.40 1runutet 
15 0 minute 

15:37 minuten 
15:47 minuten 
1642 minute 
13:33 minuten 
15:03 minute 
16.0i minuten 

L5:22 outer 
1,:4 mrruter 

J556 muuten 
LM? nm.ten 
17-30 +iuter 
14 3? minuten 
17.30 minuten 
15:356 minuten 
1S43 minuten 
I3:48 minuten 
1H56 minuten 
15:58 minuten 
L64) ruten 
1609 minuten 
16:1 muren 
6:28 munute6 
6:34 0ruten 
146 maten 

L5·,1 minuten 
1S59 minuten 
126 minuten 
15.22 minuten 
104 niruten 
16:12 mw#aten 
1S·3{ miuter 
1S39 miraten 
1530 minuten 

1:16 mimuter 
15-58 mirten 
1443 min;ter 
15.58 minsten 
15:13 minuten 
15;34 maten 
15:23 minuten 
16:12 minuten 
15:40 minuten 
16.27 minuten 
15-45 minuten 
1S.$6 minuten 
16.00 minuten 
16:57 minuten 
1432 minuten 

1537 minuten 1445mi@ter 15:58 minuten !6!6minuten 1362 minuten tm/arm9mem#7armmimi 
+; ' 



Als we uitgaan van de 95% prestatie dan kan AZLN die realiseren in 15:58 minuten, gemiddeld een minuut 
langer dan de streefwaarde. 
Landelijk wordt er op dit moment debat gevoerd over de prestaties. Er is geen evidence dat de langere of 
kortere responsetijd effect heeft op de geleverde kwaliteit van zorg c.q. gezondheidswinst. Naar verwachting 
zullen deze streefwaarden dan ook gaan veranderen. Met nadrukkelijke aandacht voor echte spoed-spoed. 

Onderstaand willen wij volledig transparant de geleverde prestaties 2020 van de gemeente Venlo als de 
deelgemeenten presenteren. Er is sprake van een stijgende performance in de afgelopen jaren met een iets 
verminderde prestatie in 2020. De streeftijd van 15 minuten wordt in 93,6% gehaald. Dit betreft de regio in zijn 
geheel. In moeilijk te bereiken locaties is de prestatie lager. 

A1 prestatie AZLN 2016-2020 

A1-Prestatie AZLN 2016-2020 
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2016 2017 2018 2019 2020 

A1-Prestatie 2020 

GEMEENTE VENLO AZIN TOTAAL 

Noord Limburg is een rurale regio, we zien dan ook dat we het in de grote plaatsen beter doen dan in de kleine 
gemeenten, Venlo vormt daarop geen uitzondering. 
Onderstaande tabel toont het aantal inzetten in 2020 in de gemeente Venlo, gesplitst per urgentie en afgezet 
tegen het totaal aantal inzetten in het verzorgingsgebied van Ambulancezorg Limburg Noord. 

Urgentie MKA (A1, A2, B)• ] maII Aandeel in totaal 
Al 
A2 
B 
Totaal 

4345 
3114 
2192 
9651 

19340 
12782 
6598 

38720 

22,5% 
24,4% 
33,2% 
24,9% 



De Al prestatie in de gemeente Venlo bedroeg in 2020 95,4%. Maar dat betekent niet dat iedere locatie binnen 
de gestelde norm c.q. op ieder moment kan worden bereikt. 

Aantal A1 prestatie inzetten per deelgemeente 2020 
Al prestatie inzetten 2020 per 

deelgemeente 

1 
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Al prestatie in 2020 per deelgemeente 

rez 1esmrmR Deelgemeente 
Arcen 95 54 56,8% 
Belfeld 146 137 93,8% 
Lomm 42 34 81,0% 
Steyl 127 122 96,1% 
Tegelen 523 507 96,9% 
Velden 176 162 92,0% 
Venlo 2446 2376 97,1% 
Totaal 3555 3392 95,4% 

AZLN heeft in 2020 in totaal 4345 Al ritten uitgevoerd in de gemeente Venlo. Hiervan komen 3555 in 
aanmerking voor prestatie meting, 790 Al ritten vallen buiten de prestatie meting, dit betreft meer-inzetten 
(meer voertuigen op 1 casus), loze ritten, geannuleerde ritten e.d. 
In sommige deelgebieden is de vraag naar ambulance relatief beperkt. De beschikbaarheid van een vrije 
ambulance en de bereikbaarheid, afstand en infrastructuur zijn van invloed op de gemiddelde prestatie. 

AZLN streeft er naar om de prestaties te blijven verbeteren. Afspraken met omliggende provincies Brabant en 
Gelderland hebben de prestaties in deze gebieden al verbeterd. In gezamenlijkheid wordt gekeken hoe de 
beschikbaarheid nog beter kan worden. 

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

G. van den Bogaert 
Bestuurder 


