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Samenvatting

Clienten zeer tevreden over de ambulancezorg
Uit het landelijke onderzoek onder clienten aan wie ambulancezorg is verleend, blijkt dat de
ervaringen met deze zorg, gemeten met twee vragenlijsten voor cliëntervaringen (CQ‐indexen),
zeer positief zijn. De ambulancezorg wordt gemiddeld met een negen gewaardeerd. De ervaringen
op de kwaliteitsthema’s meldkamer, vervoer, bejegening, handelen, communicatie en SEH scoren
allen gemiddeld hoger dan 3,7 op een vierpuntsschaal. Er is dan ook weinig ruimte voor
verbetering.
Ervaringen met de planbare en spoedeisende ambulancezorg vergelijkbaar
De ervaringen van cliënten die gebruik hebben gemaakt van planbare ambulancezorg zijn
vergeleken met de ervaringen van cliënten aan wie spoedeisende ambulancezorg is verleend. De
ervaringen van cliënten met zowel spoedeisende‐ als planbare ambulancezorg, zijn grotendeels
vergelijkbaar. Enkel op de kwaliteitsthema’s communicatie en handelen zijn kleine verschillen waar
te nemen. Cliënten die gebruik hebben gemaakt van planbare ambulancezorg, zijn iets positiever
over het handelen van ambulancehulpverleners. Cliënten aan wie spoedeisende ambulancezorg is
verleend, zijn iets positiever over de communicatie.
Ervaringen met meldkamer ambulancezorg verbeterd in de afgelopen drie jaar
Het kwaliteitsthema ‘meldkamer’ is, in relatie tot spoedeisende ambulancezorg, de afgelopen drie
jaar positiever beoordeeld door cliënten. Meldkamercentralisten ambulancezorg vertellen 112‐
bellers vaker wat zij moeten doen tot de ambulance arriveert en doen dit vaker op een begrijpelijke
manier. De centralist krijgt het rapportcijfer 8,6. Dit was in een eerder onderzoek een 8,4. Ondanks
deze verbetering kan er nog vaker uitleg gegeven worden tot de ambulance arriveert.
Wat kan nog beter?
Uit het onderzoek komen slechts kleine verbeterpunten naar voren. Zo kunnen cliënten
bijvoorbeeld nog beter geïnformeerd worden over een eventuele wachttijd, in geval voor hen een
ambulancerit is ingepland. Daarnaast kan de afronding van de zorg bij de cliënt thuis wellicht nog
beter. Ambulancehulpverleners beslissen in spoedeisende situaties dikwijls zelf naar welk
ziekenhuis zij de cliënt brengen. Hierover zouden zij de cliënt beter kunnen informeren c.q.
betrekken.
Door cliënten te vragen naar gewenste veranderingen, is een nuancering van het algemene
positieve beeld van de sector mogelijk. Meer dan 550 cliënten dragen een veranderpunt aan. Het
vaakst worden het gebrek aan comfort in de ambulance, de wachttijd, zorgzaamheid,
vriendelijkheid, overdracht van ambulance naar zorginstelling, communicatie en kosten genoemd.
Bij het (lokaal) meten van cliëntervaringen als onderdeel van het kwaliteitsbeleid, kan de nadruk op
deze antwoorden van de open vragen in de vragenlijst komen te liggen. Binnen het landelijke
kwaliteitsbeleid kunnen CQI uitkomsten gecombineerd worden met andere indicatoren, waardoor
informatie complementair is aan elkaar.
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CQ‐indexen toepasbaar voor monitoring en verantwoording van kwaliteit ambulancezorg
De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een groot aantal clienten (2.214 cliënten
planbare ambulancezorg en 4.383 cliënten spoedeisende ambulancezorg) afkomstig van alle
Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). Aangezien met deze hoge aantallen geen verschillen
worden gevonden tussen RAV’s ‐ oftewel het onderscheidend vermogen van de beide CQ‐indexen
is zeer beperkt ‐ is het aan te bevelen om beide meetinstrumenten niet met het doel van
benchmarking in te zetten, maar vooral te kijken naar ontwikkelingen op landelijk niveau. Voor een
betrouwbare meting op landelijk niveau, waaruit aanknopingspunten ter verbetering van de zorg
zijn af te leiden, volstaat een lager aantal cliënten. Ook bij een landelijke meting om de kwaliteit
van de ambulancezorg te monitoren of om de resultaten te gebruiken als
verantwoordingsinformatie volstaat een lager aantal clienten.
Cliëntervaringen continu meten op uitnodiging van ambulancepersoneel past niet goed
De CQI planbare ambulancezorg en de CQI spoedeisende ambulancezorg zijn valide instrumenten
om de ervaringen van cliënten met de ambulancezorg te meten. In een pilotonderzoek bij twee
ambulanceorganisaties is gekeken of de CQ‐indexen ook te gebruiken zijn voor het continu meten
(in plaats van steekproefsgewijs) van cliëntervaringen. Een persoonlijke uitnodiging van het
ambulancepersoneel kan de respons op de vragenlijsten mogelijk verhogen. Voor de
ambulancesector blijkt deze werkwijze ongeschikt. Het ambulancepersoneel voelt zich
ongemakkelijk met de situatie en is tijdens de zorgverlening meer gefocust op andere zaken dan op
het meegeven van een uitnodiging. Daarnaast worden cliënten bij het continu meten slechts
eenmalig uitgenodigd en ontvangen zij geen herinneringen voor deelname. Ook konden cliënten
alleen online reageren op de vragenlijst. Waarschijnlijk hebben deze factoren geleid tot de lage
respons in de continue meting.
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1

Inleidingg

Dit raapport presen
nteert de resu
ultaten van eeen onderzoe
ek naar de kw
waliteit van am
mbulancezorgg
vanuiit het cliënten
nperspectief. Om de ervarringen van cliënten met de ambulanceezorg te mete
en zijn
twee CQI‐vragenlijjsten (Consum
mer Quality I ndex), de CQ
QI planbare am
mbulancezorgg en CQI
spoed
deisende amb
bulancezorg, afgenomen bbij cliënten in
n alle Regiona
ale Ambulanccevoorzieninggen
(RAV’’s) in Nederlaand. De resulttaten bieden aanknopingsspunten voorr kwaliteitsve rbetering, maar
kunneen ook wordeen gebruikt als
a verantwooordingsinform
matie. Binnen het onderzooek is een
kleinsschalig pilot onderzoek
o
on
nder twee RA
AV’s uitgevoerrd, waarin de
e haalbaarheiid van het continu
meten van cliënteervaringen me
et ambulanceezorg is onderzocht.

1.1

Achtergro
ond

De Neederlandse ambulancezo
a
rg
Sinds het inwerkin
ng treden van
n de Tijdelijkee Wet Ambulaancezorg (Tw
waz) in 2013 zzijn 23 Region
nale
Ambu
ulancevoorzieeningen (RAV
V’s) verantwooordelijk voorr het in stand houden van de meldkam
mer
ambu
ulancezorg en
n het verlenen van ambulaancezorg van hoge kwalite
eit in de eigenn regio (AZN,,
2013)). Binnen een
n regio is het mogelijk dat meerdere orrganisaties samenwerken (zie bijlage A).
A
Ambu
ulancezorg Neederland (AZN) is de over koepelende sectororganis
s
satie en behaartigt de belangen
van d
de RAV’s.
Soortten ambulancce inzetten
Een o
onderscheid kan
k worden gemaakt
g
tusseen spoedeise
ende en planb
bare ambulanncezorg.
Spoed
deisende inzeetten vinden plaats bij eenn A1 ‐ of A2‐u
urgentie en maken
m
ongeveeer 70% uit van de
ruim 1 miljoen inzetten in een jaar (AZN, 20015). Terwijl de
d ambulance bij een A1‐iinzet
(leven
nsbedreigend
de situaties) binnen
b
15 mi nuten ter plaaatse dient te
e zijn, is dit biij A2‐inzetten
n
(situaaties die niet direct levensbedreigend zzijn, maar waarbij wel spra
ake is van gezzondheidssch
hade)
30 miinuten. Binneen de spoedeisende ambuulancezorg wo
orden tevenss de inzetten onderscheiden
waarb
bij alleen eerste hulp ter plaatse
p
is ver leend. Deze zogeheten
z
EH
HGV‐inzettenn (Eerste Hulp
p
Geen Vervoer) vorrmen 30% van het totale aaantal jaarlijkkse inzetten met
m een A1 oof A2‐urgentie
e. Bij
de pla
anbare ambu
ulancezorg ga
aat het over bbesteld vervo
oer, waarbij afspraken zijn gemaakt ove
er het
tijdstiip van halen of
o brengen va
an cliënten. B
Bij dergelijke ritten is sprake van een BB‐urgentie. De
eze
ambu
ulances vervo
oeren cliënten
n tussen zorgginstellingen of
o tussen hett woonadres vvan de cliënt en
een zorginstelling en vice versa
a.
Het kkwaliteitsbele
eid binnen de
e sector
Confo
orm het kwaliteitsbeleid in
n de Nederla ndse gezondheidszorg, ne
eemt ook bin nen de
ambu
ulancesector de ontwikkeling van inhouudelijke kwalliteitsnormen
n, waaronderr de ervaringe
en van
cliëntten in belang toe. Het verkkrijgen van innzicht in de kw
waliteit van de
d verleende ambulancezo
org
gaat o
onderdeel uittmaken van de
d nieuwe weetgeving die in
i 2020 word
dt verwacht een die de Tijde
elijke
Wet A
Ambulancezo
org (TWAz) ga
aat vervangenn. Waar de kw
waliteit van ambulancezo
a
org volgens
wetgeeving tot op heden
h
alleen wordt beoorrdeeld aan de
e hand van planning‐ en loogistieke normen
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(bijvo
oorbeeld de aanrijtijd),
a
zal de nieuwe w
wetgeving (meer) gericht zijn
z op inhouddelijke
kwalitteitsaspecten
n bij het evalu
ueren van dee geboden zorg (AZN, 2013
3).

1.2

Aanleidingg en relevantie

Inzich
ht in kwaliteit en verbeterpunten
waliteit van de
Cliënttervaringen kunnen
k
van to
oegevoegde w
waarde zijn bij
b het evalueren van de kw
d
ambu
ulancezorg, aaangezien cliëntervaringenn gedetailleerrde informatie bevatten ovver
verbeeterpunten in
n de zorg (Sixm
ma et al., 19998). Daarnaasst past het meten van de eervaren kwalliteit
van zo
org binnen de doelstellingg van de sectoor om op een
nduidige, tran
nsparante enn onafhankelijjke
wijze kwaliteitsinfformatie te ge
enereren. Bo vendien verh
hoogt het geb
bruik van gesttandaardisee
erde
meetinstrumenten
n de vergelijkkbaarheid vann dergelijke metingen.
m
Het kunnen verrgelijken van
cliënttervaringen tu
ussen RAV’s faciliteert
f
‘beenchmarking’’ binnen de se
ector. Ook is het mogelijkk om
de kw
waliteit van am
mbulancezorg in de loop vvan de tijd te
e monitoren.
Aanslluiting op eerder onderzo
oek
In 20113 is de CQI spoedeisende
s
e ambulancezzorg ontwikkeld en uitgezet bij 16 RAVV’s onder cliënten
aan w
wie ambulanccezorg is verle
eend met eenn A1‐ of A2‐urgentie (Sixm
ma et al., 20100; Krol, Sixma
a&
Plass,, 2013). Om te
t onderzoeken of de ervaaringen van cliënten onafh
hankelijk zijn van het type
e
ambu
ulancezorg, iss in 2014 gesttart met de o ntwikkeling van
v de CQI planbare ambuulancezorg vo
oor
cliëntten die aan wie
w ambulancezorg is verleeend met een
n B‐urgentie (Rozeboom,
(
KKrol, Bos & Plass,
2015)). De eerste drie
d fasen in de
d ontwikkeliing van de CQ
QI zijn hierbij doorlopen, tte weten de
voorb
bereidende faase, de constructie van dee CQI en het psychometris
p
sch onderzoe k (zie bijlage B
voor nadere toelicchting op de CQI
C methodieek). De volgende kwaliteittsthema’s zijnn vastgesteld voor
de plaanbare ambu
ulancezorg ‘ve
ervoer’, ‘bejeegening’, ‘han
ndelen’ en ‘co
ommunicatiee’ van het
ambu
ulancepersoneel. Deze kwaliteitsthemaa’s komen ovvereen met de
e kwaliteitsthhema’s van de CQI
spoed
deisende amb
bulancezorg. Dit biedt de mogelijkheid
d om de ervarringen van cliiënten met beide
type aambulancezo
org te vergelijjken.
Het continu meten van cliënte
ervaringen m
met ambulanccezorg
Vanw
wege de relatiief lage netto
o respons (25 %) in het ond
derzoek naar planbare am
mbulancezorg in
2015,, is besloten om
o binnen he
et huidige onnderzoek klein
nschalig ervaring op te dooen met het
contin
nu meten van
n cliëntervariingen met am
mbulancezorgg. Onder het continu
c
meteen van ervaringen
wordtt verstaan daat iedere cliën
nt, bij het afs luiten van he
et contact, do
oor het ambuulancepersone
eel
wordtt uitgenodigd
d om zijn of haar
h
ervaringeen met de zo
org kenbaar te
e maken. Dooor de persoon
nlijke
directte uitnodigingg van de zorggverlener wo rdt verwachtt dat meer cliënten de vraggenlijst invullen.
Als err sprake is van een hogere
e respons tenn opzichte van
n het achtera
af benaderen van cliënten door
middeel van steekp
proeven en de
e ervaring va n het ambulaancepersonee
el met het uittnodigen van
n
cliëntten positief iss, biedt dit pe
erspectief vooor toekomstigge metingen van ervaringeen van cliënten
met d
de verleende zorg.
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1.3

Doel‐ en vraagstellin
v
gen

Het p
primaire doel van dit onde
erzoek is het vverkrijgen van een landelijk beeld van de ervaringen van
cliëntten met de am
mbulancezorg. Het onderzzoek biedt inzicht in de ge
eboden kwalitteit van zorg van
de RA
AV´s vanuit heet perspectie
ef van cliëntenn en biedt aaanknopingspu
unten voor veerbetering.
Het o
onderzoek beantwoord de
e volgende onnderzoeksvragen:
1. Wat zijn
n de ervaringe
en van cliënteen met de am
mbulancezorg
g?
a. In ho
oeverre zijn er verschillen in de cliëntervaringen tusssen de spoeddeisende en
planb
bare ambulan
ncezorg?
b. In ho
oeverre verscchillen de ervaaringen van cliënten
c
aan wie
w spoedeissende
ambulancezorg iss verleend in de huidige meting
m
van de ervaringen ggemeten in 2013?
2. In hoeveerre is het continu meten van cliëntervvaringen met ambulancez org haalbaar?
Daarn
naast is een onderdeel
o
van
n het onderzooek om de pssychometriscche eigenschaappen en hett
onderscheidend vermogen van
n de CQI plan bare ambulancezorg vast te stellen. Dee uitwerking van
dit deeel van het on
nderzoek is te
erug te vindeen in bijlage B van dit rapp
port.

