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Inhoud
1. Deze evaluatie richt zich op de vraag of continuering van de AED-taak nog
steeds nuttig is.
2. Conclusie is dat de brandweer een duidelijke meerwaarde heeft, ook in de
komende jaren. Zet de taak daarom voort en optimaliseer het proces om
nog sneller en slagvaardiger op te treden.
3. Toelichting bevindingen m.b.t. werkwijze, prestaties, snelheid, kosten,
ontwikkelingen.
Bijlagen
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1. Deze evaluatie richt zich op de vraag of continuering
van de AED-taak nog steeds nuttig is.
Context en doel evaluatie
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De VRU voert de AED-taak regiobreed uit…
Per week zijn er in Nederland circa 300 hartstilstanden. Snelle interventie kan levensreddend zijn (25%); binnen 6 minuten is de
streeftijd. De ambulancezorg kan die streeftijd echter in de praktijk niet overal realiseren. Begin deze eeuw is hiervoor aandacht
gevraagd. Dit heeft ertoe geleid dat politie en ook sommige brandweerkorpsen meedoen.* Ook zij halen de 6 minuten niet overal.
De Hartstichting maakt zich daarom sterk voor vrijwillige burgerhulpverleners, via Hartslag.NU en HartveiligWonen. Het aantal
burgerhulpverleners groeit snel, nu 182.000, maar er is nog geen landelijke dekking.
Tegen deze achtergrond is de Veiligheidsregio Utrecht (hierna: VRU) in 2010 gestart met een pilot waarbij vijf posten (en in 2011
tien) als AED first responder optreden. In 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de VRU in met de gefaseerde invoering van de AEDtaak voor alle 66 brandweerposten op basis van de volgende drie argumenten:
1. Inzet van de brandweer als AED first responder levert tijdwinst op.
2. Invoering op alle posten straalt eenduidigheid uit naar de burger.
3. Invoering op alle posten voorkomt ingewikkelde operationele processen.
Het implementatietraject werd eind december 2015 gestart en in juni 2016 afgesloten. Op dat moment was de AED-taak VRUbreed op alle brandweerposten ingevoerd.

*

De AED-taak is een niet-wettelijke collectieve taak.
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…de tussentijdse evaluatie over 2016 toont de
meerwaarde hiervan aan…
De brandweer rukt inmiddels vaker uit voor een AED-melding dan naar een
woningbrand en redt daadwerkelijk mensenlevens. Het uitvoeren van de
AED-taak is in een korte tijd een haast niet meer weg te denken taak van
de brandweer geworden.
Bron: Memo aan AB, VRU, 19 februari 2018

Begin 2017 heeft de VRU de uitvoering van de AED-taak geëvalueerd en er is eind 2016 een belevingsonderzoek uitgevoerd
onder alle repressieve brandweerlieden van de VRU. Dit heeft geresulteerd in de volgende bevindingen:
• Uit het totale inzetbeeld over 2016 blijkt dat van de 496 inzetten 49,6% een daadwerkelijke reanimatie betrof. In 22,4% van
het aantal meldingen kwam de brandweer als eerste ter plaatse.
• De medewerkers van de brandweer zien de invoering van de AED-taak in 2016 als een positieve ontwikkeling met toegevoegde
(maatschappelijke) meerwaarde.
• De financiële consequenties van de invoering van de AED-taak blijken hoger te zijn dan waarvan uitgegaan is in de
besluitvormingsfase. In 2016 waren er 496 inzetten in plaats van 100. Uitgaande van een geraamd gemiddeld inzetbedrag van
€ 500 waren de kosten €248.000, in plaats van €50.000.
www.svdl.nl
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…deze evaluatie beantwoordt of dit nog steeds zo is.
Doel evaluatie
Doel van deze evaluatie is het algemeen bestuur van de VRU in
staat te stellen een gewogen oordeel te maken of de uitvoering
van de AED-taak door de brandweer, in de huidige vorm,
gecontinueerd moet worden.

Focus
Centraal staat de vraag of de conclusies over 2016 nog actueel
zijn of bijstelling gewenst is.
Basis hiervoor zijn de facts & figures in de periode 2017 tot en
met de eerste helft 2018. Over deze periode hebben wij een
analyse gemaakt van de prestaties, snelheid en kosten.
Daarnaast betrekken we relevante ontwikkelingen zodat een
goed beeld gevormd kan worden over de meerwaarde in de
komende jaren.

