
Beleidsuitgangspunten AMvB op basis van artikel 5 lid 2 sub a WAZ (concept)

Het Ministerie van VWS hanteert bij de beoordeling van de aanvragen de volgende beleidsuitgangspunten: Eisen Punten
I De zorg voor de patiënt en de kwaliteit van de ambulancehulpverlener staan centraal B 20
II De organisatie van de RAV is uitgerust tot het leveren van verantwoorde ambulancezorg C 20
III De RAV levert ambulancezorg tegen een goede prijs/kwaliteitsverhouding D 20
IV De RAV werkt pro-actief samen met de partners in de zorgketen en met de RAVen in de naburige regio's E 20
V De meldkamer ambulancezorg is onderdeel van de zorgketen en onderdeel van de meldkamer in de veiligheidsregio F 10
VI De RAV is voorbereid op rampen en ongevallen en past de regionale afspraken voor opschaling actief toe G 10

Er wordt als volgt beoordeeld aan de hand van de navolgende eisen:

1
Vergunningsaanvragen die geen duidelijkheid kunnen geven in relatie tot geformuleerde uitsluitingsgronden, zullen niet in behandeling 

worden genomen. A nvt

2
De aanvrager dient te voldoen aan minimumeisen gebaseerd op wetgeving en binnen de sector gehanteerde normen. Selectie vindt plaats 

aan de hand van de aan punten verbonden gunningscriteria. B-G 100
3 Door inschrijving bevestigt de aanvrager in te  stemmen met de slotbepalingen H nvt

Leesinstructie

Wat betreft uitleg van terminologie en definities in dit Programma van Eisen wordt verwezen naar de WAZ en overige vigerende wetgeving, omschrijving in sectornormen 

(standaarden, normen, richtlijnen, protocollen) en het 'uniform begrippenkader' (AZN april 2003/april 2006). Sectorale normen hebben deze status voor zover zij algemeen 

aanvaarde werkwijzen bevatten die algemeen bekend zijn gemaakt. Het bestaan van concepten van nieuwe werkwijzen dan wel herzieningen van bestaande normen kan voor 

een inschrijver reden zijn hierop  te anticiperen. Hetzelfde geldt voor concept wetgeving. 

In de navolgende bladzijden treft u een concept van het programma van eisen wat nog aan wijzigingen onderworpen kan zijn, 

mede naar aanleiding van onderhavige consultatie. Aan dit concept Programma van Eisen kunnen geen rechten worden ontleend 

in de verdere procedure van vergunningverlening op basis van de Wet ambulancezorg. 



Conceptuitsluitingsgronden (geen 

punten in beoordeling)

Toelichting Toetsing Bron

A01 De aanvraag wordt gedaan door of 
namens één rechtspersoon naar 
Nederlands Recht.

Publieke en private rechtspersonen moeten kunnen 
meedingen. De volgende zaken dienen te worden 
aangeleverd: a. gegevens (NAW) b. profiel (structuur, 
bevoegdheden, organogram) c. verklaring nakoming 
verplichtingen holding of moedermaatschappij (indien van 
toepassing) d. verklaring igv combinatie e. verklaring igv 
onderaanneming (t.a.v. activiteiten MKA en Ambulancezorg).

Rechtspersoon VWS

A02 De aanvraag is opgesteld in de 
Nederlandse taal.

Taal VWS

A03 De aanvraag heeft betrekking op één 
regio. 

Alleen aanvragen voor een individuele regio als bedoeld in 
artikel 2 Waz worden in behandeling genomen. Het is 
mogelijk meerdere aanvragen in te dienen. Het staat 
aanvragers vrij synergievoordelen te presenteren voor 
aangrenzende regio's. Aanvragen moeten echter op zichzelf 
te beoordelen zijn. 

Één aanvraag per regio. Eén aanvraag 
voor meerdere regio's wordt niet in 
behandeling genomen. 

Waz

A04 De RAV is verzekerd tegen 
ongevallen, aansprakelijkheid en 
overige  risico's vanaf ingangsdatum 
vergunning.

In ieder geval beschikking over: WAM verzekering, 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (of 
overeenkomstige afdekking risico), ongevallenverzekering 
voor inzittenden en bestuurder en en schadeverzekering 
inzittenden met een minimale dekking van € 1.500.000 per 
jaar.

Verklaring verzekeraar omtrent af te 
sluiten verzekeringen in geval van 
vergunningverlening. 

VWS, BW

A05 De rechtspersoon/aanvrager alsmede 
de personen die het management 
vormen zijn van onbesproken gedrag.

De rechtspersoon zelf en het managementteam mogen niet in 
aanraking te zijn geweest met politie en justitie voor misdrijven 
en beroepsgerelateerde overtredingen.

Verklaring omtrent het gedrag van 
voorziene dagelijkse leiding (VOG); 
Verklaring van geen bezwaar bij 
oprichten nieuwe private rechtspersoon.

BW voor 
onderneming
en

A06 De aanvrager heeft ervaring met het 
verrichten of doen verrichten van 
ambulancehulpverlening na het jaar 
2000, voor minimaal een 
aaneengesloten periode van één jaar.