1.4

Onderzoe
eksopzet

Begelleidingscomm
missie
Tijden
ns de looptijd
d van het ond
derzoek (aprill 2016 tot en met maart 2017)
2
is een
begelleidingscomm
missie ingeste
eld, waarin paatiëntenorganisaties, verschillende proofessionals en
n
Zorgvverzekeraars Nederland zijjn vertegenw
woordigd (zie bijlage C). Bijj aanvang en bij afrondingg van
het onderzoek is een
e bijeenkom
mst georgani seerd. In de eerste
e
bijeenkomst zijn dee doel‐ en
vraaggstellingen en
n de onderzoe
eksopzet (meet name de opzet van de continue
c
metting), besprokken,
waard
door de uitvo
oering van he
et onderzoek goed aansluiit bij de wenssen en behoeeften van de
verschillende parttijen. Vervolgens is voorafg
fgaand aan de
e dataverzam
meling, via eenn feedback ro
onde
per e‐‐mail de inho
oud van CQI planbare
p
ambbulancezorg en
e de CQI spo
oedeisende a mbulancezorrg
geacttualiseerd (ziee bijlage D).
Tijden
ns de tweedee en afsluitende bijeenkom
mst zijn de resultaten van het onderzoeek gepresentteerd
en zijn de CQI plan
nbare ambula
ancezorg en dde CQI spoed
deisende amb
bulancezorg vvoorgelegd en
n
vastgesteld door de
d leden van de commissiee. Beide vraggenlijsten zullen na publicaatie van dit
rappo
ort worden aaangeboden aan het registter van het Zo
orginstituut Nederland.
N
Heet Register va
an
Zorgin
nstituut Nedeerland bevat alle goedgekkeurde kwalitteitsstandaard
den en meet instrumenten
n.
Het iss de centrale plek voor infformatie overr kwaliteit van zorg in Ned
derland.
Datavverzameling
De daataverzamelin
ng heeft plaatsgevonden bbij alle 23 RA
AV’s in Nederland. Dit is geebeurt aan de
e hand
van stteekproeven van ongevee
er 1200 cliëntten per RAV, die in augusttus en septem
mber 2016
ambu
ulancezorg heebben ontvan
ngen (zie bijlaage E). In totaaal hebben 22
2.649 cliënte n een uitnodiging
per post ontvangeen om de CQI planbare am
mbulancezorgg of de CQI sp
poedeisende aambulancezo
org in
te vulllen.
Om d
de haalbaarheeid van het co
ontinu metenn van cliënterrvaringen te testen,
t
is de ccontinue metting
kleinsschalig uitgevvoerd bij 2 organisaties, tee weten Kijlsttra Ambulanccegroep Fryslâân en de
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Regio
onale Ambulaance Voorzien
ning Utrecht ((RAVU). Het ambulancepe
a
ersoneel heefft in de maan
nd
septeember de cliënten brieven meegegevenn met uitnodigingen om afhankelijk vaan het type
ambu
ulancezorg eeen van beide CQI vragenlij sten in te vullen.
Analyyses
Ten b
behoeve van het
h in kaart brengen
b
van dde ervaringen
n van cliënten
n met de ambbulancezorg, zijn
de ervvaringsscoress berekend aan de hand vvan kwaliteitssthema’s, waa
arbij een verggelijking is
gemaaakt tussen dee spoedeisen
nde en planbaare ambulanccezorg en tussen huidige eervaringen met
m
spoed
deisende amb
bulancezorg en
e de ervarinngen gemeten
n in 2013.
Om d
de haalbaarheeid van het co
ontinu metenn van cliënterrvaringen te testen
t
zijn geesprekken
gehou
uden met teaamleiders en het ambulanncepersoneel van verschillende locatiess van beide
organ
nisaties. Vragen omtrent de
d informatieevoorziening, ervaringen met
m het meeggeven van
uitnodigingen en het
h evalueren
n van de conttinue meting als methode zijn hierbij leeidend geweest.

1.5

Leeswijzer

Na ditt hoofdstuk worden
w
de ke
ernbevindingeen en aanbevvelingen geprresenteerd (hhoofdstuk 2).
Vervo
olgens wordt in de daarop
pvolgende theemahoofdstu
ukken ingegaa
an op de resppons en de
ervaringen van cliëënten aan de
e hand van kw
waliteitsthem
ma’s (hoofdstu
uk 3 en 4) en de haalbaarh
heid
van h
het continu meten
m
van clië
ëntervaringenn (hoofdstuk 5). Verdere informatie ovver de methoden
en ressultaten zijn terug te vinden in de bijlaagen van dit rapport.
r
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2

Conclusies en aanbevelin
ngen

De CQ
QI planbare ambulancezor
a
rg en de CQI spoedeisende ambulance
ezorg zijn tweee betrouwba
are
meetinstrumenten
n om ervaringgen van cliënnten die ambu
ulancezorg he
ebben ontvanngen te mete
en. De
ervaringen van cliëënten zijn zee
er positief enn verschillen tussen
t
RAV’s zijn er nauweelijks. De twe
ee CQ‐
indexxen zijn met name
n
geschikkt om op landdelijk niveau de
d kwaliteit van
v de ambul ancezorg te
monittoren. Daarnaast kunnen beide vragennlijsten gebru
uikt worden om
o regionaal koester‐ en
verbeeterpunten tee identificeren voor kwalitteitsverbetering.

2.1

Dataverzaameling en respons

Aan d
dit onderzoekk hebben 2.21
14 respondennten, die plan
nbare ambula
ancezorg (B‐uurgentie) heb
bben
ontvaangen deelgenomen en 4.383 respond enten, die sp
poedeisende ambulancezo
a
org hebben
ontvaangen (A‐urgeentie). De ressponspercenttages bedroegen 28% voo
or de CQI plannbare
ambu
ulancezorg en
n 36% voor de
e CQI spoedeeisende ambu
ulancezorg. Dit
D komt overeeen met eerd
der
CQI o
onderzoek in de
d ambulancesector. De vvariatie in resspons tussen RAV’s is grooot, namelijk 21,4‐
2
35,1%
% voor de CQ
QI planbare am
mbulancezorgg en 26,7‐42,5% voor de CQI
C spoedeiseende
ambu
ulancezorg.
Naar verwachting zijn respondenten aan wiie planbare ambulancezorrg is verleendd, gemiddeld
ouder, enigszins laager opgeleid
d en iets mindder positief over de eigen gezondheid ddan cliënten die
spoed
deisende amb
bulancezorg hebben ontvaangen. Het merendeel
m
van de responddenten is 65 jaar of
ouder en daarmeee iets ouder dan
d de cliënteen die niet he
ebben deelge
enomen aan hhet onderzoe
ek,
maar dit verschil iss gering. Ookk het geslachtt van de respondenten en non‐responddenten op de
e CQI
planb
bare ambulan
ncezorg is enigszins verschhillend. Mann
nen hebben ie
ets vaker gereeageerd dan
vrouw
wen. De CQI spoedeisende
s
e ambulancezzorg is vaker ingevuld doo
or cliënten diee vervoerd zijn in
vergeelijking met de cliënten die
e ter plaatse hulp hebben ontvangen. Hoewel enkeele verschillen
n
tussen steekproeff en respons statistisch
s
siggnificant zijn, is de omvang
g van de versschillen niette
emin
zeer ggering. Daaro
om worden de resultaten beschouwd als
a een goede
e afspiegelingg van de
ervaringen van cliëënten die am
mbulancezorg hebben ontvvangen.

2.2

Clientervaaringen mett de ambulaancezorg

De uittkomsten van
n de CQI plan
nbare ambulaancezorg worrden gerappo
orteerd aan dee hand van vier
v
betro
ouwbare kwaliteitsthema’ss: vervoer, beejegening, haandeling en co
ommunicatiee. De uitkomssten
van d
de CQI spoedeeisende ambu
ulancezorg w
worden gerapporteerd op zes betrouwbbare
kwalitteitsthema’s: meldkamer,, SEH en de vvier kwaliteitssthema’s overeenkomstig de CQI planb
bare
ambu
ulancezorg.
Ervarringen met de
e planbare am
mbulancezorrg
De errvaringen van
n cliënten met de ambulanncezorg zijn overwegend
o
positief.
p
De scchaalscores van
v de
CQI p
planbare amb
bulancezorg variëren
v
tusseen de 3,72 vo
oor communiccatie en 3,92 voor bejegen
ning
op eeen 4‐puntssch
haal. Het alge
emene waardderingscijfer is een 9,0 gerapporteerd oop een 10‐punts‐
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schaaal. Er valt dan ook nog maa
ar weinig te vverbeteren als alleen gelet wordt op deeze cijfers. Door
ook tee kijken naar het verbeterrpotentieel p er kwaliteitsaaspect wordtt duidelijk datt op het puntt van
inform
meren over het
h tijdstip wa
aarop de ambbulance zal arriveren ruim
mte is voor veerbetering. De
eze
bevin
nding strookt ook met het gegeven dat geplande ritten regelmattig worden uiitgesteld als de
d
beooggde ambulan
nce nodig is vo
oor een spoeedeisende rit.. Een ander verbeterpunt betreft de
afronding van de zorg.
z
Er is verrbetering mo gelijk door he
et ambulance
epersoneel vaaker te laten
vrageen of iemand thuis aanwezzig is om de ccliënt op te vaangen.
Ervarringen met de
e spoedeisen
nde ambulanccezorg
De schaalscores vaan de CQI spo
oedeisende aambulancezorg variëren va
an 3,68 voor de meldkamer tot
3,93 vvoor bejegen
ning op een 4‐‐puntsschaal . De meldkam
mer ambulancezorg wordtt gewaardeerrd met
een ggemiddeld cijffer van 8,6 en
n het ambulaancepersonee
el met een 9,0
0 op een 10‐ppuntsschaal.
Nietteemin is ook hier
h in algeme
ene zin nog eenige ruimte voor
v
verbetering als worddt gekeken na
aar de
kwalitteitsaspecten
n, bijvoorbeeld door cliëntten meer uitlleg over de ke
euze voor heet ziekenhuis te
geven
n.
Het sttellen van een open vraagg over gewennste veranderringen leverde voor beide CQ‐indexen
aanvu
ullende inform
matie op. Clië
ënten noemdden onder andere het gebrek aan comffort in de
ambu
ulance of de lange wachttiijd op de ambbulance als ge
ewenste vera
andering.

2.3

Vergelijkin
ngen cliëntervaringen met de am
mbulancezorg

Zeer b
beperkte verrschillen in cliëntervaring en tussen RA
AV’s
Dat de ervaringen van bijna alle cliënten oppvallen positie
ef zijn, is ook één van de rredenen dat er
e
nauw
welijks verschiillen zijn gevo
onden tussenn RAV’s op de
e kwaliteitsthe
ema’s. Op heet kwaliteitsth
hema
meldkkamer van dee CQI spoedeisende ambuulancezorg scoort 1 RAV ie
ets lager dan de overige 22
RAV’ss. Een anderee RAV scoort iets lager op het waarderiingscijfer voo
or de meldkam
mer in vergellijking
met d
de overige 22
2 RAV’s. Ook op
o het kwalitteitsaspect ‘h
hoe lang moest u wachtenn op de
ambu
ulance?’ zijn kleine
k
verschillen tussen R
RAV’s. Drie RA
AV’s scoren een
e fractie lagger dan
gemid
ddeld, 1 RAV scoort een frractie hoger ddan gemidde
eld. Daarnaast zijn op tweee
kwalitteitsaspecten
n van de CQI planbare am bulancezorg kleine versch
hillen tussen RAV’s
aangeetroffen. Het eerste kwalitteitsaspect iss ‘wist de cliënt hoe laat hij/zij opgehaaald zou worden
weede
door de ambulancce’; 5 RAV’s sccoren iets lagger en 3 RAV’’s scoren iets hoger. Het tw
kwalitteitsaspect iss ‘werd de clië
ënt door de aambulance binnen de afge
esproken tijd speriode
opgeh
haald’, waaro
op 1 RAV iets lager scoort dan de overiige 21 RAV’s.
Ervarringen van cliiënten nauwe
elijks afhankkelijk van type
e ambulance
ezorg of vervooer
De errvaringen van
n cliënten blijken nauwelij ks gerelateerrd te zijn aan het type ambbulancezorg. De
ervaringen van cliëënten die pla
anbare ambullancezorg hebben ontvangen zijn vergeelijkbaar mett de
ervaringen van cliëënten die spo
oedeisende aambulancezorrg hebben on
ntvangen. Datt geldt ook vo
oor de
ervaringen van cliëënten vervoe
erd met een zzorgambulance of regulierre ambulancee in geval van
n B‐
urgen
ntie. Enige uittzondering zijjn de cliëntenn die ter plaatse behandeld zijn en niett vervoerd
werdeen. Zij zijn ietts minder possitief over dee bejegening en
e het hande
elen van het
ambu
ulancepersoneel, al is het verschil heel gering.
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Gezieen de goede ervaringen
e
en
n de zeer bepperkte verschillen, lijkt er sprake
s
te zijnn van een
plafon
ndeffect. Oftewel afgezien van bovenggenoemde kle
eine verschillen zal de secctor in zijn geheel
niet m
meer veel kun
nnen verbete
eren gezien vaanuit het clië
ëntenperspectief. Het metten van de
ervaringen van cliëënten wordt toch als een waardevolle informatiebrron beschouw
wd. De resultaten
geven
n een landelijjk beeld van de
d kwaliteit vvan ambulanccezorg en kun
nnen gebruikkt worden als
veran
ntwoordingsin
nformatie en om te monittoren. Aanvullend op het algemene lanndelijke beeld
d
biedeen de CQ‐indeexen ook waa
ardevolle kwaalitatieve info
ormatie over eventuele geewenste
(regio
onale) verand
deringen in de
e sector.
Omvaang steekpro
oef
Uit dee analyses bliijkt dat, m.u.vv. het kwaliteeitsthema ‘meldkamer’, meer
m
dan 10000 cliënten per RAV
een vvragenlijst mo
oeten invullen
n voordat kleeine verschille
en op de kwa
aliteitsthema’’s tussen RAV
V’s
zichtb
baar worden.. Voor de praktijk zijn derggelijke kleine verschillen naar
n verwach ting niet rele
evant.
Boven
ndien lopen de
d kosten voo
or een metin g, waarbij me
eer dan 1000
0 cliënten perr type
ambu
ulancezorg uittgenodigd moeten wordeen, ook behoo
orlijk op. Het aantonen va n verschillen
tussen RAV’s op basis van ervaringen van clliënten is daaarom geen op
p zichzelf staaand doel voorr
toeko
omstige metin
ngen. In plaats daarvan liggt het meer voor
v
de hand om de vrageenlijst in de
toeko
omst te gebru
uiken om het algemene niiveau van ervvaren kwaliteit van de ambbulancezorg in
Nederland te mon
nitoren, om te
e kijken naar trends in de tijd, en om te
e focussen opp het identificeren
van koester‐ en veerbeterpunten door hier oopen vragen over
o
te stellen.