1.
Werkwijze

2.
Prestaties

3. Snelheid
Evaluatie
AED-taak
VRU

4. Kosten

5.
Ontwikkelingen
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2. Conclusie is dat de brandweer een duidelijke
meerwaarde heeft, ook in de komende jaren. Zet de
taak daarom voort en optimaliseer het proces om nog
sneller en slagvaardiger op te treden.
Algeheel beeld en advies
www.svdl.nl
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De brandweer heeft een duidelijke meerwaarde.
We stellen vast dat de uitvoering van de AED-taak door de brandweer duidelijke meerwaarde heeft. Wanneer we reflecteren op
de argumenten waarop destijds (2015) is besloten om de AED-taak VRU-breed uit te voeren, dan concluderen we als volgt:
• Tijdwinst. De brandweer is in bijna de helft van de incidenten sneller ter plaatse dan de ambulance. De brandweer is sneller in
matig-stedelijke en landelijke gebieden. Na een melding is de brandweer ca. 1 minuut sneller dan de ambulance (uitrukken en
aanrijden). Door een extra schakel in het meldkamerproces komt een melding echter ca. 1 minuut later binnen bij een
brandweerpost.
• Eenduidigheid voor de burger. Met de invoering van de AED-taak bij alle 66 posten is er eenduidigheid in alle gemeenten in de
regio, ofwel ongeacht hun woonplaats kunnen alle burgers rekenen op de brandweer.
• Invoering op alle posten voorkomt ingewikkelde operationele processen. In de basis gelden dezelfde uitgangspunten voor de
uitvoering van de AED-taak, waaronder de afspraken met de RAVU. Wel zijn er tussen posten verschillen in werkwijze. Concreet
gaat het dan om de alarmeringsprocedure van vrijwilligers, het aantal manschappen waarmee uitgerukt wordt en het voertuig
dat wordt ingezet.
Verder benadrukken de ketenpartners de toegevoegde waarde van de brandweer vanwege de snelle en professionele manier van
hulpverlening, de betrouwbaarheid (de brandweer staat altijd paraat), de ervaring met andere hulpverleners samen te werken en
de extra hulpmiddelen waarover de brandweer beschikt.
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Waardevolle inzet bij een groot aantal reanimaties.
Wanneer we specifieker inzoomen op de ervaringen in de afgelopen periode (2017 t/m 1e helft 2018) en vooruitblikken op de
komende jaren dan is het beeld als volgt (zie hoofdstuk 3 voor een toelichting van onze bevindingen):
1. Werkwijze:
Het kwaliteitskader First Responder Ambulancezorg Nederland is richtinggevend.
• De Meldkamer Ambulancezorg beslist over de inzet van de brandweer als first responder.
• Tussen brandweerposten bestaan verschillen in werkwijze.
• De samenwerking met andere hulpverleners gaat steeds beter.
• Er is beperkte (sturings)informatie om proces te optimaliseren.
2. Prestaties: brandweer belangrijke partij bij groot aantal reanimaties*
• De brandweer is in bijna driekwart (73%) van alle reanimaties in de regio gealarmeerd.
• De brandweer is in bijna de helft van de incidenten sneller dan de ambulance.
• In ongeveer 30% heeft de brandweer basic life support (bls) verricht.
• En in ongeveer 30% van deze gevallen is de AED van de brandweer aangesloten.