De omschrijving dient in ieder geval de volgende informatie te 
omvatten: aard en omvang van de ervaring, kengetallen 
prestaties, looptijd en bij voorkeur een externe referentie. 
Indien de ervaring niet is opgedaan in Nederland dient de 
aanvrager aan te geven welke relevantie de buitenlandse 
ervaring heeft voor het verrichten van verantwoorde 
ambulancezorg in Nederland.

Minimaal één omschrijving. 
Opdrachtgever houdt zich het recht voor 
informatie in te winnen bij opgegeven 
opdrachtgevers en ketenpartners. De 
aangetoonde ervaring mag worden 
gebruikt ter onderbouwing van de 
capaciteit van de aanvrager om aan de 
eisen te voldoen.

VWS



A07 De aanvraag is tijdig en volledig 
ingediend volgens de vastgelegde 
procedure.

De procedure geeft exact aan op welke wijze de aanvraag 
moet worden ingediend, welke termijnen gelden en op welke 
punten vragen kunnen worden voorgelegd aan de 
vergunningverlener.

AWB; procedure vergunningverlening 
Waz

Awb en Waz 



CONCEPTEISEN (MENSEN) Toelichting Toetsing Bron Score 

B01 De direct aan zorg gebonden 
functionarissen (zoals 
verpleegkundigen, chauffeurs, 
medisch managers, personeel dat 
triage uitvoert op MKA) bezitten de 
vereiste opleiding en ervaring om 
verantwoorde acute zorg te kunnen 
leveren.  

Toon aan aan de hand van HKZ (nummer certificaat).Er mag 
geen "major-non-conformity" op de datum indiening 
vergunning zijn. Geen HKZ: toon aan aan de hand van 
kwaliteitssysteem. 

HKZ certificatie + (non-) conformiteiten 
dan wel bezit alternatief 
kwaliteitssysteem

KWZ, Wet BIG, 
HKZ, RL first en 
rapid responder 

MINIMUMEIS

B02 De RAV beschikt aantoonbaar over 
voldoende personeel zowel onder 
normale omstandigheden als ten tijde 
van opschaling. 

De aanvrager die op het moment van indiening niet over de 
benodigde capaciteit beschikt dient bij inschrijving kenbaar te 
maken op welke wijze wat voor personeel (onderscheid 
functies) zal worden geworven.

Toetsing formatieplan KWZ, RL first en 
rapid responder, 
HKZ 

MINIMUMEIS

B03 De vergunninghouder neemt bij 
vacatures personeel van de oude 
vergunninghouder over.

Bij vacatures wordt personeel van de oude vergunninghouders 
in de regio overgenomen conform motie Slagter. 

Toetsing formatieplan Motie Slagter MINIMUMEIS

B04 De aanvrager voldoet aan de privacy 
eisen volgens Wbp.

Toon aan Aanwezigheid afspraken Wbp MINIMUMEIS

B05 De RAV heeft een klachtenregistratie- 
en klachtenafhandelingssysteem. 

Toon aan Aanwezigheid systeem Wet klachtrecht 
cliënten 
zorgsector

MINIMUMEIS

B06 De RAV past een ARBO-beleid toe in 
overeenstemming met de 
Arbeidsomstandighedenwet.

Toon aan aan de hand van HKZ (nummer certificaat). Er mag 
geen "major-non-conformity" op de datum indiening 
vergunning zijn. Geen HKZ: toon aan aan de hand van 
kwaliteitssysteem. 

HKZ registratie + (non-) conformiteiten 
dan wel bezit alternatief 
kwaliteitssysteem

Arbeidsomstandi
ghedenwet en 
Arbo-convenant 

MINIMUMEIS

B1 Voor de RAV staat de cliënt centraal. Geef aan (geïntegreerde "cliëntennotitie" voor alle eisen B1-
B7, maximaal 15 pagina's) hoe dit wordt vormgegeven. 
Voldoet de zorg aan de behoefte van de cliënt (zorg op 
maat)?  Worden er tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd 
onder de cliënten. Worden behandelingen door 
ambulancehulpverleners geëvalueerd? Hoe ziet de 
klachtenafhandeling er in de praktijk uit?

Best practice; op basis van 
consultatiegesprekken en gesprekken 
met experts in het veld zal dit nader 
gespecificeerd worden 

6



B2 De RAV geeft aan op welke wijze 
kennis en ervaring van de aan zorg 
gebonden functionarissen optimaal 
wordt ingezet om de best denkbare 
acute zorg te kunnen leveren. 

Geef aan op welke wijze de bezetting is ingericht om 
verantwoorde zorg te kunnen realiseren. Indien meer dan zes 
maanden achtereenvolgens wordt gewerkt met extern 
ingehuurd personeel voor de medische functies (>10%) dient 
aard en omvang van deze inhuur te worden aangegeven en 
de wijze waarop inbedding van zorggerelateerde regionale 
kennis geborgd is. Neem dit punt expliciet mee in 
"cliëntennotitie". 

Best practice 2

B3 Het medisch management waarborgt 
de kwaliteit van de ambulancezorg. 