2.4

Aanbeveliingen lande
elijke metin
ng

De to
oegepaste ond
derzoeksmetthode, waarbbij door het trrekken van asselectieve steeekproeven
cliëntten zijn geseleecteerd en scchriftelijk zijnn benaderd vo
oor deelname
e, sluit goed aaan bij de
onderzoekspopulaatie. Toekomstig onderzoeek kan op verrgelijkbare wijze worden uuitgevoerd. De
D
respo
onsvariatie tu
ussen regio’s suggereert
s
daat in bepaald
de regio’s win
nst valt te behhalen, al is
tegeliijkertijd ondu
uidelijk wat de oorzaak is vvan de variatie in respons. Daarnaast vvalt het aan te
bevelen om kritiscch te blijven kijken
k
naar heet aantal cliënten dat benaderd moet w
worden om een
e
betro
ouwbare metiing per RAV te
t realiseren zonder het doel om verschillen tussenn RAV’s aan te
e
tonen
n.
Als heet doel van kw
wantitatieve vergelijkingeen tussen RAV
V’s wordt losg
gelaten kan eeen kleiner aa
antal
cliëntten worden benaderd.
b
Om
m een landelijjk beeld te krrijgen gebaseerd op bijvooorbeeld 1000
0
respo
ondenten zulllen 4000 cliën
nten uitgenoddigd moeten worden, watt neerkomt oop 175 cliënte
en per
RAV in plaats van de 600 cliëntten die voor ddit onderzoekk zijn benaderd.
Naastt het kwantifiiceren van errvaringen vann cliënten is het
h belangrijk
k om open vraagen in de CQ
Q‐
indexxen voor de ambulancezorrg te handhavven. In dit on
nderzoek kwam door het vvragen naar
gewenste aanpasssingen naar voren
v
dat het comfort en de
d wachttijde
en op de ambbulance niet
optim
maal zijn. Daarnaast waren
n ondanks de hoge scores cliënten mett enige regelm
matig ontevre
eden
over d
de communiccatie, zorgzaa
amheid en vrriendelijkheid
d. Ook werden opmerkingeen geplaatst over
de ko
osten van de ambulancezo
a
org. Dit punt iis in eerder CQI
C onderzoek in de sectorr niet nadrukkkelijk
naar vvoren gekom
men, wat illusttreert dat anttwoorden op
p open vragen
n soms verrasssende en
waard
devolle inzich
hten kunnen opleveren.
De inzzet van CQ‐in
ndexen in de ambulanceseector sluit goed aan bij de het kwaliteittsbeleid in de
e
sector met onder meer de doelstelling om iinzicht in de kwaliteit
k
van de verleendee ambulancezorg
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te krijjgen. Clienterrvaringen zijn
n van toegevooegde waarde op andere normen en inndicatoren, zoals
de aaanrijtijd, welke zich beter lijken te lenenn voor bench
hmarking. Daa
arom is het vvan belang om
m de
doelstelling van eeen meting en de toepassinng van de ressultaten voorafgaand zorggvuldig te
overw
wegen.

2.5

Het contin
nu meten van
v cliëntervvaringen met
m ambulan
ncezorg

De reesponspercen
ntages, variërend van 5% ttot 12% in de pilot van de continue meeting liggen
aanzienlijk lager dan de respon
nspercentagees in het lande
elijk onderzoek (28% voorr de CQI planbare
ambu
ulancezorg en
n 36% voor de
e CQI spoedeeisende ambu
ulancezorg). Responsperce
R
entages zijn
gebasseerd op het daadwerkelijjke aantal uittnodigingen die
d zijn verstrekt en niet oop het
voorggenomen aan
ntal van 600 per
p type ambbulancezorg per
p RAV. De aanname dat een persoonlijke
uitnodiging van zo
orgverleners responsverho
r
ogend werkt ten opzichte van het achtteraf benaderren
van cliënten aan de
d hand van steekproeven
s
n, wordt dus niet
n onderste
eund. Daarnaaast is uit
intervviews met dee organisatiess gebleken daat ambulance
epersoneel he
et vaak lastig vindt om clië
ënten
uit te nodigen voo
or deelname aan
a het ondeerzoek omdatt ze het gevoe
el hebben daat dit ongepasst is.
Dit geeldt voor zow
wel acute situaties, waarin cliënten in le
evensgevaar waren (bv. eeen
herseenbloeding) als niet acute situaties (bv.. vervoer van terminale cliënten van eeen zorginstelling
huis). De beo
naar h
oordeling van de situatie bblijkt sterk afh
hankelijk van de opvattinggen van
medeewerkers.
Een laaatste punt bij
b continu me
eten is dat heet erg moeilijk blijkt om he
et belang vann metingen va
anuit
cliënttenperspectieef goed over te brengen a an de ambulaancemedewe
erkers die de cliënten moe
eten
uitnodigen voor het onderzoekk. Hier was veeel aandacht aan besteed bij de pilot vvoor het continu
meten, door uitgeebreide inform
matievoorzie ning voorafgaaand aan hett onderzoek. TToch bleek dat
onvolldoende was overgekome
en dat de CQI vragenlijsten
n tot stand zijjn gekomen m
met inbreng van
v
cliëntten, wat antw
woorden op vragen
v
zeggenn over de geleverde zorg en
e wat de bet
etekenis van de
d
resulttaten kan zijn
n voor de praktijk. Hierdooor was de bin
nding van de medewerkers
rs met de CQI
methode laag.

2.6

Aanbeveliingen continu meten

Al meet al lijkt er weinig
w
perspecctief voor conntinu meten zoals opgezet in dit onderrzoek. Uiteraard
zijn er ook andere vormen van continu metten te verzinn
nen, zoals bijvvoorbeeld in batches iede
ere
dag, w
week of maan
nd, uitnodigin
ngen voor deeelname aan het vragenlijsstonderzoek sturen aan de
cliëntten die in die periode in de
e registratiess van organisaaties zijn versschenen. De ccliënt zal het
verschil tussen zo’’n opzet en een steekproeefmeting echtter niet beme
erken, waarm
mee ook niet
verwaacht mag worden dat het leidt tot een hogere respons zoals bij een steekprooefmeting.
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3

Clienterrvaringen
n met de aambulancezorg

Het laandelijke ond
derzoek heeftt 2.214 respoondenten voo
or de CQI plan
nbare ambulaancezorg
opgelleverd en 4.3
383 voor de CQI spoedeiseende ambulan
ncezorg. Dit betreft
b
respoonspercentages van
respeectievelijk 28%
% en 36%. De
e ervaringen vvan cliënten met de ambu
ulancezorg zijjn overwegen
nd
positiief. Ondanks de overwege
end positievee ervaringen lijkt er toch enige verbeterring van
ambu
ulancezorg mogelijk. Cliënten aan wie pplanbare amb
bulancezorg verleend
v
gaa n worden kunnen
beterr geïnformeerrd worden ovver het tijdsti p waarop zij worden opge
ehaald. Ook bbij het afrond
den
van h
het contact kaan het ambulancepersoneeel zich nog verbeteren. De wachttijd oop de ambula
ance
wordtt ook als veraanderpunt ge
enoemd doorr cliënten aan
n wie spoedeisende ambu lancezorg is
verleeend. Het groo
otste verbete
erpotentieel bbij dit type am
mbulancezorg
g is het gevenn van uitleg naar
n
welk ziekenhuis dee cliënt wordt vervoerd.
In dit hoofdstuk worden
w
de dattaverzamelinng en de respo
ons op het on
nderzoek bessproken. Daarnaast
worden de ervarin
ngen van cliën
nten op de kw
waliteitsthem
ma’s van de CQI planbare aambulancezo
org en
de CQ
QI spoedeisen
nde ambulancezorg gepreesenteerd. Oo
ok worden ve
erbeterpunte n voor beide typen
ambu
ulancezorg beeschreven.

3.1

Steekproef en datavverzamelingg

Het o
onderzoek weerd uitgevoerd onder cliënnten van alle 23 Regionale
e Ambulance Voorzieninge
en in
Nederland. Er is geekozen om per RAV steekkproeven te trrekken onderr cliënten diee zo recent
mogeelijk ambulancezorg hebbe
en ontvangenn. Dit betrof cliënten
c
uit de meetperiodde van 1 augustus
tot 300 september 2016. Per RA
AV zijn 265‐8225 cliënten, die
d spoedeisende ambulanncezorg hebb
ben
ontvaangen (A1 of A2‐urgentie) en 273‐656 ccliënten die planbare
p
amb
bulancezorg hhebben ontva
angen
(B‐urggentie) benad
derd. Eén RAV heeft geenn gegevens vaan cliënten met een B‐urgeentie kunnen
n
aanleeveren.
De daataverzamelin
ng heeft plaatsgevonden vvia de mixed‐‐mode metho
ode, waarbij m
men de vrage
enlijst
onlinee of schrifteliijk kon invulle
en. Cliënten oontvingen een eerste uitnodiging en veervolgens nogg
twee herinneren als
a men nog niet
n had gereeageerd. Aan de laatste he
erinneringsbr ief was een
papieerenvragenlijsst en retourenvelop toegeevoegd. De vrragenlijsten die
d voor 3 jannuari 2017
geretourneerd zijn
n, zijn meegenomen in he t onderzoek. Details over het trekken vvan steekpro
oeven
en dee dataverzameling zijn teru
ug te lezen inn bijlage E.

3.2

Respons en
e respond
denten

In tottaal zijn 9.582
2 en 13.067 cliënten aangeeschreven die respectieve
elijk planbaree of spoedeise
ende
ambu
ulancezorg heebben ontvan
ngen. Voor heet berekenen
n van de netto
o respons is uuitgegaan van
n het
aantaal netto benaderde cliënte
en en het aanntal cliënten dat
d daadwerk
kelijk in aanm
merking komtt voor
analyyse. Netto ben
naderd is hett totaal aantaal benaderde cliënten minus cliënten w
waarvan is
gebleeken dat die eigenlijk
e
niet in de steekprroef hoorden
n te zitten (bijvoorbeeld om
mdat zij overrleden
waren
n). Voor 1.17
74 cliënten die
e planbare am
mbulancezorg hebben onttvangen en 6670 cliënten aan
a
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wie spoedeisende ambulancezorg is verleend, is gebleken dat zij om één of meer redenen niet in de
steekproef thuishoorden. De aantallen netto benaderd zijn daarmee 8.408 en 12.397 voor
respectievelijk planbare en spoedeisende ambulancezorg.
In de geretourneerde vragenlijsten (bruto respons) is bekeken of er voldoende vragen waren
beantwoord om deze mee te nemen in de analyses. Hiervoor is het minimum aantal beantwoorde
vragen op vijf gesteld. Vervolgens zijn vragenlijsten verwijderd waarbij respondenten minder dan
de helft van de zogenaamde sleutelvragen hadden ingevuld; vragen die in principe door iedere
respondent ingevuld zouden moeten worden.
In de tabellen 3.1 en 3.2 staat de respons op de CQI planbare ambulancezorg en de CQI
spoedeisende ambulancezorg weergegeven. De analyses zijn gebaseerd op de antwoorden van
2.214 cliënten die planbare ambulancezorg hebben ontvangen en 4.383 cliënten die spoedeisende
ambulancezorg hebben ontvangen. De netto respons is 28,0% (min‐max: 14,3‐35,7%) voor de CQI
planbare ambulancezorg en 36,4% (min‐max: 26,7‐42,5%) voor de CQI spoedeisende
ambulancezorg. De verhouding online ingevuld en schriftelijk ingevuld is voor beide vragenlijsten
ongeveer de helft.
Tabel 3.1

Overzicht van de respons per RAV voor de CQI planbare ambulancezorg

RAV

Totaal verstuurd
N

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Totaal

299
17
596
587
282
300
478
298
290
381
516
611
407
656
297
459
282
595
508
516
510
453
273
9611

241
14
488
493
244
258
404
242
243
316
422
505
323
542
248
375
220
499
409
413
414
372
212
7897

16

Netto benaderd

Bruto respons
N
78
2
129
118
65
74
120
82
78
122
142
162
113
183
59
114
48
161
143
132
162
112
62
2461

%
32,4
14,3
26,4
23,9
26,6
28,7
29,7
33,9
32,1
38,6
33,6
32,1
35,0
33,8
23,8
30,4
21,8
32,3
35,0
32,0
39,1
30,1
29,2
31,2

Netto respons
N
72
2
118
108
60
69
115
69
68
111
124
148
98
167
53
103
44
142
117
119
148
103
56
2214

%
29,9
14,3
24,2
21,9
24,6
26,7
28,5
28,5
28,0
35,1
29,4
29,3
30,3
30,8
21,4
27,5
20,0
28,5
28,6
28,8
35,7
27,7
26,4
28,0
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Tabel 3.2
RAV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Totaal

Overzicht van de respons per RAV voor de CQI spoedeisende ambulancezorg
Totaal verstuurd

Netto benaderd

Bruto respons

Netto respons

N

N

N

%

N

%

542
265
591
573
573
570
563
585
550
584
585
608
566
825
566
599
578
567
551
564
592
574
577
13148

501
247
525
541
537
536
521
539
495
537
509
573
513
752
512
554
539
525
507
525
536
520
513
12057

219
75
190
162
167
194
222
215
198
221
207
224
210
328
205
232
210
218
215
238
240
227
187
4804

43,7
30,4
36,2
29,9
31,1
36,2
42,6
39,9
40,0
41,2
40,7
39,1
40,9
43,6
40,0
41,9
39,0
41,5
42,4
45,3
44,8
43,7
36,5
39,8

198
66
172
145
154
182
200
204
179
205
193
196
188
304
188
212
184
201
198
223
218
201
172
4383

39,5
26,7
32,8
26,8
28,7
34,0
38,4
37,8
36,2
38,2
37,9
34,2
36,6
40,4
36,7
38,3
34,1
38,3
39,1
42,5
40,7
38,7
33,5
36,4

In tabel 3.3 staan de achtergrondkenmerken weergegeven zoals ingevuld door cliënten in de
vragenlijsten. Het merendeel van de respondenten voor beide typen ambulancezorg bestaat uit
oudere cliënten. De grootste groep respondenten, zowel voor planbare als spoedeisende
ambulancezorg, is tussen de 65 tot 74 jaar. De verdeling tussen mannen en vrouwen is ongeveer
gelijk. Het opleidingsniveau van de cliënten is over het algemeen variërend, waarbij geen opleiding
en hoger of wetenschappelijk minder vaak voorkomen. Voor de planbare ambulancezorg geldt
verder dat ongeveer de helft de cliënten de eigen gezondheid als matig of slecht beoordeeld,
terwijl dit voor de spoedeisende ambulancezorg iets meer dan 40% is. Kijkend naar het type
ambulance valt op dat 39% van de cliënten die planbare ambulancezorg hebben ontvangen
vervoerd is met een zorgambulance en 61% met een ambulance die ook voor spoedeisende
ambulancezorg wordt ingezet. Voor wat betreft spoedeisende ambulancezorg is te zien dat ruim
74% van de cliënten vervoerd is en het overige deel ter plaatse behandeld is.
Met uitzondering van geslacht verschillen de respondenten van de CQI planbare ambulancezorg en
CQI spoedeisende ambulancezorg significant van elkaar. De respondenten die planbare
ambulancezorg hebben ontvangen, zijn gemiddeld ouder, lager opgeleid en minder positief over de
eigen gezondheid.
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Tabel 3.3