*

Basis voor onze analyse zijn de meldkamergegevens van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) van de RAVU. Dit betreft alleen incidenten waarbij
daadwerkelijk gereanimeerd is (door de brandweer, de ambulance of een andere hulpverlener). Op jaarbasis betreft dit 541 incidenten. Hiervan is de
brandweer bij 397 incidenten (73%) ingeschakeld gealarmeerd. Bij 338 van deze incidenten was de brandweer ter plaatse (bij 59 incidenten is de
brandweer teruggekeerd vanwege af-alarmering).
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Kosten relatief hoog, rol brandweer blijft relevant.
3. Snelheid: beperkte tijdwinst, mede door latere alarmering brandweerposten
• De brandweer is in ongeveer de helft van de gevallen binnen acht minuten ter plaatse.
• De brandweer en ambulance zijn gemiddeld genomen vrijwel even snel ter plaatse (ruim acht minuten).
• Belangrijke verklaring is verwerkingstijd: een brandweerpost is gemiddeld 1 minuut later gealarmeerd (en is daarna een
minuut sneller) dan een ambulancevoertuig, waardoor de totale tijdwinst relatief beperkt is.
• Er zijn geen grote verschillen tussen landelijk en stedelijk gebied: in niet-stedelijk gebied is de brandweer. gemiddeld ca. 30
seconden sneller; in stedelijk gebied is de ambulance gemiddeld ca. 40 seconden sneller.
4. Kosten
• De kosten per AED-uitruk zijn ca. € 525. Dit betreft de vergoeding voor de inzet van vrijwilligers.
• Te verkennen kostenbesparingen: 1. totale tijdsinzet AED-incident; 2. uitrukken met drie-vier manschappen i.p.v. zes.
5. Ontwikkelingen
• Het aantal reanimaties in Nederland zal naar verwachting fors toenemen (+65% 2040 t.o.v. 2011).
• Het dekkingspercentage van AED-apparaten in de regio Utrecht zal voorlopig onder niveau blijven (thans 60%).
• Het aantal burgerhulpverleners zal in de de komende jaren naar verwachting beperkt toenemen.
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Advies: continueer AED-taak, optimaliseer het proces.
Continueer de taak
Op basis van onze bevindingen adviseren wij de uitvoering van de AED-taak regio-breed te continueren. Zowel in termen van
directe bijdrage (bls, aansluiting AED-apparaat) als aanvullende ondersteuning heeft de brandweer een duidelijke meerwaarde als
first responder; op alle plaatsen in de regio. Dit zal de komende jaren zo blijven. Alternatieve varianten, zoals bijvoorbeeld
beperking tot de niet-stedelijke gebieden, zijn in onze optiek daarom niet gewenst. Ook in de stedelijke gebieden is de inzet van de
brandweer betekenisvol.
Optimaliseer het proces
Tegelijk zien we verschillende aanknopingspunten die de impact van de brandweer vergroten:
1. Sneller en slimmer ter plaatse. Onderzoek de mogelijkheden om de alarmering van brandweerposten te versnellen door de
verwerkingstijd te reduceren. En verken de mogelijkheden om de uitruktijd te verkleinen en sneller ter plaatse te zijn,
bijvoorbeeld door met 3-4 personen uit te rukken i.p.v. 6. Door het delen van praktijkervaringen tussen posten kunnen best
practices geïdentificeerd worden en kan de werkwijze verbeterd worden.
2. Sturingsinformatie verrijken. Belangrijke voorwaarde voor optimalisatie is inzicht op basis van kritische prestatie indicatoren.
Bepaal welke informatie nodig is en richt de registratie van de AED-inzet aan de hand daarvan in.
3. Optimaliseren samenwerking. Een goede samenwerking met andere hulpverleners is cruciaal wanneer seconden tellen. Het
huidige systeem functioneert nog geen twee jaar. Wij adviseren op basis van casuïstiek (evidence-based) gezamenlijk te leren
van ervaringen en op basis daarvan verbeteringen door te voeren.
www.svdl.nl
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3. Bevindingen m.b.t.:
3.1 Werkwijze
3.2 Prestaties
3.3 Snelheid
3.4 Kosten
3.5 Ontwikkelingen
Analyse o.b.v. beoordelingskader
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3.1 Werkwijze
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Kwaliteitskader First Responder Ambulancezorg Nederland
richtinggevend.
In het Kwaliteitskader First Responder, opgesteld door Ambulancezorg Nederland, zijn de volgende richtinggevende uitgangspunten
genoemd ten aanzien van de (alarmering van de) first responder:

• gezondheidswinst voor de patiënt staat voorop;
• een first responder is een hulpverlener die na te zijn gealarmeerd door de meldkamer ambulancezorg, al dan niet via (de meldkamer
van) de eigen organisatie of een reanimatie-oproepnetwerk, als eerste ter plaatse komt en competent is om cardio-pulmonaire
resuscitatie (CPR3) toe te passen;
• de first responder wordt gealarmeerd door de meldkamer ambulancezorg om in afwachting van de ambulance-eenheid eventueel
CPR toe te passen.
• de alarmering van de first responder mag nooit leiden tot vertraging in de ambulancezorg;
• de alarmering van de first responder vormt een aanvulling op de reguliere (ambulance)zorg;
• belangrijk is dat protocollering plaatsvindt van de wijze van alarmeren van de first responder via de meldkamer ambulancezorg;
• de rol van de meldkamer ambulancezorg beperkt zich tot activering van de first responder, zonder verdere inmenging respectievelijk
terugkoppeling door de first responder.
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Protocollen RAVU: snelle alarmering first responder, ambulance
neemt bij aankomst reanimatie over.
Protocol schrijft voor dat first responders tegelijk met de eerste ambulance worden gealarmeerd
In het aanname- en uitgifteprotocol van de meldkamer ambulancezorg (MKA) staat snelle alarmering van de first responder centraal.
Politie, brandweer en burgerhulpverleners worden direct met de eerste ambulance gealarmeerd. Omdat de MKA geen directe
verbinding heeft met de brandweerposten, wordt de meldkamer brandweer eerst gealarmeerd. Deze zet de melding door aan de post.
De snelle alarmering houdt in dat er ook meer af- alarmeringen van de first responder plaatsvinden. Bij doorvraag kan namelijk blijken
dat er geen reanimatie noodzakelijk of gewenst is.
Ambulance neemt bij aankomst direct reanimatie over van first responder
De RAVU maakt sinds 2017 gebruik van een nieuw reanimatieprotocol. Hierin wordt voorgeschreven dat de reanimatie zo spoedig
mogelijk overgenomen dient te worden door de ambulancebemanning. Deze laat direct de handmatige massage overnemen door een
reanimatieapparaat (‘Lucas’). Het gevolg van het nieuwe protocol is dat de door burgers, politiepersoneel of brandweerpersoneel
ingezette reanimatie direct na het arriveren van de ambulance wordt overgenomen.
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Meldkamer Ambulancezorg beslist over de inzet van de
brandweer als first responder.
1.