De aanvrager concretiseert de positie en 
verantwoordelijkheden van het medisch managent binnen de 
RAV en de wijze waarop diens kennis in de operationele 
activiteiten is vorm gegeven 24/7. De aanvrager geeft ook aan 
op welke wijze de RAV en in het bijzonder de Medisch 
Manager investeert in de kennisontwikkeling in de sector en 
de relaties met de wetenschap. Neem dit punt expliciet mee in 
"cliëntennotitie".

Best practice 4

B4 De dagelijkse leiding is voltijds aan de 
organisatie verbonden; die dagelijkse 
leiding bezit de positie, de 
bevoegdheden en het gezag om als 
aanspreekpunt voor de kwaliteit van de 
ambulancezorg in de regio te dienen.  

De aanvrager geeft aan op welke wijze deze eis wordt 
ingevuld in de dagelijkse praktijk. Indien de dagelijkse leiding 
is ingebed in een groter concern wordt concreet aangegeven 
waar de grenzen van de autonome beslisbevoegdheden van 
de directeur liggen. Neem dit punt expliciet mee in 
"cliëntennotitie".

Best practice 2

B5 Lijn, staf en ondersteunende functies 
zijn herleidbaar tot de ambulancezorg.

Geef aan op welke wijze deze functies betrokken zijn bij de 
totale organisatie van de ambulancezog en hoe wordt 
voorzien in een duurzame aansturing, ondersteuning en 
ontwikkeling van ambulancezorg. Neem dit punt expliciet mee 
in "cliëntennotitie".

Best practice  2

B6 De RAV heeft een opleidings- en 
bekwaamheidsbeleid geformuleerd en 
past deze toe.

Toon aan aan de hand van zowel uw huidige opleidingsplan 
en loopbaanbeleid (referentie) alsmede de voorziene 
vormgeving hiervan voor de regio van aanvraag. Neem dit 
punt expliciet mee in "cliëntennotitie".

Best practice 2

B7 Binnen ARBO-kader voert de RAV een 
veiligheidsbeleid en staat er 
psychologisch-sociale hulpverlening 
ter beschikking aan het personeel. 

Maak expliciet op welke wijze dit vorm krijgt. Dit kan 
bijvoorbeeld door een BOT team, traumaopvang, 
agressieprotocol, interne klachtenregeling, 
vertrouwenspersoon, externe adviseurs terzake. Neem dit 
punt expliciet mee in "cliëntennotitie". 

Best practice 2

Max. score 20



CONCEPTEISEN (ORGANISATIE) Uitleg/specificatie vraag Toetsing Bron SCORE

C01 De kerntaak van de RAV is gericht op 
het leveren van verantwoorde 
ambulancezorg met een 
gegarandeerde beschikbaarheid  24/7.

Toon aan via missie en/of statuten. Toon aan de hand van 
kwaliteitssystemen aan (HKZ of vergelijkbaar) op welke wijze 
beschikbaarheid 24/7 wordt gegarandeerd.

Verificatie aanwezigheid KWZ en nota 
verantwoorde 
ambulancezo
rg 

MINIMUMEIS

C02 De RAV voldoet aan de transparantie 
eisen van de Wet Toelating 
Zorginstellingen

Toon aanwezigheid Raad van Toezicht aan. Toon scheiding 
aan tussen bestuur en toezicht (publiek en privaat). Toon aan 
dat het jaarverslag wordt gedeponeerd bij de CIBG en 
gepubliceerd wordt op www.jaarverslagenzorg.nl. Toon aan 
dat de activiteiten voor ambulancezorg financieel gescheiden 
zijn van andere activiteiten van de instelling/dienst. Toon aan 
dat er een administratieve organisatie is. 

Verificatie aanwezigheid WTZi MINIMUMEIS

C03 De RAV geeft adequaat invulling aan 
het landelijk referentiekader spreiding 
en beschikbaarheid 2008.

Spreiding van de standplaatsen garandeert dat minstens 97% 
van de bevolking van de RAV-regio binnen 12 minuten rijtijd 
kan worden bereikt.

RIVM toetst gestandaardiseerd format op 
overeenstemming met landelijk 
referentiekader. 

Landelijk 
referentiekad
er spreiding 
en 
beschikbaarh
eid 2008

MINIMUMEIS

C04 In ten minste 95% van de A1-
meldingen is een ambulance binnen 
15 minuten na aanname van de 
melding ter plaatse. 

Toon conformiteit aan op basis van spreiding en 
beschikbaarheidsplan. 

RIVM toetst gestandaardiseerd format op 
overeenstemming met landelijk 
referentiekader. 

Landelijk 
referentiekad
er spreiding 
en 
beschikbaarh
eid 2008

MINIMUMEIS

C05 In ten minste 95% van de A2-
meldingen is een ambulance binnen 
30 minuten na aanname van de 
melding ter plaatse. 

Toon conformiteit aan op basis van spreiding en 
beschikbaarheidsplan. 

RIVM toetst gestandaardiseerd format op 
overeenstemming met landelijk 
referentiekader. 

Landelijk 
referentiekad
er spreiding 
en 
beschikbaarh
eid 2008

MINIMUMEIS

C06 De RAV heeft voldoende personeel en 
materieel om invulling te geven aan 
het landelijk referentiekader spreiding 
en beschikbaarheid.