Achtergrondkenmerken respondenten
CQI planbaar

Leeftijd (n=2214; n=4383)
16‐24 jaar
25‐34 jaar
35‐44 jaar
45‐54 jaar
55‐64 jaar
65‐74 jaar
75‐84 jaar
85 jaar of ouder
Geslacht (n=2214; n=4382)
man
vrouw
Opleiding (n=2214; n=4383)
geen opleiding
lager onderwijs
lager of voorbereidend beroepsonderwijs
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs (meao, mts)
hoger algemeen en voorbereidend
wetenschappelijk
hoger beroepsonderwijs (hbo, heao, hts)
wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
anders
Ervaren gezondheid (n=2214; n=4383)
uitstekend
zeer goed
goed
matig
slecht
Type ambulance (n=2192)
ALS‐ambulance
zorgambulance
EHGV of vervoerd (n=4314)
EHGV
vervoerd

CQI spoedeisend

N

%

N

%

37
39
67
198
389
667
524
293

1,7
1,8
3,0
8,9
17,6
30,1
23,7
13,2

162
187
258
596
819
1045
949
367

3,7
4,3
5,9
13,6
18,7
23,8
21,7
8,4

1148
1066

51,9
48,2

2167
2215

49,5
50,6

93
235
471
418
295

4,2
10,6
21,3
18,9
13,3

161
330
854
764
783

3,7
7,5
19,5
17,4
17,9

160

7,2

347

7,9

315
123
104

14,2
5,6
4,7

717
233
194

16,4
5,3
4,4

64
128
803
896
323

2,9
5,8
36,3
40,5
14,6

215
443
1910
1548
267

4,9
10,1
43,6
35,3
6,1

1339
853

61,1
38,9
1132
3182

26,2
73,8

Van de cliënten in de steekproeven was het geboortejaar, geslacht, en type ambulance bekend. Op
basis hiervan kon worden nagegaan in hoeverre de cliënten die deel hebben genomen aan het
onderzoek overeenkomen met de cliënten die niet deel hebben genomen. Tabel 3.4 geeft deze
vergelijking weer. De representativiteit van de deelnemers voor de totale steekproef is berekend
met Chi‐kwadraattoetsen. Er zijn (zeer) kleine verschillen mogelijk met de bovenstaande tabel 3.3,
die gebaseerd is op de gegevens uit de vragenlijst en niet op die van de steekproeven. Tussen de
respondenten en de non‐respondenten voor beide typen ambulancezorg zijn statistische
verschillen gevonden voor leeftijd. Cliënten tussen de 55 en 84 jaar reageren vaker ten opzichte
van jongere en cliënten van 85 jaar of ouder. Voor planbare ambulancezorg geldt dat respondenten
en non‐respondenten significant verschillen voor geslacht, mannen reageren vaker. Van de cliënten
aan wie spoedeisende ambulancezorg is verleend hebben vervoerde cliënten vaker gereageerd op
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de uittnodiging om
m de vragenlijst in te vullenn dan cliënten
n die eerste hulp
h ter plaattse ontvingen
n en
niet zzijn vervoerd..
Tabell 3.4

Vergeliijking respond
denten en nonn‐respondenteen o.b.v. steek
kproeven
CQI planbbaar
Respondenten
(N=2
2214)
%

Leeftijd*
116‐24 jaar
225‐34 jaar
335‐44 jaar
445‐54 jaar
555‐64 jaar
665‐74 jaar
775‐84 jaar
885 jaar of oudeer
Geslaacht
m
man
vvrouw
Type ambulance
A
ALS
zzorgambulancee
EHGV
V of vervoerd
EEHGV
vvervoerd

CQI spoeedeisend

N
Non‐respondenten
(N=4695)
%

Respo
ondenten
(N=
=4383)
%

Non‐responde
enten
(N=6263))
%

1,7
1,8
3,0
8,9
17,6
30,1
23,7
13,2

2,0
4,2
5,0
9,8
13,1
18,8
24,2
23,1

3,7
4,3
5,9
13,6
1
18,7
1
23,8
2
21,7
2
8,4

11,5
12,9
11,6
15,1
11,9
12,3
13,6
11,2

51,9*
48,2*

46,9
53,1

49,5
50,6

49,8
50,3

61
1,1
38
8,9

61,2
38,9
26,2*
73,8*

39,3
63,7

* Chi2 p<0,05

3.3

Schaalsco
ores en onde
erliggende items CQI planbare
p
am
mbulancezoorg

De uittkomsten van
n de CQI plan
nbare ambulaancezorg worrden gerappo
orteerd aan dee hand van vier
v
betro
ouwbare kwaliteitsthema’ss: vervoer, beejegening, haandeling en co
ommunicatiee. De uitkomssten
van d
de CQI spoedeeisende ambu
ulancezorg w
worden gerapporteerd op zes betrouwbbare
kwalitteitsthema’s: meldkamer,, SEH en de vvier kwaliteitssthema’s overeenkomstig de CQI planb
bare
ambu
ulancezorg.
Inhou
udelijke argum
menten en de
e behoefte o m te kunnen vergelijken tussen
t
spoedeeisende en
planb
bare ambulan
ncezorg zijn, meer
m
dan stattistische overwegingen, le
eidend geweeest bij het
consttrueren van kwaliteitsthem
k
ma’s (zie bijlaage B voor psyychometrie en
e totstandkooming van de
e
kwalitteitsthema’s)).
Schaaalscores word
den berekend
d voor alle deeelnemers die
e de helft of meer
m
van de vvragen hebben
beanttwoord waarmee de betre
effende schaaal wordt gevo
ormd. Bijvoorbeeld: een rrespondent kreeg
een schaalscore vo
oor ‘vervoer’ als hij of zij tten minstens twee vragen
n beantwoordd had.
Schaaalscores hebb
ben een minim
male waardee van 1 en een
n maximale waarde
w
van 4..
Ondeerstaande vijff figuren 3.1 tot
t en met 3.55 laten de sco
ores op de on
nderliggende vragen van de
d
kwalitteitsthema’s en het waard
deringscijfer van de CQI planbare ambulancezorg ziien. Bij de sch
halen
vervo
oer (figuur 3.1
1), bejegeningg (figuur 3.2) en handelen
n (figuur 3.3) zien we steedds dat meer dan
d
85% een vaak ook meer
m
dan 90%
% van de cliënnten het mee
est positieve antwoord geeeft op de
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onderliggende vragen. In de schaal communicatie (figuur 3.4) zien we ook veel positieve ervaringen
en springt alleen vraag 28 eruit als een aspect waarop minder positief gescoord wordt. Het gaat om
de vraag ‘Vertelde het ambulancepersoneel wat er bij aankomst zou gebeuren’ waarbij 14% van de
respondenten een negatieve ervaring rapporteerden. Tot slot waardeerde 74% van de cliënten de
planbare ambulancezorg met een cijfer 9 of 10 (figuur 3.5). In bijlage F staan de ervaringsscores
voor alle ervaringsvragen weergegeven.
Figuur 3.1 Vervoer: schaalitems in %
10. Paste de rijstijl van de
ambulancechauffeur bij uw situatie? 2 9
(N=2181)

88

11. had het ambulancepersoneel
aandacht voor uw pijn tijdens de rit? 2 9
(N=1565)

88

12. Had het ambulancepersoneel
aandacht voor andere ongemakken
tijdens de rit? (bijvoorbeeld
misselijkheid, duizeligheid) (N=1440)

Nee/beetje
Grotendeels

5 8

15. Maakte het ambulancepersoneel de
1 8
rit zo comfortabel mogelijk? (N=2115)

0%

Ja

87

90

20%

40%

60%

80%

100%

Figuur 3.2 Bejegening: schaalitems in %
17. Nam het ambulancepersoneel u
24
serieus? (N=2199)

95

18. Had het ambulancepersoneel genoeg
16
tijd voor u? (N=2194)

93

0%

20

Nee/beetje
Grotendeels

20%

40%

60%

Ja
80%

100%
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Figuur 3.3 Handelen: schaalitems in %
19. Had het ambulancepersoneel
aandacht voor mensen die bij u waren? 3 9
(partner/familie/vrienden) (N=1225)

88

20. Had u vertrouwen in het
15
ambulancepersoneel? (N=2162)

94
Nee/beetje

21. Was het ambulancepersoneel
27
zorgzaam? (N=2178)

91

Grotendeels
Ja

25. Werkte het ambulancepersoneel
03
goed met elkaar samen? (N=2042)

96

30. Vond u dat het ambulancepersoneel
u goed overdroeg aan de zorgverleners? 14
(N=2011)

94

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figuur 3.4 Communicatie: schaalitems in %
22. Gaf het ambulancepersoneel uitleg
over wat ze met u deden? (N=2167)

6

23. Legde het ambulancepersoneel u
dingen op een begrijpelijke manier uit?
(N=2150)

4 13

16

79

83
Nee/beetje

24. Gaf het ambulancepersoneel
duidelijk antwoord op uw vragen? 1 6
(N=1543)
28. Vertelde het ambulancepersoneel
wat er bij aankomst zou gebeuren?
(N=1846)

14

92
Grotendeels /
min of meer
23

62

33. Nam het ambulancepersoneel
18
afscheid van u? (N=2070)
0%

Ja

91
20%

40%

60%

80%

100%

Figuur 3.5 Algemene waarderingscijfer in %
0‐5
13

22

6‐7

74

8
9‐10
0%

20%

40%

60%
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80%

100%
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3.4

Schaalsco
ores en onde
erliggende items CQI spoedeisen
s
de ambulanncezorg

De figguren 3.6 tot en met 3.12 laten de scorres op de ond
derliggende vragen
v
van dee
kwalitteitsthema’s en het waard
deringscijfer op de CQI spoedeisende ambulancezo
a
org zien. Wed
derom
zijn de ervaringen van cliënten ontzettend ppositief. Bij de schalen me
eldkamer (fig uur 3.6),
bejeggening (figuurr 3.7), commu
unicatie (figu ur 3.9), vervo
oer (figuur 3.10) en SEH (ffiguur 3.11) zien
we stteeds dat meeer dan 85% en
e vaak ook m
meer dan 90%
% van de cliën
nten het meeest positieve
antwo
oord geeft op
p de onderliggende vragenn. In de schaaal handelen (figuur 3.8) zieen we ook ve
eel
positiieve ervaringen, maar ookk twee vragenn, namelijk ‘w
werd u door het
h ambulanccepersoneel
gerusstgesteld?’ en
n ‘had het am
mbulanceperssoneel aandaccht voor men
nsen die aanw
wezig waren??’
waaro
op iets mindeer positief gescoord wordtt. Vraag 9 ‘Ve
ertelde centra
alist wat u m oest doen tot de
ambu
ulance arriveeerde?’ heeft het
h grootste aandeel negaatieve antwoorden, nameelijk 11%
beanttwoordde deze vraag mett ‘nee, helem aal niet’ of ‘e
een beetje’. Vraag
V
30 overr de onderlingge
samenwerking en de bejegenin
ngsvragen zijnn het meest positief
p
beantwoord. Echtter de verschillen
met d
de overige vraagen zijn marrginaal. 74% vvan de cliënten geeft een waarderingsscijfer 9 of 10
0 voor
het ambulanceperrsoneel, voorr de meldkam
mer is het percentage nege
ens en tienenn lager, name
elijk
57%. In bijlage F sttaan de ervarringsscores v oor alle ervaringsvragen weergegeven
w
n.
Figuur 3.6 Meldka
amer: schaalittems in %
9.. Vertelde de ceentralist wat u moest
d
doen tot de ambulance arrivee
erde?
(N=2913)

11

100. Legde de centralist dingen op
o een
b
begrijpelijke maanier uit? (N=1152)

6

89
Nee/bee
etje
Grotend
deels

0%

133

81
20%

40%
%

60%

Ja
80%

100%

Figuur 3.7 Bejegeening: schaalittems in %
1
18. Nam het am
mbulancepersoneel u
23
serieus? (N=4257)

95

19. Haad het ambulan
ncepersoneel genoeg
13
tijd voor u? (N=4199)

95

0%
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Nee/bee
etje
Grotend
deels

20%

40%
%

Ja
60%

80%

100%
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Figuur 3.8 Handelen: schaalitems in %

20. Werd u door het
ambulancepersoneel gerustgesteld?
(N=4146)

5

20

75

21. Had u vertrouwen in het
26
ambulancepersoneel? (N=4230)

92

22. Ging het ambulancepersoneel
25
kordaat te werk? (N=4185)

94

23. Had het ambulancepersoneel
aandacht voor mensen die aanwezig
waren? (familie/vrienden/omstanders)
(N=3352)

16

6

Nee/beetje

78

Grotendeels
Ja

25. Voelde u zich veilig tijdens het
optillen en verplaatsen? (N=2021)

83

4 14

26. Heeft het ambulancepersoneel
voldoende gedaan om u met uw pijn te
helpen? (N=2909)

77

17

6

30. Werkte het ambulancepersoneel
onderling goed met elkaar samen? 14
(N=3966)

95

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figuur 3.9 Communicatie: schaalitems in %
27. Gaf het ambulancepersoneel uitleg
over wat ze met u deden? (N=3975)

4 13

82

28. Legde het ambulancepersoneel u
dingen op een begrijpelijke manier uit?
(N=3985)

4 12

84

Nee/beetje
Grotendeels
Ja

29. Gaf het ambulancepersoneel duidelijk
2 9
antwoord op uw vragen? (N=3137)
0%

88

20%

40%

Kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van cliënten, NIVEL 2017

60%
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Figuur 3.10 Vervoeer: schaalitems in %
35. Pastte de rijstijl van
n de
ambulancech
hauffeur bij uw situatie? 1 8
(N=2987)

90

Grotend
deels

36. M
Maakte het ambulancepersoneel de rit
2 100
zzo comfortabel mogelijk? (N=3
3083)
0%

Nee/bee
etje

88
20%

40
0%

60%

Ja
80%

100%
%

Figuur 3.11 SEH: scchaalitems in %
38. Heeft het amb
bulancepersone
eel u goed
n de spoedeisen
nde hulp?
oveergedragen aan
(N
N=3439)
39. V
Vond u dat het ambulanceperssoneel en
dee spoedeisende hulp goed mett elkaar
samenwerkten? (N=3257)