112-melding
van reanimatie

Ambulance

Brandweer

Aanname
melding door
MKA

2.

1

MKA beslist of brandweer wordt opgeroepen aan de hand van
exclusiecriteria. Zo wordt de brandweer bijvoorbeeld niet opgeroepen bij
reanimaties bij pasgeborenen.
Wanneer uit de intake blijkt dat de inzet van de brandweer niet nodig is, dan
besluit MKA tot af-alarmering van de brandweer.

Uitgifte:
Alarmering
ambulance en
MKBr

MKBr alarmeert
post

Ambulance rijdt
uit

2

Brandweer rukt
uit

2

Ambulance ter
plaatse

Ambulance
neemt
reanimatie over

Brandweer ter
plaatse

Brandweer
reanimeert tot
komst
ambulance*

* Wanneer de ambulance of andere hulpverlener eerder ter plaatse is, biedt de brandweer waar mogelijk additionele hulpverlening, zoals bijvoorbeeld
het op afstand houden van omstanders. Wanneer een burgerhulpverlener of omstander is gestart met reanimeren, wordt deze, afhankelijk van de
expertise van de reanimerende persoon, overgenomen door de brandweer tot aankomst van de ambulance
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Tussen brandweerposten bestaan verschillen in werkwijze.
Binnen de VRU zijn er 66 brandweerposten, waarvan vijf beroepsposten
en 61 vrijwilligersposten (waarvan twee gekazerneerde posten).

Alle posten voeren de AED-taak uit, waarbij iedere post een zekere mate
van beleidsruimte heeft in de operationele uitvoering (cf. de
repressietaak). Hierdoor worden er verschillende keuzes gemaakt ten
aanzien van:
• Het aantal manschappen dat uitrukt: in het algemeen tussen vier
en zes manschappen.
• De voertuigkeuze: tankautospuit, bus of beide.
• De alarmeringsprocedure van de vrijwilligers: vrije instroom,
piket of ploegendienst.
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De samenwerking met andere hulpverleners gaat steeds
beter.
Algeheel beeld is dat de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners steeds beter verloopt. De samenwerking van meerdere
hulpverleners bij een reanimatie-incident kon in de beginperiode nog af en toe tot problemen leiden, maar inmiddels raken de
verschillende hulpverlenersorganisaties steeds beter op elkaar ingespeeld. Daarbij wordt erop gewezen dat de samenwerking in de
huidige systematiek nog geen twee jaar duurt.

Naast dat de brandweer een directe rol bij reanimaties uitvoert, geven ketenpartners aan dat de aanwezigheid van de brandweer
tevens belangrijk is omdat:
• de brandweer beschikt over middelen waar andere hulpverleners niet over beschikken, bijvoorbeeld om een woning te betreden
of om af te hijsen indien dit noodzakelijk is;
• de brandweer direct met meerdere mensen ter plaatse is waardoor zij bijvoorbeeld ongewenste toeschouwers op afstand kan
houden of de weg kan vrijhouden voor de ambulance.
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De VRU heeft beperkte (sturings)informatie om het proces
te optimaliseren.
VRU registreert AED-meldingen, niet of ook sprake is van reanimatie
De VRU registreert de binnengekomen reanimatiemeldingen en de bij deze melding horende tijdsmomenten (bijv. op welk tijdstip
een voertuig uitrukt). Er wordt niet op uniforme wijze na afloop van het incident geregistreerd of de brandweer een reanimatie
heeft uitgevoerd en/of additionele hulpverlening heeft geboden.* Verslaglegging over uitgevoerde werkzaamheden wordt beknopt
in een ‘kladblokregel’ gezet. Hiervoor zijn geen eenduidige richtlijnen.
Data van de RAVU is gebruikt om beeld te schetsen van prestaties en snelheid van brandweer bij reanimaties
De RAVU registreert achteraf per melding of sprake is van een reanimatie en welke first responder daarbij betrokken is geweest en
welke handelingen uitgevoerd zijn.
Op basis van de gegevens van de VRU kan aldus niet worden afgeleid of, waar en hoe vaak de brandweer betrokken is geweest
bij een reanimatie. In deze evaluatie hebben wij daarom de RAVU data gematcht met data van de brandweer om uitspraken te
kunnen doen over de inzet en opkomsttijd van de brandweer en ambulance voor AED-meldingen waarbij reanimatie is uitgevoerd.