Toon aan door een regionale vertaling van het actuele 
landelijke referentiekader (RIVM) door invulling van het RIVM 
format.

RIVM toetst gestandaardiseerd format op 
overeenstemming met landelijk 
referentiekader. 

KWZ en nota 
verantwoorde 
ambulancezo
rg 

MINIMUMEIS



C07 De inzet van ambulances bij 
grootschalige evenementen gaat niet 
ten koste gaan van de paraatheid. 

Toon aan door een regionale vertaling van het actuele 
landelijke referentiekader (RIVM) door invulling van het RIVM 
format.

RIVM toetst gestandaardiseerd format op 
overeenstemming met landelijk 
referentiekader. 

VWS MINIMUMEIS

C08 De RAV bezit een door het bestuur 
van de RAV vastgesteld, actueel en 
openbaar "Regionaal Ambulance 
Plan". 

Het RAP vormt het centrale instrument  waarmee 
verantwoording wordt afgelegd richting partners en 
samenleving. In uw aanvraag dient u aan te geven wat u in 
het RAP zal opnemen en op welke wijze dit zal worden 
vastgesteld.

Verificatie aanwezigheid VWS MINIMUMEIS

C09 De optische en geluidssignalen van de 
ambulancevoertuigen voldoen aan de 
geldende wet- en regelgeving.  

Toon dit aan, bijvoorbeeld aan de hand van kwaliteitssysteem. Verificatie aanwezigheid RVV, NEN, 
sectornorm 
HKZ.

MINIMUMEIS

C010 De kwaliteit van de ambulances en de 
medische inventaris van de ambulance 
voldoet aan de binnen de sector 
gehanteerde eisen.

Toon dit aan, bijvoorbeeld aan de hand van kwaliteitssysteem 
in combinatie met overeenkomst met apotheek. 

Verificatie aanwezigheid KWZ en nota 
verantwoorde 
ambulancezo
rg en 
nationaal 
nummerplan 
AZN

MINIMUMEIS

C011 De RAV hanteert een Dynamisch 
Ambulance Management systeem.

Toon aanwezigheid aan Verificatie aanwezigheid Sectornorm, 
t.w. RL 
Dynamisch 
Ambulancem
anagement  

MINIMUMEIS

C012 De RAV heeft een planningsmodule 
voor het vervoer 

Toon aan Verificatie aanwezigheid VWS

C013 De RAV is hoofdelijk aansprakelijk 
voor onderdelen die zij uitbesteedt.

Toon aan door middel van overeenkomsten en/of (werk-) 
afspraken.

Verificatie aanwezigheid Waz MINIMUMEIS

C014 De RAV heeft een gecertificeerd 
kwaliteitsyteem en 
veiligheidsmanagementsysteem en 
past deze systemen toe.

Kwaliteitssysteem is bij voorkeur HKZ systeem. Een ander 
kwaliteitssysteem is echter ook toegestaan, geef de motivatie 
aan. Het systeem is van toepassing op de gehele RAV 
inclusief onderaannemers. 

Verificatie aanwezigheid KWZ MINIMUMEIS

C015 De RAV publiceert een 
kwaliteitsjaarverslag.

Toon aan Verificatie aanwezigheid KWZ MINIMUMEIS



C1 De RAV beschikt over een 
risicoanalyse ten aanzien van de 
interne en externe factoren die de "15-
minuten norm" kunnen verstoren. 

De aanvrager geeft aan in maximaal 5 A4 "RAV risicoanalyse" 
met behulp waarvan deze risico's voorkomen kunnen worden, 
rekening houdend met de regio specifieke omstandigheden. 

RIVM toets 7

C2 De RAV bezit een implementatieplan 
waarin de wijze van overgang van de 
dienstverlening in de regio van 
aanvraag wordt uiteen gezet. 

Het implementatieplan bevat de beschrijving van alle 
activiteiten en de planning van die activiteiten die noodzakelijk 
zijn om te waarborgen dat de ambulancezorg op 01-01 2011 
van start kan gaan. De aanvrager dient in een 
implementatieplan van maximaal 10 A4 in ieder geval op de 
volgende zaken in te gaan: doelstellingen korte termijn, 
organisatie, samenwerking, borging procedures, ICT, 
personeel, materiaal en huisvesting (concrete aanduiding 
locaties). Uitdrukkelijk dient aandacht te worden geschonken 
aan risicomanagement en beheersmaatregelen.

In onderlinge vergelijking worden de 
plannen beoordeeld. De plannen waaruit 
blijkt dat zij bij overgang de 
beleidsuitgangspunten het beste dienen, 
ontvangen het hoogst aantal punten. 

10

C3 De RAV gedraagt zich als een goed 
werkgever.

Tevredenheidsonderzoek onder personeel, 
personeelsverloop, verzuimbeleid. Neem dit punt expliciet 
mee in implementatieplan.