54

92
Nee/bee
etje
Grotend
deels

4 6

0%

Ja

90

20%

40
0%

60%

80%

100%
%

ngscijfer in %
Figuur 3.12 Algemeene waarderin

11. W
Waarderingscijffer meldkamer (N=1161) 2 110

57

30

0‐5
0
6‐7
6

43. W
Waarderingscijffer ambulancep
personeel
14
(N
N=4285)
0%

3.5

8
74
7
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20%

40%

60%
%

9‐10
9
80%

100%

Verbeterp
potentieel

Door de ervaringeen van cliënte
en te combineeren met hoe
e belangrijk cliënten een oonderwerp vinden
kan in
n de vorm van een verbeterscore het vverbeterpotentieel worden uitgedrukt.. Verbetersco
ores
zijn berekend door de gemidde
elde belangsccore (uit eerd
der onderzoek) van het kw
waliteitsaspecct te
vermeenigvuldigen met het perccentage resppondenten daat een negatie
eve ervaring had, en dit ge
etal te
delen
n door 100. Hoe hoger de waarde, des te meer verb
betering is mo
ogelijk. De m inimale score
e is 0
en dee maximale sccore is 4. In bijlage
b
F staann voor alle ervvaringsvragen de verbete rscores
opgen
nomen.
In de CQI planbaree ambulancezzorg heeft dee vraag ‘Wist u hoe laat u zou
z worden oopgehaald met de
ambu
ulance?’ met een score van 1,01 het hooogste verbetterpotentieel. Ook de vraaag of het
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ambu
ulancepersoneel vroeg of er
e thuis iemaand aanwezigg was (score=0,81) heeft eeen hogere
verbeeterscore ten opzichte van
n de overige vvragen. Enige
e verbetering is mogelijk oop de vragen met
de sco
ores 0,43 (Veertelde het am
mbulanceperrsoneel wat er
e bij aankomst zou gebeu ren?), 0,41 (W
Werd
u binn
nen de afgesproken tijdsp
periode opgehhaald door de ambulance?) en 0,39 (H
Heeft het
ambu
ulancepersoneel de zorg bij
b u thuis goeed afgerond?). De overige vragen hebbben een zeer
beperrkt verbeterp
potentieel aangezien waarrden lager zijn dan 0,29.
De veerbeterscoress voor één vra
aag in de CQII spoedeisend
de ambulancezorg is hogeer dan 1, nam
melijk
1,35 vvoor de vraagg of het ambu
ulancepersonneel u uitgele
egd heeft naar welk ziekennhuis u vervo
oerd
werd. Deze score is vergelijkba
aar met het veerbeterpoten
ntieel in 2013
3 op deze vraaag. De vraag of de
centralist u verteld
de wat u moe
est doen tot dde ambulance arriveerde heeft in de hhuidige meting een
verbeeterscore van
n 0,40 een gro
ote verbeteri ng ten opzich
hte van de score in 2013. TToen was hett
verbeeterpotentieeel 1,08. Ook de
d vraag of dee centralist dingen op een
n begrijpelijkee manier uitle
egde
laat eeen grote verbetering zien
n, namelijk vaan 0,59 in 201
13 naar 0,20 in
i 2016. De ooverige vragen in
de CQ
QI spoedeisen
nde ambulancezorg hebbeen een verbeterpotentieel van 0,22 of lager. Ook zijn er
geen grote verand
deringen waar te nemen t en opzichte van
v 2013. Dit geeft aan daat er weinig ruimte
is om te verbetereen.

3.6

Opmerkin
ngen over gewenste veerandering

Aan aalle cliënten iss gevraagd ‘A
Als u iets zou mogen veran
nderen aan de ambulanceezorg, wat zou
u dat
dan zijn?’
Planb
bare ambulan
ncezorg
In de CQI planbaree ambulancezzorg heeft bijjna de helft, namelijk
n
1075
5 van de 22144 cliënten de
e
vraagg beantwoord
d. 745 cliënten (33,7%) gavven aan dat alles
a
in orde was
w en er geeen veranderin
ngen
nodigg zijn. De antw
woorden van de overige ccliënten zijn voor
v
zover mo
ogelijk gecateegoriseerd. De
D
volgende onderweerpen kwame
en naar vorenn:
- 911 cliënten (8,5
5 %) had een opmerking oover het gebrrek aan comfo
ort in de ambbulance (verin
ng,
brrandcard te hard/kort/sma
h
al).
- 822 cliënten (3,7
7 %) hadden een opmerkiing over de laange wachttijd en/of op tijjd rijden van de
am
mbulance.
- 288 cliënten (1,3
3 %) vindt dat een tijdstipp aangegeven moet worde
en waarop cliëënten vervoe
erd
wo
orden.
- 122 cliënten (<1
1,0%) hadden
n een opmerkking over de communicatie
c
e met de clië nt.
- 111 cliënten (<1
1,0%) hadden
n een opmerkking over de zorgzaamheid
z
d en vriendeliijkheid.
- 100 cliënten (<1
1,0%) hadden
n een opmerkking over de overdracht
o
bij instellingenn.
Overige opmerkingen gingen over
o
de koste n van de amb
bulancezorg, over de routte naar instelling of
huis, of cliënten wilden
w
andersom of zittendd vervoerd worden.
w
Spoed
deisende am
mbulancezorg
In de CQI spoedeissende ambulancezorg heeeft bijna 40%, namelijk 1.7
747 van de 4..383 cliënten de
vraagg over verand
dering van zorrg beantwoorrd. 1.310 cliënten (29,9%)) gaven aan ddat zij geen
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veranderingen konden noemen. De antwoorden van de overige cliënten zijn voor zover mogelijk
gecategoriseerd. De volgende onderwerpen kwamen naar voren:
- 81 cliënten (1,8%) hadden een opmerking over het comfort in de ambulance (vering, brandcard
te hard/kort/smal).
- 67 cliënten (1,5%) hadden een opmerking over de wachttijd tot de ambulance arriveerde.
- 41 cliënten (<1,0%) hadden een opmerking over de zorgzaamheid of vriendelijkheid.
- 33 cliënten (<1,0%) hadden een opmerking over de communicatie met de cliënt.
- 22 cliënten (<1,0%) hadden een opmerking over het stellen van een onjuiste diagnose (ernstiger
dan inschatting ambulancepersoneel of onterechte geruststelling).
- 17 cliënten (<1,0%) hadden een opmerking over de route of navigatie.
- 15 cliënten (<1,0%) hadden een opmerking over de kosten van het ambulancevervoer.
Overige opmerkingen gingen net als bij de cliënten aan wie planbare ambulancezorg is verleend
over andersom liggen in de ambulance en overdracht tussen instellingen. Enkele andere cliënten
plaatsen een opmerking over de communicatie met de centralist van de meldkamer, het prikken
van een infuus of de uitrusting van de ambulance.
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4

Vergelijking van cliëntervvaringen met de ambulanceezorg

De errvaringen van
n cliënten met de ambulanncezorg zijn overwegend
o
positief.
p
De eervaringen van
tussen RAV’s verscchillen dan oo
ok nauwelijkss van elkaar. Ook de ervarringen tussenn typen
ambu
ulancezorg zijn grotendeells vergelijkbaaar. Het zeer beperkte
b
ond
derscheidendd vermogen van
v
beidee CQ‐indexen is geen bepe
erking van dee resultaten aangezien de uitkomsten ttoegepast kun
nnen
worden als veranttwoordingsinfformatie of m
monitoring vaan de sector.
In dit hoofdstuk worden
w
de ervvaringen van cliënten mett de ambulancezorg tussenn RAV’s en tyypen
ambu
ulancezorg veergeleken. Da
aarnaast worddt gekeken of de ervaringen met de sppoedeisende
ambu
ulancezorg zijn veranderd sinds 2013. O
Ook wordt ingegaan op de
e omvang vann de meting en
e de
rol vaan de begeleidingscommisssie

4.1

Vergelijkin
ng RAV’s

Aan d
de hand van multilevelana
m
alyses is het oonderscheidend vermogen
n van de beidde CQ‐indexen
bepaaald. Een uitgeebreide besch
hrijving van dde multilevelaanalyses staat opgenomenn in bijlage B.
De CQ
QI planbare ambulancezor
a
rg toont geenn verschillen tussen
t
RAV’s aan op de scchaalscores. 5
RAV’ss krijgen 1 steer voor het kw
waliteitsaspeect ‘informatie
e over tijd wa
aarop cliënt w
wordt opgeha
aald’.
3 RAV
V’s scoren siggnificant bete
er op dit aspe ct. 1 RAV kan
n verbeteren door aandaccht te bestede
en
aan h
het op tijd ophalen van de cliënten, dezze RAV werd op dit aspectt gewaardeerrd met 1 ster in
plaatss van met 2 sterren,
s
zoals bij de overigge RAV’s.
De CQ
QI spoedeisen
nde ambulancezorg toontt dat 1 RAV laager scoort op
p de schaal ‘m
meldkamer’. Een
anderre RAV heeft een iets lage
er waarderinggscijfer voor de
d meldkame
er dan de oveerige RAV’s. De
D
overigge schaalscorres zijn voor alle
a RAV’s ve rgelijkbaar. Het
H kwaliteitssaspect ‘hoe llang moest u
wachten op de am
mbulance’ too
ont dat 3 RAV
V’s lager dan het gemiddelde scoren enn 1 RAV hoger dan
de ovverige RAV’s. De resultaten
n staan in tabbel 4.1 opgen
nomen.
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Tabell 4.1

Indelin
ng van de 22/2
23 deelnemennde RAV’s in drie
d groepen
sterreninndeling CQI pla
anbaar

sterrenindelling CQI spoede
eisend

*

**

***

min.

max.

*

**

***

min.

max.

0
0
0
0

22
22
22
22

0
0
0
0

3,86
3,86
3,60
3,77

3,95
3,96
3,79
3,90

1
0
0
0
0
0

22
23
23
23
23
23

0
0
0
0
0
0

3,43
3,86
3,77
3,74
3,78
3,38

3,87
3,97
3,87
3,90
3,96
3,89

Wist u hoe laat u zou
u worden
opgehaald door de am
mbulance? (V5)

5

14

3

2,36

3,44

Werd u binnen het affgesproken
tijdstip
p opgehaald do
oor de
ambullance? (V7)

1

21

0

3,33

3,92

3

19

1

3,40

3,82

1
0

22
23

0
0

8,07
8,86

8,97
9,17

Schaall:
1. Melldkamer
2. Bejeegening
3. Han
ndelen
4. Com
mmunicatie
5. Vervvoer
6. SEH

Hoe laang moest u wachten op de
ambullance? (V15)
Waard
deoordeel:
Meldkkamer (v11)
Ambulancepersoneel (v36/v41)

0

22

0

8,81

9,32

* steriindeling gebaseeerd op model gecorrigeerd
g
vooor leeftijd, oplleiding, gezondheid
* miniimale en maxim
male scores zijn ongecorrigeerdde waarden zonder correctie voor
v
leeftijd, oppleiding, gezon
ndheid
* schaaalscore: min.‐m
max.=1‐4
* waarderingscijfer: min.‐max.=0‐10
m
0

4.2

Vergelijkin
ng typen am
mbulancezo
org

In tab
bel 4.2 staan de gemiddeld
de scores op de kwaliteitssschalen van beide CQ‐inddexen
gepreesenteerd. Daaarnaast zijn de ervaringe n gemeten met
m de CQI spoedeisende aambulancezo
org in
2013 vergeleken met
m de ervaringen in de huuidige metingg.
Tabell 4.2

Schaals
lscores CQI pla
anbare en spooedeisende am
mbulancezorg (2013 en 20116)
CQI planbaar
p
(20166)
gem
middeld

Meldkamer
Bejeggening
Handelen
Comm
municatie
Vervo
oer
SEH
Waarrdering meldkamer
Waarrdering ambulance

N

3,92
3
3,92
3
3,72
3
3,85
3

22005
21558
21223
21666

9,1

21888

CQI sp
poedeisend (20
016)

CQII spoedeisend (2013)
(

gem
middeld

N

gem
middeld

N

3,68
3
3,93
3
3,81
3
3,79
3
3,86
3
3,82
3
8,6
9,0

1190
1
4293
4
4171
4
3962
3
3159
3
3511
3
1161
1
4285
4

3,22
3,93
3,82
3,79
3,89
3,85
8,4
9,0

492
1637
1590
1504
1272
1101
492
1632

* schaaalscore: min.‐m
max.=1‐4
* waarderingscijfer: min.‐max.=0‐10
m
0
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Planbare versus spoedeisende ambulancezorg
De resultaten van de schalen bejegening en vervoer zijn vergelijkbaar tussen planbare
ambulancezorg en spoedeisende ambulancezorg; verschillen zijn enkele honderdsten. Ook het
algemene waarderingscijfer is vergelijkbaar. De schaal handelen laat een iets groter verschil zien,
dat mogelijk te wijten is aan twee onderliggende items die geen onderdeel uitmaken van de CQI
planbare ambulancezorg. Het betreft de vragen ‘Werd u door het ambulancepersoneel
gerustgesteld?’ en ‘Heeft het ambulancepersoneel voldoende gedaan om u met uw pijn te helpen?’
Beide vragen worden minder positief gewaardeerd dan de overige vragen. De lagere score op de
schaal communicatie in de CQI planbare ambulancezorg wordt veroorzaakt door de negatievere
ervaringen op de vraag of cliënten informatie kregen over wat er bij aankomst zou gebeuren. Deze
vraag zit niet in de schaal communicatie van de CQI spoedeisende ambulancezorg. De verschillen
op de schalen handelen en communicatie zijn statistisch significant (p<0,05).
Spoedeisende ambulancezorg 2013 versus 2016
De resultaten van de schaalscores tussen 2013 en 2016 op de CQI spoedeisende ambulancezorg
zijn zeer vergelijkbaar; verschillen zijn enkele honderdsten. Het verschil van 0,03 op de schaal
vervoer en het verschil van 0,04 op de schaal SEH is statistisch significant (p<0,05). Het algemene
waarderingscijfer voor het ambulancepersoneel is onveranderd in de afgelopen 3 jaar. Het meest
opvallende verschil betreft de verbetering van de ervaringen van cliënten met de meldkamer. De
ervaringen van de huidige meting zijn 0,46 gestegen ten opzichte van de meting in 2013. Dit is voor
een CQI schaalscore een enorme stijging. Dit komt ook tot uitdrukking in het waarderingscijfer voor
de meldkamer. Er is een kleine verbetering (0,2) in 2016 ten opzichte van 2013. Beide verschillen
zijn statisch significant.
Ervaringen zorgambulance versus regulier en vervoerd versus EHGV
De ervaringen van cliënten vervoerd met een zorgambulance zijn vergelijkbaar met de ervaringen
van cliënten vervoerd met een ‘reguliere’ ambulance (ALS), die wordt ingezet voor planbare
ambulancezorg. De schaalscores laten geen verschillen zien tussen beide typen ambulances. Op de
vraag ‘Had het ambulancepersoneel aandacht voor uw pijn tijdens de rit?” was een klein verschil te
zien in het voordeel van de reguliere ambulance (ALS vs. zorgambulance=3,86 vs. 3,80). Op de
vraag of het ambulancepersoneel aandacht had voor mensen die bij u waren de ervaringen van
cliënten vervoerd met een zorgambulance iets positiever (ALS vs. zorgambulance =3,81 vs. 3,88).
Beide verschillen zijn statistisch significant (p<0,05).
De ervaringen van cliënten aan wie spoedeisende ambulancezorg is verleend, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen cliënten die vervoerd zijn naar een spoedeisende hulpafdeling of eerste hulp
ter plaatse ontvangen en vervolgens niet worden vervoerd (EHGV) zijn op de schalen meldkamer
en communicatie vergelijkbaar. De ervaringen zijn verschillend op de schaal ‘bejegening’. De
cliënten die niet zijn vervoerd zijn iets negatiever dan de cliënten die wel zijn vervoerd (EHGV vs.
vervoerd=3,89 vs. 3,84). Ook de ervaringen van cliënten op de schaal ‘handelen’ zijn minder
positief voor cliënten die niet zijn vervoerd tegenover cliënten die wel zijn vervoerd (EHGV vs.
vervoerd=3,77 vs. 3,82). Op de vraag of het ambulancepersoneel duidelijk antwoord op uw vragen
gaf waren de ervaringen van de vervoerde cliënten positiever (EHGV vs. vervoerd=3,81 vs. 3,87).
Ook het algemene oordeel over het ambulancepersoneel is iets positiever. Het waarderingscijfer
voor niet vervoerde cliënten is gemiddeld 8,94. Vervoerde cliënten waarderen de ambulancezorg
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met eeen gemiddellde van 9,07. Alle genoem
mde verschille
en zijn statisch significant ((p<0,05). Op de
schaleen ‘vervoer’ en
e ‘SEH’ is ge
een vergelijkinng mogelijk tussen beide groepen
g
cliënnten.