* Het aantal reanimatiemeldingen dat de brandweer krijgt is aanzienlijk groter dan het aantal incidenten waarbij daadwerkelijk
sprake was van een reanimaties. Het komt namelijk geregeld voor dat reanimatie-meldingen niet leiden tot een reanimatie. Zodra
bij de MKA bekend is dat reanimeren niet noodzakelijk is, wordt de brandweer af-gealarmeerd. Het komt ook voor dat de
brandweer er ter plaatse achter komt dat een reanimatie niet nodig is.
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3.2 Prestaties
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Brandweer in bijna driekwart (73%) van alle reanimaties in
regio Utrecht gealarmeerd.
541 reanimaties geregistreerd door de RAVU*
Bij 397 (73%) van deze reanimaties is de brandweer gealarmeerd

Naast incidenten waar exclusiecriteria van toepassing waren, is de
brandweer ook niet gealarmeerd door de MKA indien:
• tijdens de intake door de MKA er nog geen indicatie was van
een mogelijke reanimatie;
• de patiënt in bezit was van niet-reanimatieverklaring (dit wordt
wel geregistreerd als een reanimatie).

Bij 59 incidenten is de brandweer teruggekeerd naar de kazerne
vanwege af-alarmering
De brandweer is bij 338 (62%) incidenten ter plaatse geweest
Bij 287 van deze incidenten is BLS uitgevoerd en bij 198
incidenten is een AED aangesloten
Bij 85 van deze 287 incidenten heeft de brandweer de BLS
uitgevoerd en 63 van de 198 aangesloten AED’s waren van de
brandweer

*Aantal

bij de brandweer binnengekomen reanimatiemeldingen is 727.
De gepresenteerde aantallen betreft de onderzoeksperiode januari
2017 – juni 2018 omgerekend tot realisatie op jaarbasis.
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De brandweer is in bijna de helft van de incidenten sneller dan
de ambulance.
Gemeente

Verdeling reanimaties waar
brandweer ter plaatse was
74 (22%)

166 (49%)

95 (28%)

Stedelijk

Matig stedelijk

Landelijk

Amersfoort
Baarn
Bunnik
Bunschoten
De Bilt
De Ronde Venen
Eemnes
Houten
IJsselstein
Leusden
Lopik
Montfoort
Nieuwegein
Oudewater
Renswoude
Rhenen
Soest
Stichtse Vecht
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Veenendaal
Vianen
Wijk bij Duurstede
Woerden
Woudenberg
Zeist
Totaal

Reanimaties brandweer
ter plaatse
25
7
6
5
10
11
1
15
9
4
5
6
19
2
1
7
21
25
70
21
19
10
8
8
5
18
338

Brandweer eerder ter
plaatse dan ambulance
6
4
2
3
7
4
1
9
3
1
3
5
6
1
1
4
12
11
30
14
11
5
4
6
4
6
163 (47%)
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Circa 30% van de BLS en AED via de brandweer.
• Circa 30% van de keren dat BLS is uitgevoerd, is dit
(mede) gedaan door de brandweer.

• Circa 32% van de AED’s die is aangesloten, was van de
brandweer.
• De politie voert vaker BLS uit dan de brandweer en heeft
meer AED’s aangesloten. Dit komt doordat de politie
patrouilleert en daardoor vaker eerder ter plaatse is bij
incidenten waar reanimatie noodzakelijk is (bijvoorbeeld
verkeersongevallen).
• Zowel de brandweer als politie sluit in de regel ook de
AED aan indien zij de BLS uitgevoerd hebben.

