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Ambulancezorg in Twente

Naar aanleiding van de vraag die de heer A.G. Geerdink in de regioraadsvergadering van 20 juni 2012 heeft
gesteld over berichten in de media dat ambulancediensten tekortschieten omdat de nieuwe Ambulancewet
nog niet is ingevoerd, treft u onderstaand het antwoord aan.

Memo

Eind 2011 is de Tijdelijke wet Ambulancezorg door de 1e Kamer goedgekeurd. In 2012 is door het ministerie
aangekondigd dat deze per 1 januari in 2013 in werking zal treden. Vooruitlopend daarop is in het voorjaar
mededeling gedaan dat Ambulance Oost zal worden aangewezen om de Tijdelijke Wet uit te voeren vanaf dat
moment. Er is vanwege de tijdelijkheid dus geen sprake van vergunningverlening maar een ‘aanwijzing’.
Abva Kabo heeft naar aanleiding daarvan en mogelijk in samenhang met op te starten onderhandelingen over
de Cao Ambulancezorg, berichten verspreid over mogelijke negatieve gevolgen voor de
ambulancehulpverlening door onduidelijkheden over vergunningverlening en dientengevolge achterstanden in
vervanging en onderhoud van het materieel. Op koepelniveau hebben daarover gesprekken
plaatsgevonden.De sector als geheel herkent zich in het geheel niet in dit beeld. Wel maakt de sector zich
zorgen over de tijdelijkheid van de Wet mede vanwege de moeizame totstandkoming daarvan in relatie met
onder andere europese wet- en regelgeving. Onder andere de voorzitter van Ambulancezorg Nederland, Hans
Simons, heeft de zorgen van Abva Kabo via de diverse landelijke media ontkracht. Vanzelfsprekend is er ook
overleg geweest met de bestuurder van Abva Kabo die deze nieuwsberichten heeft verspreid.
In Twente wordt de regionale ambulancehulpverlening verzorgd door Ambulance Oost. Er is bij Ambulance
Oost geen onduidelijkheid over de aanwijzing, de dienst voldoet aan de in de wet gestelde eisen en heeft
reeds een schriftelijke toezegging van het Ministerie ontvangen daaromtrent. Ook is er geen knelpunt op het
gebied van vervanging en onderhoud van materieel, dit gebeurt tijdig volgens de hiervoor vastgestelde
normen.
Meer informatie over de prestaties van de ambulancedienst in relatie met de overige ambulancevoorzieningen
in Nederland is te vinden op de site van Ambulancezorg Nederland en in het document Ambulances In-Zicht
2011.
http://www.ambulancezorg.nl/download/downloads/1113/ambulances-in-zicht-2011.pdf
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