4.3

Betrouwb
baarheid en
n steekproe fgrootte

Op grrond van de multilevelana
m
alyse kan worrden berekend hoeveel respondenten minimaal perr RAV
nodigg zijn om voor een schaal betrouwbaar
b
r verschillen aan
a te tonen. Des te kleineer de verschillen
tussen RAV’s des te
t groter het aantal respoondenten moe
et zijn om verschillen te toonen. In dit geval
g
zijn de verschillen klein wat leid
dt tot een ve reiste N per RAV
R van 150 voor de schaaal meldkame
er, en
een vvereiste N van
n >1.000 cliën
nten voor de overige schalen.
Het iss de vraag of de zeer bepe
erkte variatie tussen RAV’ss rechtvaardigt dat op zo’ n grote schaa
al
metin
ngen plaatsvinden. Wanne
eer we verge lijkingen tusssen RAV’s loslaten, maar inndividuele RA
AV’s
in de tijd willen vo
olgen om te verifiëren
v
dat de cliëntervaaringen op ee
en hoog niveaau blijven, da
an kan
dat all met 100 resspondenten per
p RAV. Geleet op de respo
ons in de stee
ekproefmetinng zou het da
an
volstaaan om 350 cliënten
c
aan wie
w spoedeiseende ambulaancezorg is ve
erleend per RRAV te benade
eren
en 4000 cliënten aaan wie planba
are ambulanccezorg is verle
eend per RAV
V. Een nog slaankere benad
dering
kan zijn om uitsluitend te focusssen op het t otale nationaale beeld, zon
nder per indivviduele RAV
uitsprraken te doen
n. Dan zou ee
en totaal van 1.000 respon
ndenten voor heel Nederlland kunnen
volstaaan; gelet op de respons dienen
d
dan teegen de 3.500
0 cliënten me
et een A‐urgeentie en 4.000
0
cliëntten met een B‐urgentie
B
te worden bennaderd. Dit ko
omt neer op ongeveer
o
1500 en 175 cliën
nten
per RAV in plaats van
v de 600 clliënten per tyype ambulanccezorg per RA
AV die voor ddit onderzoekk zijn
benad
derd.

4.4

Begeleidin
ngscommissie

De zitttende partijeen in de bege
eleidingscomm
missie van de
e CQI planbarre ambulanceezorg zijn sind
ds de
oprich
hting in 2013
3 rondom de eerste ontwi kkelfases van
n de CQI planbare ambula ncezorg
per e‐mail is de definitievve
ongew
wijzigd. In eeen bijeenkomst en aanvulleend via een reactieronde
r
inhou
ud van de CQI planbare am
mbulancezorgg vastgesteld. Ten opzichte van de eerddere beslissin
ngen
zijn er op basis van
n de psychom
metrische eigeenschappen en het discrim
minerend verrmogen geen
n
wijziggingen aangebracht in de CQI
C planbaree ambulancezzorg. Inhoude
elijk zijn de vrragen allen
relevaant voor de praktijk
p
en/off komen overreen met aandachtspunten, zoals bijvooorbeeld de
indicaator pijnmedicatie. Dat de
e vragenlijst nnauwelijks on
nderscheidt tu
ussen RAV’s llaat zien op de
d
kwalitteitsthema’s wordt niet als een beperkking van de vragenlijst
v
gezzien, maar alss een teken dat
d
cliëntten overal in Nederland ovverwegend h ele goede ervvaringen heb
bben met de aambulancezo
org en
dat daaarom ook weinig
w
verschillen naar vorren komen. Voorts
V
bieden de resultateen waardevolle
veran
ntwoordingsin
nformatie en zijn ze geschhikt voor mon
nitoring van de
d kwaliteit vvan
ambu
ulancezorg.
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Het continu meten van clliëntervaringen met ambullancezorgg

In sep
ptember 2016
6 hebben me
edewerkers v an twee orgaanisaties een pilotonderzooek naar het
contin
nu meten van
n ervaringen van cliënten uitgevoerd. Alle
A cliënten ontvingen naa het afsluiten van
de zorg een uitnod
diging om de CQI spoedeissende of plan
nbare ambula
ancezorg in tee vullen. Het
aantaal uitnodiginggen dat het pe
ersoneel heeeft meegegeven was beperkt, doordat hhet
ambu
ulancepersoneel in veel ge
evallen de situuatie als ongeschikt of ongepast beoorrdeelde.
Boven
ndien bleek de
d respons niet te verhogeen door de pe
ersoonlijke uitnodiging, w
waardoor een het
aantaal respondentten onvoldoe
ende was om betrouwbare
e uitspraken over de erva ringen van
cliëntten te doen. Echter,
E
uit de
e evaluatiegessprekken me
et medewerke
ers van beidee organisatiess is
waard
devolle inform
matie over he
et pilotonderrzoek naar vo
oren gekomen
n. Verschil in opvattingen
tussen medewerkers over de relevantie vann het cliëntpe
erspectief terr bevorderingg van de kwaliteit
van ambulancezorrg kwamen duidelijk naar voren. Ook kwamen
k
aank
knopingspuntten voor het
optim
maliseren van het continu meten van clliëntervaringen met ambu
ulancezorg naaar voren.

5.1

Aanleidingg

Aanleeiding voor dee pilot met he
et continu m eten van cliëntervaringen
n zijn, ten eerrste de behoe
efte
binneen de sector om
o kwaliteit van
v ambulanncezorg contin
nu te monitoren, waarondder de kwalitteit
zoals ervaren door cliënten, en
n ten tweede,, was de resp
pons in de me
eting met de CCQI planbare
e
ambu
ulancezorg in 2015 aan de lage kant. Eeen persoonlijke uitnodigin
ng van de zorggverleners ka
an
respo
ons‐verhogen
nd werken in vergelijk mett de onderzoe
eksmethode waarbij steekkproeven worden
getro
okken en geseelecteerde cliënten per poost meerdere uitnodiginge
en ontvangenn. Bovendien is de
datavverzameling van
v een continue meting ggoedkoper aaangezien resp
pondenten al leen digitaal de
vrageenlijst kunnen
n invullen en geen papiereen vragenlijstt toegestuurd
d krijgen. De eervaringen va
an
cliëntten met de am
mbulancezorg zijn in eerd ere metingen
n erg positieff geweest. Dooor direct na het
afronden van het contact met de zorgverlenner te vragen
n naar de erva
aringen met dde zorg ontsttaat
mogeelijk een gevarieerder beeld, doordat ccliënten zich details
d
van de
e zorg beter hherinneren da
an na
een p
periode van tw
wee tot drie maanden.

5.2

Opzet en uitvoering

Het p
personeel van
n twee organiisaties, Kijlstrra Ambulance
egroep Fryslân en de RAVU
U, heeft in de
e
maan
nd septemberr bij het afsluiten van het contact met een cliënt ee
en uitnodigingg meegegeve
en
voor d
deelname aan het vragenlijstonderzoeek met beide CQ‐indexen voor
v
de amb ulancezorg. Het
H
uitgan
ngspunt was om alle cliën
nten (tot een maximum vaan 600 cliënte
en per type a mbulancezorrg) die
ambu
ulancezorg heebben ontvan
ngen uit te noodigen, tenzijj medewerkers de inschattting maakten
n dat
het eeen ongepastee situatie betrof. Voorafgaaand aan het onderzoek zijn verschillennde
inform
matiemiddeleen opgesteld en verspreidd om de achte
ergrond van het
h onderzoeek en de werkkwijze
voor d
de medewerkers te verdu
uidelijken; ee n bericht op de websites van
v de organnisaties, waarrin de
metin
ng kenbaar werd
w
gemaaktt bij het persooneel, een vraaag&antwoord documentt over de take
en
van d
de medewerkers, een docu
ument met tooelichting ove
er CQI onderzzoek en een pposter die die
ende
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als heerinnering voor de medew
werkers. Bij heet evalueren van de continue meting iss gekeken na
aar de
respo
ons van de meethodiek en naar
n
het persspectief van het
h personeel van de orgaanisaties doorr met
medeewerkers op locatie in gesprek te gaan over hun ervvaringen. Gesspreksonderw
werpen waren de
ervaringen van meedewerkers met
m de inform
matievoorzien
ning voorafga
aand en het pproces van he
et
uitdelen van uitno
odigingen en de boordelinng van medew
werkers over de methode in het algemeen.
Vooraafgaand aan de
d gesprekke
en is aan de teeamleiders gevraagd
g
om de ervaringenn van het
ambu
ulancepersoneel uit te vragen.

5.3

Resultaten

Respo
ons
Uit taabel 5.1 is af te
t leiden dat het beide orgganisaties nie
et gelukt is om
m 600 uitnoddigingen per type
t
ambu
ulancezorg mee te geven aan
a cliënten, ondanks datt er (veel) meer cliënten zoorg hebben
ontvaangen in septtember. Het ambulancepe
a
ersoneel heefft ongeveer een derde vann de uitnodigingen
meeggegeven aan cliënten
c
die spoedeisende
s
e ambulancezzorg hebben ontvangen. Inn geval van
planb
bare ambulan
ncezorg heeftt een organisaatie een derd
de van de uitn
nodigingen m
meegegeven aan
a
cliëntten en de and
dere organisa
atie twee derdde van het oo
orspronkelijk
k beoogde aanntal uitnodigingen.
Verdeer is de netto
o respons dusdanig laag (55‐12%) dat de
e gemeten ervvaringen niett representattief
zijn vo
oor de totalee populatie va
an de organissaties. De ervvaringen van de
d cliënten ziijn daarom niiet
afzon
nderlijk gerap
pporteerd, ma
aar worden m
meegenomen
n in het landelijk onderzoeek onder 23 RAV’s.
R
Tabell 5.1

Het aa
antal meegege
even uitnodigiingen en netto
o respons per type ambulanncezorg en
organissatie
CQI planbaar
organissatie 1

Aantal meegegeven
n uitnodigingen
Netto
o respons

2253
12 (5%)

CQI spoedeisend

orrganisatie 2

organisatiie 1

organissatie 2

178
10 (6%)

253
12 (5%))

178
8
10 (6
6%)