BLS uitgevoerd door:*
Aantal**
Procent
Brandweer
85
30%
Politie
115
40%
Leek/EHBO’er/Burgerhulp-verlener
234
82%
Huisarts/ander medisch personeel
22
8%
**Totaal aantal is hoger dan 287 omdat meerdere diensten samen
BLS-handelingen hebben uitgevoerd
AED aangesloten van:*
Brandweer
Politie
Onsite particulier/bedrijf/vereniging
Onsite (medische) instelling

Aantal

Procent

63
114
19
2

32%
58%
10%
1%

*Aangezien de ambulance bij aankomst direct overgaat op Advanced Life Support (ALS) is zij in deze overzichten
buiten beschouwing gelaten.
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3.3 Snelheid
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Brandweer en ambulance gemiddeld vrijwel even snel ter
plaatse.
Responstijd ambulance: 08:13

Ambulance

Brandweer

Tweede
aanname MKA

Uitgifte
ambulance en
MKBr

Ambulance rijdt
uit

Ambulance ter
plaatse

MKBr alarmeert
post

Brandweer rukt
uit

Brandweer ter
plaatse

Opkomsttijd brandweer: 08:21
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Brandweer is sneller in de landelijke en matig stedelijke
gebieden.
• Brandweer is in 47% van alle incidenten eerder
aanwezig dan de ambulance.
• De brandweer is gemiddeld genomen sneller ter
plaatse bij incidenten in landelijke en matig stedelijke
gebieden.
• De ambulance is juist sneller ter plaatse in de stedelijke
gebieden.
Eerder aanwezig op locatie incident
58%

Brandweer

Ambulance

08:21
07:58
08:54
08:36

08:13
07:18
09:32
09:06

61%

55%
42%

Gemiddelde
opkomsttijd
Totaal
Stedelijk
Matig stedelijk
Landelijk

45%

39%
Brandweer
Ambulance

Landelijk

Matig stedelijk

Stedelijk
www.svdl.nl
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Brandweer in helft van incidenten binnen 8 minuten ter
plaatse.
• Vuistregel is dat de kans op overleving met volledig herstel het
grootst is wanneer er binnen zes minuten wordt begonnen met
de reanimatie.
• De brandweer is in 15% van de incidenten binnen 6minutenzone ter plaatse. De ambulance in 24% van de
gevallen.
• Hanteren we een wat ruimere grens van 8 minuten, dan is het
percentage van de brandweer 49%.
• Verder valt op dat de brandweer in 22% van de gevallen na
meer dan 10 minuten ter plaatse is. Bij de ambulance is dit in
29% van de incidenten het geval.
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Brandweer ca. 1 minuut sneller met uitrukken en aanrijden
dan ambulance.
Responstijd ambulance: 08:13
Ambulance

Verwerkingstijd MKA: 01:19

Tweede
aanname MKA

Uitruk- en aanrijtijd: 06:54

Uitgifte aan
ambulance en
MKBr

Ambulance rijdt
uit

Ambulance ter
plaatse
Uitruk-/aanrijtijd ambulance: 06:54
Uitruk-/aanrijtijd brandweer: 05:55
Verschil: 00:59

01:19 (verwerkingstijd MKA)
MKBr alarmeert
post

Brandweer

Verwerkingstijd MKBr: 01:08

Brandweer rukt
uit

Brandweer ter
plaatse

Uitruk- en aanrijtijd: 05:55

Opkomsttijd brandweer: 08:21 (= MKA+MKBr+ uitrukken/aanrijden

www.svdl.nl
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Circa 50% van de meldingen binnen 1 minuut verwerkt
door MKBr.
• Alarmering van de brandweerpost vindt gemiddeld
plaats na 2:27 van binnenkomst melding bij MKA. MKA
heeft namelijk een gemiddelde verwerkingstijd van
1:19. Vervolgens heeft de MKBr een gemiddelde
verwerkingstijd van 1:08.
• Opvallend is dat er grote verschillen zijn in
verwerkingstijd.
• Bij 29% van de meldingen is de verwerkingstijd meer
dan 2 minuten.

www.svdl.nl
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Buiten de stad is de brandweer sneller dan de ambulance
(uitruk- en aanrijtijd).
Kijken we naar de verschillen bij de brandweer tussen de
verschillende gebieden, dan is het beeld als volgt:
• Verwerkingstijd: relatief kleine verschillen
• De uitruk- en aanrijtijd is het laagst in het stedelijk
gebied

Verwerkingstijd
Totaal
Stedelijk
Matig stedelijk
Landelijk

Brandweer

Ambulance

02:27
02:19
02:35
02:33

01:19
01:20
01:20
01:17

Brandweer
05:55
05:39
06:19
06:03

Ambulance
06:54
05:59
08:12
07:49

Kijken we naar het verschil tussen brandweer en ambulance,
dan valt het volgende op:

• De verwerkingstijd van de brandweer is bijna 2 keer zo
hoog
• Uitruk- en aanrijtijd: gemiddeld circa 1 minuut verschil;
bij ambulance vrij grote verschillen in uitruk- en
aanrijtijden tussen de gebieden.