Kwaliteitsjaarverslagen of vergelijkbare 
documenten

3

Max score 20



CONCEPTEISEN (prijs/kwaliteit) Toelichting Toetsen Bron SCORE

D01 De aanvrager is financieel gezond.  Transparante vermogensstructuur met voldoende solvabiliteit. Goedkeurende accountantverklaring 
aanvrager waarin de accountant verklaart 
dat de RAV een voldoende stabiele 
vermogenspositie heeft om de uitvoering 
van acute zorg in de regio of regio's van 
aanvraag langdurig uit te voeren.

KWZ MINIMUMEIS

D02 De RAV verricht verantwoorde 
ambulancezorg binnen het door de NA 
toegekende budget.

Toon conformiteit aan (budget is aangegeven in de bijlage 
"Kosten ambulancezorg 2009").

NZa beleidsregels beleidsregels 
NZa 

MINIMUMEIS

D02 De RAV bezit een early warning 
system dat in een vroegtijdig stadium 
aangeeft of er aanzienlijke financiële 
problemen te verwachten zijn. 

Toon aan aan de hand van managementrapportages dat 
hierop wordt gestuurd. 

Criteria "early warning" VWS MINIMUMEIS

D03 De RAV stelt jaarlijks een integrale en 
transparante begroting op waarin 
inkomsten en uitgaven die toe te 
rekenen zijn aan ambulancezorg 
inzichtelijk worden gemaakt. 

Er dient een begroting te worden verstrekt voor de betreffende 
regio op basis van de door NA verstrekte gegevens over het 
budget voor de regio. Uit de begroting RAV blijkt de voorziene 
inzet van beschikbare middelen voor ten minste de volgende 
onderdelen: loonkosten uitgesplitst naar ambulancepersoneel 
en overhead, huisvesting, materiaal, opleidingen, ICT en 
overig. Jaarverslagen worden ontsloten via 
www.jaarverslagenzorg.nl.

Principes van Good Governance (Health 
Care Governance Code)

WTZi MINIMUMEIS

D04 Het salarisplafond binnen de RAV 
voldoet aan de Governance Code 
gezondheidszorg en de Balkenende 
norm.

Toon conformiteit aan Governance Code gezondheidszorg WTZi MINIMUMEIS

D1 De RAV werkt doelmatig en creëert 
zodoende ruimte voor verbetering van 
de dienstverlening. 

Geef aan (geïntegreerde doelmatigheidsnotitie D1-D2, 
maximaal 10 A4) waar ruimte is voor extra doelmatigheid 
gegeven de kaders. Ga in ieder geval in op product- en 
functiedifferentiatie, organisatie van de back office, overdracht 
van gegevens en wagenparkbeheer. Geef aan op welke wijze 
de (aansturing van) interne organisatie slagkracht en 
aandacht voor het primaire proces garandeert. Geef aan 
welke investeringen om welke redenen prioriteit hebben.    

Best practice transparantie 10



D2 De RAV vergroot waar mogelijk 
inkomsten door zich aan 
prestatieprikkels te verbinden en 
verdere dienstverlening in de keten te 
ontwikkelen 

Geef aan aan welke financiële prestatieprikkels u zich 
eventueel zou willen verbinden en waar u eventuele 
mogelijkheden ziet om de (maatschappelijke) dienstverlening 
te verbreden zonder dat dit ten koste gaat aan het voldoen 
aan minimumcriteria. 

Best practice inverdienmogelijkheden en 
goed functionerende prikkels

10

max. score 20



CONCEPTEISEN (SAMENWERKING) Toelichting Toetsing Bron SCORE

E01 De RAV neemt deel aan het Regionaal 
Overleg Acute Zorg. 

Geef aan welke afspraken u heeft of worden voorzien. Aanwezigheid overlegkader WTZi Minimumeis

E02 De RAV heeft afspraken met partners in 
de zorgketen. 

Geef aan welke afspraken u heeft of worden voorzien. Aanwezigheid overlegkader WTZi

E03 De RAV heeft afspraken met 
aangrenzende RAV-en/of buitenlandse 
regio's (waar van toepassing)

Geef aan welke afspraken u heeft of worden voorzien. Aanwezigheid overlegkader RL DAM Minimumeis

E04 De aanvrager zal systemen aanpassen 
op het Elektronisch Patiënten dossier.

Toon aan hoe u zich hierop voorbereidt. Aanwezigheid voorbereiding VWS Minimumeis

E1 De RAV werkt pro-actief samen met de 
partners in de zorgketen.

Geef aan in maximaal  5 A4 samenwerkingsvisie (E1 en E2 
opgeteld) welke afspraken u heeft voor welke onderwerpen en 
welke initiatieven u op dit vlak denkt te ontplooien in de regio 
met bestaande en mogelijke nieuwe ketenpartners 

Best practice efficiënte samenwerking in 
keten van acute en overige zorg 

10

E2 De RAV werkt pro-actief samen met de 
aangrenzende RAVen en/of 
buitenlandse regio's (waar van 
toepassing).

Geef aan welke afspraken u heeft voor welke onderwerpen. 
Neem dit punt expliciet mee in de samenwerkingsvisie 

Best practice efficiënte samenwerking in 
keten van acute en overige zorg 

5

E3 Personeel van de RAV is permanent op 
de hoogte van relevante regionale 
omstandigheden in lijn met hun functie. 
Medische gronden zijn bepalend voor 
ritbestemming. Actuele kennis over het 
zorgaanbod in de regio is paraat bij het 
personeel dat uitvoering geeft aan A-
ritten. 