In hett landelijke onderzoek waarbij steekprroeven zijn ge
etrokken en de
d dataverzam
meling met de
d
mixed
d‐mode meth
hode is verzameld, ligt de respons aanzzienlijk hogerr, namelijk 288% voor de CQ
QI
planb
bare ambulan
ncezorg en 36
6% voor de CQ
QI spoedeisende ambulan
ncezorg. Het hherhaaldelijkk
uitnodigen (tot 3xx) en de comb
binatie van onnline met sch
hriftelijke data
averzamelingg werkt respo
ons
bevorrderend. In de landelijke meting
m
heeft een derde vaan de respondenten gereaageerd op de
e
eerstee uitnodigingg. Dit aandeell is vergelijkb aar met de continue metiing. In de landdelijke metin
ng
heeft de helft van de responde
enten een pappieren vragen
nlijst ingevuld
d. Enkel onlinne data
verzamelen, zoals in de continu
ue meting is ggedaan, sluit aan bij de he
elft van de cliiënten. Dit ko
omt
ook n
naar voren in de reacties die
d beide orgaanisaties heb
bben ontvangen, waarin w
wordt aangege
even
dat dee online methode niet passt bij de overrwegend oudere doelgroep. Daarnaastt was er onde
er
cliëntten sprake vaan enquêtemo
oeheid. Cliënnten krijgen in
n de zorg vaker enquêtes mee. Bovend
dien
ging d
de aandacht van
v cliënten in spoedeisennde situaties voornamelijk uit naar de familie in pla
aats
van n
naar het invullen van de en
nquête. Het vvolgende citaat illustreert dit:
“D
De enquête veerdwijnt erge
ens in een tass, in de kledin
ng of ergens in een hoekjee. Er is op datt
moment geen aandacht voo
or, die gaat uuit naar de fam
milie.”
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Evaluatiegesprekken met medewerkers
Bij een organisatie is een evaluatiegesprek met ambulance verpleegkundigen werkzaam binnen
zowel de spoedeisende ambulancezorg als de planbare ambulancezorg, teamleiders van
verschillende locaties en een kwaliteit coördinator georganiseerd om de pilot te bespreken. Bij de
andere organisatie was het niet mogelijk om meerdere ambulanceprofessionals tegelijkertijd te
spreken. Uiteindelijk zijn bij deze organisatie twee evaluatiegesprekken gehouden, waarvan een
met een teamleider en een met een ambulanceverpleegkundige. Laatst genoemde had ook zelf
ervaring met het uitdelen van uitnodigingen op de ambulance. In de gesprekken zijn de
onderstaande onderwerpen besproken.
De informatievoorziening wordt als zeer positief ervaren
Medewerkers van beide organisaties geven aan dat zij goed geïnformeerd zijn voorafgaand aan de
meting. Men vond het duidelijk wat er van hen verwacht werd, wat het doel van het onderzoek
was, dat de tijd tussen de informatievoorziening en de aanvang van de pilot precies goed was.
Situaties werden vaak als ongepast ervaren
Het ambulancepersoneel beschouwde het uitdelen van uitnodigingen niet als een extra inspanning.
Toch bestond er weerstand onder het ambulancepersoneel van beide organisaties. De
voornaamste reden voor deze weerstand was dat de situatie vaak als ongepast werd ervaren. De
grens van wat als ongepast gezien wordt, varieert sterk van persoon tot persoon. Verder werden
zowel acute als minder dringende situaties als ongepast ervaren, wat de volgende citaten
illustreren:
“Ik had een keer een reanimatie en ik wist dat ik de uitnodigingen bij mij had, maar dan ga ik
niet zo’n envelop in iemand zijn handen drukken.”
“Vorige week had ik een terminale meneer en ik vroeg of hij nog ergens langs wilde rijden, of ik
hem nog ergens een plezier mee kon doen. Hij gaf aan dat hij nog een keer naar de zaak wilde
gaan waar hij had gewerkt. Het was hartstikke leuk en het personeel stond buiten en iedereen
heeft die man een hand gegeven en afscheid genomen. Moet ik dan met mijn briefje
aankomen?”
Uitnodigingen werden selectief (niet) meegegeven
Een andere reden voor het niet meegeven van uitnodigingen was het gevoel beoordeeld te
worden. Dit heeft geleid tot het selectief meegeven van uitnodigingen. Zo kwam naar voren dat
wanneer het contact met de cliënt goed was, uitnodigingen in sommige gevallen eerder werden
meegegeven. Daarnaast werden uitnodigen soms niet meegegeven aan cliënten die aangaven
ontevreden te zijn. Dit komt naar voren in het volgende citaat:
“Ik geef maar geen brief, want straks gaat het over mijn gedrag.”
Het meegeven van uitnodigingen wordt vergeten
Medewerkers van beide organisaties gaven aan dat het uitdelen van uitnodigingen aan cliënten
vaak werd vergeten. Dit geldt vooral voor de drukke situaties met instabiele cliënten, zoals bij
infarcten en hersenbloedingen. Dat het wordt vergeten wordt niet toegeschreven aan de
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informatievoorziening voorafgaand, maar aan de individuele medewerker. Het volgende citaat
bevestigt dit:
“Het vergeten ligt aan hoe de medewerker er zelf instaat en niet aan de informatievoorziening
vooraf, want die was uitgebreid en goed verzorgd.”
Kritiek op CQ‐indexen
Voor medewerkers van één organisatie geldt dat de weerstand bij het meegeven van de
uitnodigingen ook veroorzaakt wordt door kritiek op de CQ‐indexen. Na het lezen van de vragen
over naam/adres/woonplaats gegevens ontstond discussie over de privacy gevoeligheid. Het was
niet voor iedereen duidelijk dat naar deze gegevens werd gevraagd om te voorkomen dat dezelfde
cliënten ook voor het landelijk onderzoek zouden worden uitgenodigd. Daarnaast werden sommige
vragen in de vragenlijst te subjectief gevonden. Bij doorvragen werd helder dat dit voortkwam uit
onduidelijkheden over de doelstelling van het onderzoek, de totstandkoming van de CQ‐indexen en
wat de rol van cliëntervaringen zijn bij het evalueren van de kwaliteit van zorg. De volgende citaten
laten dit zien:
“De vraag ‘Is de zorg goed overgedragen aan de spoedeisende hulp?’, hoe kan een leek dit
bepalen?”
“Het is een patiëntenervaringsonderzoek waar vervolgens een kwaliteitsslag aan wordt
gegeven. Dat is lastig, want het blijft een ervaring. In mijn beleving kun je aan ervaring geen
kwaliteit toekennen.”
Enquêtemoeheid bij medewerkers
Het ambulancepersoneel van een organisatie is vaak betrokken bij meerdere onderzoeken,
waardoor zij een lagere motivatie hebben voor weer een onderzoek. Dit heeft er ook aan
bijgedragen dat het uitdelen van uitnodigingen weerstand heeft opgeroepen. Het volgende citaat is
hiervoor typerend:
“Dat hoor je ook in de wandelgangen; weer een onderzoek, moeten we weer ergens aan
meewerken.”
Sterke punten en suggesties ter verbetering
Volgens het ambulancepersoneel van beide organisaties is de informatievoorziening voorafgaand
aan het onderzoek een van de meest positieve aspecten van de continue meting. Verder vinden
medewerkers van een organisatie het goed dat er gevraagd wordt naar aspecten als bejegening. Dit
in tegenstelling tot het ambulancepersoneel bij de andere organisatie, die dergelijke vragen
subjectief vonden en vraagtekens zetten bij wat de antwoorden zeggen over de kwaliteit van de
verleende zorg. Deze medewerkers brachten de suggestie naar voren om het doel van het meten
van cliëntervaringen helderder te communiceren. Andere verbeterpunten ten aanzien van de
methode zijn het beperken van de vrijheid van medewerkers om uitnodigingen uit te delen na
eigen inschatting van de situatie, oftewel het verplicht uitnodigen van iedere cliënt ongeacht de
situatie. Ook wordt genoemd dat individuele verantwoordelijkheid het meegeven van
uitnodigingen kan verbeteren. Overige suggesties zijn om alle spoedzorg verlenende organisaties te
betrekken en om landelijk ervaringen van cliënten te meten.
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5.4

Conclusie

Het continu meten
n, zoals uitgevoerd in het pilotonderzo
oek, is als metthode om ervvaringen van
cliëntten die ambulancezorg hebben ontvanngen ongeschikt. Het versttrekken van dde uitnodigingen
door het ambulancepersoneel werkt niet reespons‐verho
ogend. Voor een
e goede resspons is het nodig
n
om clliënten herhaaaldelijk uit te
e nodigen en digitale en scchriftelijke da
ataverzameli ng met elkaa
ar te
comb
bineren. Daarrnaast waren er veel inspaanningen binn
nen de twee organisaties nodig, zoals
inform
meren en mo
otiveren van het
h personeeel en de logisttiek rondom het
h uitdelen vvan de uitnod
digen.
Dit brrengt relatieff hoge kosten met zich meee wat het po
ositieve effectt op de kosteen van de
goedkkopere datavverzameling bij
b een continnue meting te
eniet doet.
We co
oncluderen dan
d ook dat de
d CQI planbaare ambulanccezorg en de CQI
C spoedeissende
ambu
ulancezorg zicch als zodanigg niet optimaaal voor het direct
d
benade
eren van cliënnten lenen. Het
directt benaderen van
v patiënten kan wellichht werken voo
or andere the
ema’s en/of oonderzoeken met
een aandere doelsttelling of op een
e anders m
manier worden vormgegevven. Andere ““continue”
methoden, zoals met
m een iPad op de spoed eisende hulp
pafdeling (SEH
H) naar gedeeelde ervaringen
(ambulance en SEH) te vragen of een week later te belle
en en aan de hand van eenn interview naar
de ervvaringen te vragen
v
zijn mo
ogelijk efficiëënter. De cliëntenpopulatiie en zorgverrlening in de
ambu
ulancesector is zeer diffuus. Mede daarrom moeten meetinstrum
menten gerichht worden inggezet.
Conclluderend wass het pilotond
derzoek een w
waardevolle ervaring die veel
v informattie heeft
opgelleverd.
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Bijlage A

Ambulanceorganisaties per RAV‐regio

In onderstaande tabel staat een overzicht van de RAV‐regio’s in Nederland en de
ambulanceorganisaties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ambulancezorg binnen een
regio:
Tabel A.1

Ambulanceorganisaties per RAV regio

RAV‐regio

Organisatie(s)

1. Zeeland

Witte Kruis
ZorgSaam
Ambulancezorg Groningen
Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond
BIOS groep
GGD Haaglanden Ambulancezorg
Witte Kruis Haaglanden
Ambulancezorg Zoetermeer
Ambulance Amsterdam
GGD Flevoland
Ambulance Oost
Witte Kruis Noord Holland Noord
Veiligheidsregio Noord‐Holland Noord
RAV Hollands Midden
RAV Brabant‐Zuidoost
UMCG ambulancezorg
RAVU
RAV IJsselland
Kijlstra Ambulancegroep Fryslân
UMCG ambulancezorg
RAV Gooi en Vechtstreek
Ambulancezorg Limburg‐Noord
Witte Kruis Kennemerland
Veiligheids‐ en Gezondheidsregio Gelderland‐Midden
Veiligheidsregio Gelderland‐Zuid
Ambulancedienst Zuid‐Holland Zuid
RAV Brabant Midden‐West‐Noord
Witte Kruis NOG
GGD Zuid Limburg

2. Groningen
3. Rotterdam‐Rijnmond
4. Haaglanden

5.
6.
7.
8.

Amsterdam‐Amstelland/Zaanstreek‐Waterland
Flevoland
Twente
Noord Holland Noord

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hollands Midden
Brabant Zuidoost
Drenthe
Utrecht
Ijsselland
Friesland

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Gooi en Vechtstreek
Limburg‐Noord
Kennemerland
Gelderland Midden
Gelderland Zuid
Zuid‐Holland‐Zuid
Brabant Midden‐West‐Noord
Noord en Oost Gelderland
Zuid‐Limburg
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Bijlage B

CQI methodiek

Achtergrond
Om op een gestandaardiseerde manier de ervaringen van zorggebruikers in kaart te brengen,
wordt in Nederland veelvuldig gebruik gemaakt van de wetenschappelijke methode Consumer
Quality Index (CQI) (Delnoij et al., 2006). Deze methode is gebaseerd op de Amerikaanse CAHPS
(Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) en de Nederlandse QUOTE (QUality
of care Through the patient’s Eyes) (Sixma et al., 1998). Dergelijke vragenlijsten worden gezien als
een verbetering ten opzichte van de vragenlijsten over de tevredenheid van zorggebruikers zoals
deze in de jaren 80 werden gehanteerd. Informatie over de ervaringen van cliënten dragen
namelijk bij aan het identificeren van mogelijke verbeterpunten in de zorg en vormt daarmee een
betere reflectie van de kwaliteit van zorg.

Ervaringsvragen en belangenvragen
Naast het meten van de ervaringen van zorggebruikers met betrekking tot kwaliteitsaspecten
binnen de zorg wordt via de CQI methode het belang gemeten dat cliënten toekennen aan
dergelijke aspecten. Aan de hand van een combinatie van ervaringsvragen en belangvragen worden
verbeterscores uitgerekend, waardoor inzichtelijk wordt welke aspecten van de zorg beter kunnen.

Ontwikkelfasen
Bij de ontwikkeling van een CQI wordt een onderscheid gemaakt in de volgende vier fasen;
1. Voorbereiding (opstellen onderzoeksplan; vaststelling onderzoeksplan door
begeleidingscommissie en stakeholders).
2. Constructie (opstellen eerste conceptvragenlijst onder meer op basis van kwalitatief onderzoek
en/of bestaande vragenlijsten).
3. Psychometrisch onderzoek (vaststellen van de psychometrische eigenschappen van de
vragenlijst).
4. Validatie onderzoek naar het discriminerend vermogen van de vragenlijst.
Fase 1 en 2: Voorbereiding en constructie
Voor de ontwikkeling van de eerste en tweede fase van de ontwikkeling van de CQ‐indexen
ambulancezorg verwijzen wij naar eerdere rapportages.1, 2

1

2

38

Sixma H, Bloemendal E, Wagtendonk I van, Rademakers J. CQ‐index Ambulancezorg: ontwikkeling en
psychometrische test. Utrecht: NIVEL, 2010.
Rozeboom A, Krol M, Bos N, Plass AM. CQ‐index Planbare Ambulancezorg: Ontwikkeling van een
meetinstrument. Utrecht: NIVEL: 2015.

Kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van cliënten, NIVEL 2017

Fase 3: Psychometrisch onderzoek
Het psychometrisch onderzoek en het vaststellen van het onderscheidend vermogen van de CQI
planbare ambulancezorg maakt onderdeel uit van dit onderzoek. De methoden en resultaten van
de psychometrische testen van beide CQI‐meetinstrumenten worden hier beschreven. Beide
vragenlijsten hebben deze fase eerder doorlopen (CQI planbare ambulancezorg in 2015, CQI
spoedeisende ambulancezorg in 2013), maar omdat de meetinstrumenten voorafgaand aan het
onderzoek geactualiseerd zijn, worden de volgende aspecten nogmaals bekeken: scheefheid van de
antwoorden op het betreffende item; non‐respons per item; het belang dat respondenten hechten
aan het item; samenhang tussen items; het feit of het item schaalbaar is.
Itemanalyses
De CQ‐indexen zijn eerst op itemniveau bekeken. Hierbij werd naar drie aspecten gekeken:
1. Ten eerste werd naar de scheefheid van de verdeling van antwoorden op de ervaringsvragen
gekeken. Als op een item 90% of meer van de antwoorden in de meest positieve categorie
(bijvoorbeeld ‘ja, helemaal’ of ‘geen probleem’) of in de meest negatieve categorie
(bijvoorbeeld ‘nee, helemaal niet’ of ‘groot probleem’) valt, spreken we van een extreem scheve
verdeling. De ervaringen zijn dan zo weinig verschillend dat deze geen onderscheid maken
tussen verschillende groepen respondenten. Dit kan reden zijn om een vraag uit de vragenlijst
te verwijderen. De ontbrekende waarden worden hierbij buiten beschouwing gelaten en ook de
antwoordcategorieën ‘niet van toepassing’ en ‘weet ik niet’ zijn niet meegenomen.
2. Ten tweede is gekeken naar het aantal ontbrekende waarden per item. Dit aantal zegt iets over
de relevantie, maar ook over het begrip van de respondenten van dit item. Als de vraag op
slechts een klein deel van de respondenten van toepassing is of door slechts een klein deel van
de respondenten wordt ingevuld, kan overwogen de vraag te verwijderen. Het percentage
respondenten dat de vraag onterecht niet heeft ingevuld of wie de vraag met ‘niet van
toepassing’ of ‘weet ik niet (meer)’ heeft beantwoord, worden beschouwd als missende
waarden. De percentages gaan alleen over de respondenten voor wie de vraag van toepassing
zou kunnen zijn.
3. Ten derde is via itemanalyses van de belangscores (eerder onderzoek 2013 en 2015) inzicht
verkregen in de relevantie van de items. Aan de hand van belangscores werd duidelijk aan
welke kwaliteitsaspecten cliënten veel belang hechten in de planbare ambulancezorg en welke
kwaliteitsaspecten minder belangrijk zijn. Belangscores helpen bij de besluitvorming over het
verwijderen van vragen. Bij de belangvragen is het rekenkundig gemiddelde vastgesteld op een
vierpuntsschaal (1=niet belangrijk; 2=beetje belangrijk; 3=belangrijk; 4=heel belangrijk).
In tabellen B.1 en B.2 staan de items opgenomen, waarbij sprake is van een extreme scheve
verdeling, meer dan 5% missende waarden en de belangscores. Het merendeel van de vragen, die
op basis van de item analyses verwijderd zouden kunnen worden maken onderdeel uit van een
kwaliteitsthema. Dit is reden om de vragen te behouden. Ook de overige vragen, die geen
onderdeel uitmaken van een kwaliteitsthema worden niet verwijderd uit de vragenlijsten
aangezien deze belangrijk worden gevonden of inhoudelijk overeenkomen met een
kwaliteitsindicator in de ambulancesector.
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Tabel B.1
Nr.