Uitruk- en aanrijtijd
Totaal
Stedelijk
Matig stedelijk
Landelijk

www.svdl.nl
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3.4 Kosten
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De kosten bedragen circa €525 per AED-uitruk.
• De structurele bijdrage voor de AED-taak is €50.000 voor 100 uitrukken. Hiernaast is een additionele bijdrage van €205.000
gevraagd voor 600 extra uitrukken (waarvan 390 door vrijwilligers). De VRU berekent de kosten per uitruk als volgt:
Functie

Opkomst
aantal
vrijwilligers

Aantal
vrijwilligers
uitgerukt

Manschap B

9

5
1

Bevelvoerder

1

Gemiddeld
aantal
declarabele
uren uitruk
2,5
2,5

Aantal
vrijwilligers
opkomstvergoeding
4

Aantal uren
opkomstvergoeding

Totaal aantal
declarabele
uren

4

12,5
4
2,5

Kosten
vergoedingen
incl. WG-lasten
€445,08

Totale
kosten per
uitruk

€524,23

€79,15

• Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Een opkomst van 10 vrijwilligers: 9 manschappen B en 1 • Gemiddelde duur uitruk van 2,5 uur
bevelvoerder
• Opkomstvergoeding van 1 uur voor 4 vrijwilligers die niet zijn
• Uitruk van 5 manschappen B en 1 bevelvoerder
uitgerukt
• Met deze kosten per uitruk zijn de totale kosten voor de
extra uitrukken als volgt:

Kosten per uitruk
€524,23

Aantal extra
uitrukken
600

Uitrukken door
vrijwilligers*
390

Extra uitrukvergoeding
€204.450,69

*Kosten van uitrukken door beroepsposten brengen geen meerkosten met zich mee. Deze zijn al
meegenomen in reguliere programma Brandweerrepressie in begroting
www.svdl.nl
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De gerealiseerde tijdsinzet is lager dan de calculatie.
• De tijdsinzet op basis van de realisatiegegevens van de meldkamer is
bij vrijwel alle incidenten lager dan de gemiddelde ureninzet waarop
de VRU haar calculatie baseert: gemiddeld ca. 1 uur; in calculatie 2,5
uur per inzet. Dit verschil wordt onder andere verklaard door
nabespreking.
• Daarbij wordt uitgegaan van 6 manschappen. In gesprekken is is
aangeven dat in veel gevallen uitrukken met 4 manschappen mogelijk
beter is. Structureel met 4 vrijwilligers uitrukken (en hierop de kosten
baseren) levert ten opzichte van de huidige 6 vrijwilligers een
kostenbesparing op.

Tijdsinzet brandweer bij reanimatie-incidenten
(alarmering - einde incident)
77%

21%
1%
< 1 uur

1 -2 uur

> 2 uur

www.svdl.nl
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3.5 Ontwikkelingen
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In de toekomst wordt een forse groei (65%) van het aantal
reanimaties verwacht.
• De verwachting is dat het aantal hartpatiënten in
de toekomst fors zal toenemen door groei van de
bevolking en de vergrijzing. Zo zal in 2040 het
aantal mensen met hart- en vaatziekten met 65%
stijgen ten opzichte van 2011 (bron: Hartstichting).

Toename in aantal patiënten met coronaire hartziekten (CHZ), een
beroerte en hartfalen in de periode 2011-2040 door groei en vergrijzing
van de Nederlandse bevolking

• Hieruit kan worden afgeleid dat het aantal
reanimatie-incidenten ook (behoorlijk) zal toenemen
in de toekomst.

Bron: Hartstichting
www.svdl.nl
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Dekkingspercentage 24/7 AED’s in regio Utrecht 60%,
beperkte groei burgerhulpverleners.
AED’s
• Het dekkingspercentage van 24/7 beschikbare AED’s is in
provincie Utrecht 60%. Dit komt onder andere doordat veel
AED’s niet zijn aangemeld of niet 24/7 beschikbaar zijn.
• Verwachting is dat dit niet op korte termijn substantieel zal
verbeteren.
Burgerhulpverleners
• Het aantal burgerhulpverleners groeit, maar de piek van
de groei is voorbij. Verwachting is dat groei aantal
burgerhulpverleners de komende jaren beperkt blijft.
• Aandachtspunt is verder de daadwerkelijke presentie van
burgerhulpverleners. Zo blijkt uit onderzoek in Limburg dat
ondanks alarmering in 31% van de incidenten er geen
burgerhulpverlener ter plaatse was (bron: Hartstichting).