Geef aan in maximaal 5 A4 hoe overdrachtsprotocol is 
geregeld, hoe inzicht wordt gegarandeerd met betrekking tot 
IC- en opvangcapaciteit bij ziekenhuizen, wat de 
ontwikkelingen zijn ten aanzien van digitalisering en wanneer 
specifieke verbeteringen zouden kunnen zijn gerealiseerd. 
Geef expliciet aan wat het digitale ritformulier in uw ogen dient 
te omvatten en of en in welke mate dit zal worden toegepast 
binnen de vastgelegde budgettaire kaders voor de regio. Geef 
hier aan op welke wijze onder meer routekennis en kennis van 
het actuele zorgaanbod in de regio, is ingebed in de 
organisatie, in het bijzonder bij de professionals die de 
beslissingen over ritbestemming maken.

Best practice overdracht 5

Max score 20



 CONCEPTEISEN (MELDKAMER) Toelichting Toetsing Bron SCORE

F01 De RAV is verantwoordelijk voor de 
instandhouding van de meldkamer 
ambulancezorg .

Inzicht in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, met 
name ten aanzien van het personeel van de MKA.

Toets op voorgenomen vormgeving MKA Waz; WVR; 
10 
puntenplan; 

MINIMUMEIS

F02 De meldkamer ambulancezorg maakt 
onderdeel uit van de 
gemeenschappelijke meldkamer, waar 
de werkzaamheden van de politie, de 
brandweer en de ambulancezorg in 
ieder geval gecoloceerd worden 
uitgevoerd.

Toon conformiteit aan. Toets op voorgenomen vormgeving MKA WVR en 10-
puntenplan

MINIMUMEIS

F03 De RAV heeft afspraken met de politie 
en de brandweer over de bestuurlijke 
en operationele samenwerking in de 
meldkamer. 

Toon conformiteit aan. Toets op voorgenomen vormgeving MKA VWS MINIMUMEIS

F04 De intake op de meldkamer gebeurt 
door een verpleegkundige. 

Toon conformiteit aan door aanlevering van een 
procesbeschrijving van de intake. 

Toets op voorgenomen vormgeving MKA Nota 
verantwoorde 
ambulancezor
g  

MINIMUMEIS

F05 De centralist op de Meldkamer 
Ambulancezorg is geschoold in de 
toepassing van geprotocolleerde 
systemen.

Toon conformiteit aan. Toets op voorgenomen vormgeving MKA Nota 
verantwoorde 
ambulancezor
g 

MINIMUMEIS

F06 De MKA beschikt over voldoende 
personeel om de binnenkomende 
telefoongesprekken op kwalitatief 
hoogwaardige wijze af te ronden.

Toon conformiteit aan. Kwaliteitswet MINIMUMEIS

F07 A1-Ritten worden binnen maximaal 3 
minuten uitgegeven. 

Toon conformiteit aan. Toets op voorgenomen vormgeving MKA Landelijke 
Referentiekad
er Spreiding 
en 
beschikbaarhe
id 2008 

MINIMUMEIS

F1 DE RAV heeft een risicoanalyse ten 
aanzien van de interne en externe 
factoren die het functioneren van de 
MKA kunnen verstoren.

De aanvrager geeft aan met behulp van welke instrumenten of 
maatregelen deze risico's voorkomen kunnen worden 
(risicoanalyse MKA, max 3 A4)

toets op kwaliteit risicoanalyse 5



F2 Kwaliteit van triage wordt gemonitord 
en er wordt een verbetercyclus 
gehanteerd.

Geef aan op welke wijze de kwaliteit en duur van de 
gesprekken op de MKA wordt gemeten en op welke wijze data 
worden gebruikt voor continue verbeterproces. Geef aan 
welke streefnorm wordt gehanteerd voor respectievelijk intake 
en uitgifte binnen minimumnorm en op welke wijze evaluatie 
van de praktijk zich doorvertaald in de organisatie van de MKA  
(kwaliteitsborging triage, maximaal 3 A4).

Best practice 5

Maximale score 10



 CONCEPTEISEN (OPSCHALING) Toelichting Toetsing Bron SCORE

G01 De RAV voldoet aan landelijke 
wetgeving en protocollen op het gebied 
van ongevallen en rampen.  

De RAV voldoet aan de wettelijke eisen en afspraken ten 
aanzien van ongevallen en rampen.

WVR, Waz, 
10 
puntenplan

MINIMUMEIS

G02 De aanvrager borgt aanwezigheid van 
kennis over de te volgen procedures 
bij het MKA personeel en kennis over 
de operationele consequenties van 
opschaling. 

De aanvrager beschikt over een ambulancebijstandsplan en 
gewondenspreidingsplan wat minimaal jaarlijks en voorts aan 
de hand van actuele ontwikkelingen wordt bijgesteld. Indien 
nog niet voorhanden dient het implementatieplan duidelijk te 
maken op welke wijze deze plannen tijdig gerealiseerd zullen 
zijn.  

OPMERKING: deze eis wordt nader 

ingevuld/gespecificeerd door GHOR. 

Vergunningverlening zal worden 

voorafgegaan door zwaarwegend advies 

GHOR.

MINIMUMEIS

G03 De RAV voldoet aan regionale 
afspraken  over hulpverlening bij 
ongevallen en rampen. 

De RAV toont aan te beschikken over convenanten met 
regionale partners over afspraken in GHOR-verband.

OPMERKING: deze eis wordt nader 

ingevuld/gespecificeerd door GHOR. 

Vergunningverlening zal worden 

voorafgegaan door zwaarwegend advies 

GHOR.

VWS MINIMUMEIS

G04 De aanvrager participeert  in 
gezamenlijke opleiding, training en 
oefening in het kader van de dagelijkse 
werkzaamheden in de Meldkamer 
alsmede de opschaling.

De aanvrager participeert in opleidingen, trainingen en 
oefeningen, zoals onder andere is vastgelegd in het 
convenant OTO.

OPMERKING: deze eis wordt nader 

ingevuld/gespecificeerd door GHOR. 

Vergunningverlening zal worden 

voorafgegaan door zwaarwegend advies 

GHOR.

Convenant 
inzake 
Opleiden, 
trainen en 
oefenen ter
voorbereidin
g op rampen 
en crises

MINIMUMEIS

G05 De RAV is beschikbaar voor het 
maken van afspraken over bijstand in 
geval van (grootschalige) 
evenementen. 

Geef aan op welke wijze dit wordt ingevuld. OPMERKING: deze eis wordt nader 

ingevuld/gespecificeerd door GHOR. 

Vergunningverlening zal worden 

voorafgegaan door zwaarwegend advies 

GHOR.

VWS MINIMUMEIS

G1 De RAV participeert actief in de 
voorbereiding van rampen en 
ongevallen en schakelt in geval van 
rampen en ongevallen direct over op 
toepassing van de regionaal overeen 
gekomen procedures. 

Geef in maximaal 4 A4 opschalingsprocedure aan op welke 
wijze deze rol zal worden uitgevoerd.

OPMERKING: deze eis wordt nader 

ingevuld/gespecificeerd door GHOR. 

Vergunningverlening zal worden 

voorafgegaan door zwaarwegend advies 

GHOR.

10

10



SLOTBEPALINGEN (geen punten in 

beoordeling)

Toelichting Toetsing Bron

H01 Aan de vergunning kunnen  
voorschriften en beperkingen worden 
verbonden.  

De aanvrager bevestigt met inschrijving automatisch akkoord 
te zijn met deze slotbepaling. 

Geen toetsing Waz

H02 De vergunningverlener kan op basis 
van signalen van ketenpartners dan 
wel op eigen initiatief een onderzoek 
instellen naar de kwaliteit van de 
dienstverlening van de RAV.

De aanvrager bevestigt met inschrijving automatisch akkoord 
te zijn met deze slotbepaling.

Geen toetsing VWS

H03 De wettelijke bevoegdheden van de 
IGZ inclusief de mogelijkheid voor 
verscherpt toezicht zijn van 
toepassing.

De aanvrager bevestigt met inschrijving automatisch akkoord 
te zijn met deze slotbepaling. 

Geen toetsing WKZ en Waz

H04 Verhandeling van de vergunning is 
verboden. Overdracht van een 
vergunning dan wel fusie die ertoe leidt 
dat een nieuwe rechtspersoon 
vergunninghouder wordt, vereist 
toestemming van de 
vergunningverlener.  

De aanvrager bevestigt met inschrijving automatisch akkoord 
te zijn met deze slotbepaling. 

Geen toetsing Waz

H05 De aanvrager verleent medewerking 
aan een onderzoek dat uitvoering geeft 
aan de tweejaarlijkse prestatiemeting 
als bedoeld in artikel 5 lid 5 Waz. De 
RAV dient hiertoe naast het RAP alle 
overige gegevens te verstrekken die 
redelijkerwijs nodig zijn voor de 
vergelijking inclusief gegevens van de 
MKA.  

De aanvrager bevestigt met inschrijving automatisch akkoord 
te zijn met deze slotbepaling. 

Geen toetsing Waz

H06 De aanvrager kan geen rechten 
ontlenen aan de gevolgen van 
territoriale herindeling.

De aanvrager bevestigt met inschrijving automatisch akkoord 
te zijn met deze slotbepaling.

Geen toetsing Waz

H07 De aanvrager conformeert zich aan het 
proces van vergunningverlening zoals 
vastgelegd.

De aanvrager bevestigt met inschrijving automatisch akkoord 
te zijn met deze slotbepaling. 

Geen toetsing Waz



BIJLAGE BIJ PVE 

Afkorting/ 

omschrijving

Categorie/specificering achtergrond/relevantie Vindplaats

WETGEVING 

Waz Artikel 4 lid 2 Waz personeel, materieel, organisatie; standplaatsen; 
afstemmen naburige regio's; samenwerking 
zorginstellingen; taken ghor; kosten 

Stb

Waz Artikel 3 lid 1 Waz rechtspersoon; ambulancezorg bestaat uit 
instandhouden meldkamer ambulancezorg 
(MKA) en verlenen of doen verlenen van 
ambulancezorg  

Stb

Waz Artikel 5 lid 2 Waz Minister toetst aan voor regio vastgestelde eisen 
en AMvB beleidsuitgangspunten. 