Gemeente

Amersfoort
Baarn
Bunnik
Bunschoten
De Bilt
De Ronde Venen
Eemnes
Houten
IJsselstein
Leusden
Lopik
Montfoort
Nieuwegein
Oudewater
Renswoude
Rhenen
Soest
Stichtse Vecht
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Veenendaal
Vianen
Wijk bij Duurstede
Woerden
Woudenberg
Zeist
Bron: Hartstichting

Indicatief dekkingspercentage AED 24/7
63%
46%
85%
18%
43%
56%
18%
28%
58%
67%
56%
40%
77%
10%
100%
100%
58%
95%
24%
94%
28%
12%
100%
59%
100%
25%

www.svdl.nl
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Bijlagen
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Aantal alarmeringen en reanimaties
De mate van stedelijkheid van de
gemeenten is bepaald door het CBS. Het
CBS kent 5 categorieën:
1. Niet stedelijk
2. Weinig stedelijk
3. Matig stedelijk
4. Sterk stedelijk
5. Zeer sterk stedelijk
De categorisering in deze rapportage is als
volgt hierop gebaseerd:
Categorie in rapport
Landelijk
Matig stedelijk
Stedelijk

CBS-categorie
1+2
3
4+5

Gemeente

Mate van
stedelijkheid

Aantal
alarmeringen

Daadwerkelijke
reanimaties

Amersfoort
Baarn
Bunnik
Bunschoten
De Bilt
De Ronde Venen
Eemnes
Houten
IJsselstein
Leusden
Lopik
Montfoort
Nieuwegein
Oudewater
Renswoude
Rhenen
Soest
Stichtse Vecht
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Veenendaal
Vianen
Wijk bij Duurstede
Woerden
Woudenberg
Zeist
Totaal

Stedelijk
Stedelijk
Landelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Landelijk
Landelijk
Matig stedelijk
Stedelijk
Matig stedelijk
Landelijk
Landelijk
Stedelijk
Landelijk
Landelijk
Landelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Stedelijk
Landelijk
Stedelijk
Landelijk
Matig stedelijk
Matig stedelijk
Landelijk
Stedelijk
-

71
19
9
13
23
23
6
24
15
13
9
10
37
6
1
15
39
43
168
37
45
16
15
21
7
43
727

47
9
9
8
18
18
1
21
15
8
5
7
35
3
1
11
33
37
116
33
31
15
11
13
6
31
541

Reanimaties met
brandweer ter plaatse
25
7
6
5
10
11
1
15
9
4
5
6
19
2
1
7
21
25
70
21
19
10
8
8
5
18
338 www.svdl.nl
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Bouwstenen opkomsttijd brandweer en ambulance
De opkomsttijd (responstijd bij ambulance) is de
tijd van het moment van melding tot het moment
dat de hulpverlener arriveert bij het incident. De
opkomsttijd geeft dus de feitelijke snelheid weer
van de hulpverlener.

De opkomsttijd is opgebouwd uit een aantal
‘bouwstenen’:
• Verwerkingstijd: de tijd tussen de melding van
de burger in nood aan de meldkamer en het
alarmeren van de brandweer.
• Uitruktijd: de tijd tussen het alarmeren van de
hulpdienst door de meldkamer en het tijdstip
dat het eerste voertuig de post verlaat.
• Aanrijtijd: de tijd die het eerste voertuig nodig
heeft van de kazerne naar de plaats incident.

Opkomsttijd
Verwerkingstijd

Melding

Aanrijtijd

Uitruktijd

Alarmering

Ter plaatse

Uitruk

www.svdl.nl
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Onderzoeksfasering

• Startsessie met
ambtelijke
begeleidingsgroep

Voorbereiding

Eerste
inventarisatie
• Dataverzameling
• Ervaringen VRs

• BAC (3-10): aftrap
• Analyse
• Gesprekken: RAVU,
MKA, MKBr, cluco’s

Scenario’s en
rapportage
• Concept rapport,.
• Bespreking met
begeleidingsgroep (611) en BAC (7-11)
• Eindrapport

Bevindingen en
verdieping
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