Stb

Waz Artikel 5 lid 3 Waz Minister kan beperkingen stellen en 
voorschriften verbinden, ook na 
vergunningverlening.

Stb

Waz Artikel 5 lid 5 Waz Minister vergelijkt tweejaarlijks de RAV 
onderling. 

Stb

Waz Artikel 5 lid 6 Waz Intrekken op verzoek of niet meer voldoen aan 
eisen en voorschriften

Stb

Waz Artikel 6 Vergunningen gelden voor onbepaalde tijd. Stb
WETGEVING OVERIG 

WKZ Kwaliteitswet zorginstellingen Normeert de zorg voor de in instellingen 
werkzame hulpverleners. Zorg moet 
doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht worden 
verleend. 

Stb

WMG Wet marktordening gezondheidszorg Grondslag financiering en regels met betrekking 
tot financiering 

Stb

Wghor Wet veiligheidsregio's Referentie territoriale congruentie Stb
WGBO Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst de zorg van "een goede hulpverlener" op basis 

van professioneel geldende standaard
Stb

Wet BIG Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg Nadere omschrijving deskundigheidsgebied 
ambulancezorgverleners, tuchtnormen

Stb

Wbp Wet bescherming persoonsgegevens privacy Stb
WVR Concept Wet Veiligheidsregio's territoriale congruentie TK

KAMERSTUKKEN 

MvA 2008 EK 2008-2009, Nadere MvA 6 november 2008 divers EK
Handelingen Handelingen EK 2008-2009, 2 december 2008 divers TK
Handelingen Handelingen 2006 divers TK



BESTUURLIJK

GHOR 
convenant

Convenant Ambulancezorg en Geneeskundige hulpverlening bij 
Ongevallen en Rampen 

opschaling Bestuur

GHOR 10 
punten plan

10 puntenplan GHOR-VWS meldkamer Bestuur

NZa NZa beleidsregels NZa
OTO convernant Convenant iNZake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op 

rampen en crises
opschaling VWS

VOORBEREIDING OP RAMPEN EN CRISIS

LPA Landelijk Protocol Ambulancezorg Uniform kader voor behandeling patiënt gericht 
tot zowel verpleegkundige als chauffeur. 

St Lamp

LSMA Landelijke Standaard Meldkamer Ambulancezorg St Lamp
NEN NEN-EN 1789, NEN-EN 1865 NEN

SECTORNOMREN: OVERIG

Inzet centralist op de meldkamer ambulancezorg, stichting 
lamp/azn/bva, juni 2005

St Lamp

Verantwoordelijkheidsverdeling in de ambulancezorg, stichting 
lamp/azn/bva, juni 2005) 

St Lamp

Juridische status van standaarden en protocollen in de ambulancezorg, 
stichting lamp/azn/bva, juni 2005

St Lamp

NVA Nota verantwoorde Ambulancezorg 2003 (2006) AZN
HKZ HKZ-schema voor de ambulancezorg AZN

Beleidsdocument en richtlijn first responder AZN
Arboconvenant AZN

CAO Cao's AZN
Concept beschrijving functiegebied medisch management binnen de 
AZ, okt 08  

AZN

Handboek MM Handboek Medisch Management AZN
Relevante competenties en medisch vereisten functiegebied MM AZN
Referentiekader Spreiding en Beschikbaar Ambulancezorg 2008 AZN

D.A.M. Dynamisch ambulance management AZN
Infectiepreventie ten behoeve van de ambulancesector AZN
Herijking ambulancekleding AZN
Brancherichtlijn optische en geluidssignalen spoedeisende medische 
hulpverlening

AZN

Modelrichtlijn autorisatie voor toegang tot het e-spoeddossier AZN
Richtlijn voor gegevensuitwisseling huisarts-ambulancedienst-SEH 
afdeling

AZN

NN Nationaal Nummerplan AZN



Richtlijn Verwerking Geluidgegevens in de Meldkamer Ambulancezorg AZN

Beroepsgeheim en uitwisseling van gegevens tussen ambulancezorg, 
politie en Openbaar Ministerie 

AZN

Good Governance Code gezondheidszorg AZN
Handboek MI Handboek Management informatie, MI kernset AZN

Uniform begrippenkader ambulancezorg AZN
Minimale data set ambulancezorg AZN

MI kernset MI-kernset AZN
Landelijk beleidsdocument dynamisch ambulancemanagement AZN
Richtlijn verwerking geluidsgegevens in de MKA AZN
Richtlijn infectiepreventie ten behoeve van de ambulancesector AZN
Notitie Huisartsenassistentie AZN
Personeelsbeleid in de ambulancezorg AZN
Landelijke procedure voor de interregionale inzet van ambulances AZN

Notitie regionaal overleg acute zorg AZN
Monodisciplinaire werkprocessen MKA AZN
Proces en productbeschrijvingen multidisciplinaire intake en 
multidisciplinaire opschaling meldkamer 

AZN