Items met een extreem scheve verdeling van antwoorden (>90%), meer dan 5% missende
waarden en belangscores in de CQI planbare ambulancezorg

Vraag

N

2
9
14

Wat voor vervoer heeft u gehad?*
Was u op tijd voor uw afspraak in het ziekenhuis?
Kon het ambulancepersoneel met uw medische
apparatuur omgaan?
16 Heeft u nog opmerkingen over het vervoer met de
ambulance?*
17 Nam het ambulancepersoneel u serieus?#
18 Had het ambulancepersoneel genoeg tijd voor u?#
20 Had u vertrouwen in het ambulancepersoneel?#
21 Was het ambulancepersoneel zorgzaam?#
24 Gaf het ambulancepersoneel duidelijk antwoord op
uw vragen?
25 Werkte het ambulancepersoneel goed met elkaar
samen#
30 Vond u dat het ambulancepersoneel u goed
overdroeg aan de zorgverleners#
33 Nam het ambulancepersoneel afscheid van u?#
35 Heeft u positieve punten over het
ambulancepersoneel?*
# vragen zijn opgenomen in een kwaliteitsthema
* geen belangscore want geen ervaringsvraag

Tabel B.2
Nr.

8
14
17
18
19
21
22
30
38
39
40

42
#
*

40

% extreme
categorie

2084
1810
334

>5% missende
waarden (%)

93,5 (Ja)
98,5 (Ja)

2093

5,7
6,1

Belang‐
score
3,19
3,42

5,5

2199
2194
2162
2178
1543

94,5 (Ja, helemaal)
92,6 (Ja, helemaal)
94,4 (Ja, helemaal)
91,1 (Ja, helemaal)
92,2 (Ja, helemaal)

3,36
3,21
3,47
3,27
3,38

2042

96,3 (Ja, helemaal)

3,37

2011

94,5 (Ja, helemaal)

3,44

2070
1964

91,2 (Ja, zeker)

2,94
11,3

Items met een extreem scheve verdeling van antwoorden (>90%), meer dan 5% missende
waarden en belangscores in de CQI spoedeisende ambulancezorg

Vraag

N

Had de centralist van de meldkamer voldoende
aandacht voor u?
Vond u dat de huisarts (of dienstdoende arts) en het
ambulancepersoneel goed samenwerkten?
Was het ambulancepersoneel beleefd tegen u?
Nam het ambulancepersoneel u serieus?#
Had het ambulancepersoneel genoeg tijd voor u?#
Had u vertrouwen in het ambulancepersoneel?#
Ging het ambulancepersoneel kordaat te werk?#
Werkte het ambulancepersoneel goed met elkaar
samen?#
Heeft het ambulancepersoneel u goed overgedragen
aan de spoedeisende hulp?#*
Vond u dat het ambulancepersoneel en de
spoedeisende hulp goed met elkaar samenwerkten?#
Heeft u nog opmerkingen over de samenwerking
tussen het ambulancepersoneel en de spoedeisende
hulp? *
Heeft u positieve punten over het
ambulancepersoneel?*
vragen zijn opgenomen in een kwaliteitsthema
geen belangscore want geen ervaringsvraag

% extreme
categorie

>5%
Belang‐
missende
score
waarden (%)
3,48

1224

92,8 (Ja, helemaal)

901

92,6 (Ja, helemaal)

3,43

4264
4257
4199
4230
4185
3966

96,7 (Ja, helemaal)
94,6 (Ja, helemaal)
95,4 (Ja, helemaal)
92,2 (Ja, helemaal)
93,6 (Ja, helemaal)
95,2 (Ja helemaal)

3,24
3,60
3,47
3,59
3,59
3,62

3439

91,9 (Ja, helemaal)

3257
3991

3872

10,9
11,1

90,9 (Nee)

3,64

8,9

11,7
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Inter‐itemanalyses
Met behulp van inter‐itemanalyses is de samenhang tussen verschillende items bekeken. Als er een
sterke samenhang is tussen twee verschillende items en de items ook inhoudelijk over hetzelfde
onderwerp gaan, betekent dit dat één van de twee betreffende items verwijderd zou kunnen
worden. Een item levert dan geen eigen (unieke) bijdrage aan het begrip kwaliteit van
ambulancezorg. De samenhang tussen de items is berekend aan de hand van Pearson’s
correlatiecoëfficiënten. Als een coëfficiënt (veel) hoger is dan 0,70 kan overwogen worden om één
van beide items te verwijderen uit het instrument.
In de CQI planbare ambulancezorg is de correlatie tussen de vraag ‘Vond u het een probleem dat u
niet wist wanneer u zou worden opgehaald? (N=677)’ en ‘Was het een probleem dat de ambulance
eerder of later kwam dan afgesproken? (N=42)’ 0,72. De correlatie tussen de vragen ‘Gaf het
ambulancepersoneel uitleg over wat ze met u deden? (N=2167)’ en ‘Legde het
ambulancepersoneel u dingen op een begrijpelijke manier uit? (N=2150)’ 0,71. Overige correlaties
tussen vragen zijn lager dan 0,7.
In de CQI spoedeisende ambulancezorg is de correlatie tussen de vraag ‘Was het
ambulancepersoneel beleefd tegen u? (N=4264)’ en de vraag ‘Nam het ambulancepersoneel u
serieus? (N=4257)’ 0,77. De vragen ‘Gaf het ambulancepersoneel uitleg over wat ze met u deden?
(N=3975)’ en ‘Legde het ambulancepersoneel u dingen op een begrijpelijke manier uit? (N=3985)’
correleren evenveel met elkaar als in de CQI planbare ambulancezorg. De vragen ‘Heeft het
ambulancepersoneel u goed overgedragen aan de spoedeisende hulp? (N=3439)’ en ‘Vond u dat
het ambulancepersoneel en de spoedeisende hulp goed met elkaar samenwerkten? (N=3257)’
hadden een correlatie van 0,75. Overige correlaties tussen vragen zijn lager dan 0,7.
De bovengenoemde correlaties zijn niet veel hoger dan worden dan 0,7 en zijn geen aanleiding om
vragen uit de CQ‐indexen te verwijderen.
Schaalconstructie
Ter verificatie van de schalen/kwaliteitsthema’s zoals die voor beide CQI vragenlijsten eerder zijn
vastgesteld, is voor deze schalen opnieuw Cronbach’s alfa berekent. Een waarde van 0,70 of hoger
wordt beschouwd als betrouwbaar. In dat geval is het statistisch verdedigbaar om een gemiddelde
te berekenen over de items uit de schaal; dat gemiddelde is dan betrouwbaarder dan de scores op
de afzonderlijke items en het is ook overzichtelijker om analyses en resultaten te presenteren van
een kleinere set schalen, dan een grotere set van afzonderlijke items. De CQI planbare
ambulancezorg bestaat uit vier betrouwbare schalen (tabel B.3), de CQI spoedeisende
ambulancezorg bestaat uit 7 schalen waarvan 6 schalen voldoende betrouwbaar zijn (tabel B.4).
We accepteren de betrouwbaarheid van 0,65 voor de schaal meldkamer. De schaal EHGV is
duidelijk niet betrouwbaar (α=0,32) en er worden dan ook geen schaalscores voor deze schaal
berekend en gepresenteerd.
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Tabel B.3

Overzicht betrouwbaarheidsanalyse CQI planbare ambulancezorg

Nr.

ITC

α if item
deleted

Vervoer (N=2166, α=0,85)
10

Paste de rijstijl van de ambulancechauffeur bij uw situatie?

0,80

0,82

11

Had het ambulancepersoneel aandacht voor uw pijn tijdens de rit?

0,83

0,80

12

Had het ambulancepersoneel aandacht voor andere ongemakken tijdens de rit?
(bijvoorbeeld misselijkheid, duizeligheid)

0,86

0,80

15

Maakte het ambulancepersoneel de rit zo comfortabel mogelijk?

0,83

0,80

Bejegening (N=2205, α=0,78)
17

Nam het ambulancepersoneel u serieus?

18

Had het ambulancepersoneel genoeg tijd voor u?
Handelen (N=2158, α=0,85)

19

Had het ambulancepersoneel aandacht voor mensen die bij u waren?
(partner/familie/vrienden)

0,80

0,83

20

Had u vertrouwen in het ambulancepersoneel?

0,84

0,80

21

Was het ambulancepersoneel zorgzaam?

0,86

0,80

25

Werkte het ambulancepersoneel goed met elkaar samen?

0,74

0,84

Vond u dat het ambulancepersoneel u goed overdroeg aan de zorgverleners?

0,77

0,84

30

Communicatie (N=2123, α=0,75)
22

Gaf het ambulancepersoneel uitleg over wat ze met u deden?

0,82

0,63

23

Legde het ambulancepersoneel u dingen op een begrijpelijke manier uit?

0,80

0,65

24

Gaf het ambulancepersoneel duidelijk antwoord op uw vragen?

0,68

0,72

28

Vertelde het ambulancepersoneel wat er bij aankomst zou gebeuren?

0,78

0,75

33

Nam het ambulancepersoneel afscheid van u?

0,59

0,74

α if item deleted geeft weer wat de betrouwbaarheid van de schaal zou zijn als het betreffende item zou vervallen
uit de schaal
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Tabel B.4

Overzicht betrouwbaarheidsanalyse CQI spoedeisende ambulancezorg

Nr.

ITC

α if item
deleted

Meldkamer (N=1190; α=0,65)
9

Vertelde de centralist wat u moest doen tot dat de ambulance arriveerde?

10

Legde de centralist dingen op een begrijpelijke manier uit?
Bejegening (N=4293; α=0,79)

18

Nam het ambulancepersoneel u serieus?

19

Had het ambulancepersoneel genoeg tijd voor u?
Handelen (N=4171; α=0,81)

20

Werd u door het ambulancepersoneel gerustgesteld?

0,77

0,78

21

Had u vertrouwen in het ambulancepersoneel?

0,79

0,76

22

Ging het ambulancepersoneel kordaat te werk?

0,67

0,79

23

Had het ambulancepersoneel aandacht voor mensen die aanwezig waren?
(familie/vrienden/omstanders)

0,72

0,79

25

Voelde u zich veilig tijdens het optillen en verplaatsen

0,67

0,80

26

Had het ambulancepersoneel voldoende gedaan om u met uw pijn te helpen?

0,75

0,78

30

Werkte het ambulancepersoneel goed met elkaar samen?

0,63

0,80

Communicatie (N=3962; α=0,81)
27

Gaf het ambulancepersoneel uitleg over wat ze met u deden?

0,90

0,69

28

Legde het ambulancepersoneel u dingen op een begrijpelijke manier uit?

0,90

0,66

29

Gaf het ambulancepersoneel duidelijk antwoord op uw vragen?

0,82

0,82

EHGV (N=911; α=0,32)
32

Heeft het ambulancepersoneel u uitgelegd waarom u niet met de ambulance naar het
ziekenhuis hoefde?

33

Heeft het ambulancepersoneel u informatie gegeven voordat zij vertrokken?
Vervoer (N=3159; α=0,75)

35

Paste de rijstijl van de ambulancechauffeur bij uw situatie?

36

Maakte het ambulancepersoneel de rit zo comfortabel mogelijk?
SEH (N=3511; α=0;78)

38

Heeft het ambulancepersoneel u goed overgedragen aan de spoedeisende hulp?

39

Vond u dat het ambulancepersoneel en de spoedeisende hulp goed met elkaar
samenwerkten?

α if item deleted geeft weer wat de betrouwbaarheid van de schaal zou zijn als het betreffende item zou vervallen
uit de schaal
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Samenhang van de schalen
Vervolgens is de samenhang tussen de kwaliteitsthema’s onderzocht. Hiertoe zijn (Pearson)
correlaties (ook wel interfactorcorrelaties genoemd) berekend met de gemiddelde scores van de
respondenten per schaal. De correlaties dienen kleiner dan 0,70 te zijn, zodat de schalen die
gevormd zijn als onafhankelijk beschouwd kunnen worden; elke schaal meet dan een unieke
dimensie.3
De schalen van beide vragenlijsten bleken beperkt tot matig met elkaar samen te hangen, zoals te
zien is in tabellen B.5 en B.6. De correlatiecoëfficiënt tussen de schalen ‘bejegening’ en ‘handelen’
door het ambulancepersoneel blijkt iets te hoog te zijn voor beide vragenlijsten, namelijk 0,76 en
0,72. In eerder onderzoek is deze correlatie geaccepteerd omwille van vergelijkbaarheid tussen
beide CQI’s en deze keuze wordt hier gehandhaafd.
Tabel B.5

Interfactorcorrelaties kwaliteitsthema’s CQI planbare ambulancezorg

Bejegening
Handelen
Communicatie

Vervoer

Bejegening

Handelen

0,61
0,62
0,52

‐
0,76
0,52

‐
‐
0,54

N=2.123‐2.205. Alle correlaties p<0,001

Tabel B.6

Interfactorcorrelaties kwaliteitsthema’s CQI spoedeisende ambulancezorg

Bejegening
Handelen
Communicatie
Vervoer

Meldkamer

Bejegening

Handelen

Communicatie

0,15
0,20
0,24
0,18

‐
0,72
0,53
0,20

‐
‐
0,65
0,33

‐
‐
‐
0,30

N=1.190‐4.293. Alle correlaties p<0,001

Vergelijking van schalen tussen beide CQI’s
Bij de ontwikkeling van de vragenlijsten is getracht om te zorgen dat beide lijsten op elkaar
aansluiten waar dat mogelijk is. Voorts kijken we in dit onderzoek ook naar verschillen in scores
tussen de beide vormen van ambulancezorg. De vergelijkbaarheid van de schalen tussen beide
lijsten is daarmee een belangrijk punt. In tabel B.7 staan de schalen/kwaliteitsthema’s en
onderliggende vragen opgenomen van beide vragenlijsten. De schalen vervoer, bejegening en
communicatie komen volledig of grotendeels overeen tussen beide vragenlijsten. De CQI planbare
ambulancezorg heeft twee extra vragen in de kwaliteitsthema’s vervoer en communicatie.
Inhoudelijk zijn de vragen van het kwaliteitsthema handelen het meest verschillend.
Er zijn kleine verschillen in de betrouwbaarheden van de schalen, maar gezien de grote aantallen
cliënten in beide groepen staat dit een vergelijk tussen de scores van beide lijsten niet in de weg.

3
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Tabel B.7

Vergelijking kwaliteitsthema’s CQI planbare en CQI spoedeisende ambulancezorg

Nr.

CQI planbare ambulancezorg

Nr.

10

Paste de rijstijl van de ambulancechauffeur bij
uw situatie?

11

Had het ambulancepersoneel aandacht voor uw
pijn tijdens de rit?

12

Had het ambulancepersoneel aandacht voor
andere ongemakken tijdens de rit? (bijvoorbeeld
misselijkheid, duizeligheid)

15

Maakte het ambulancepersoneel de rit zo
comfortabel mogelijk?

Vervoer (α=0,85)

CQI spoedeisende ambulancezorg
Vervoer (α=0,75)

35

Idem

36

Idem

Bejegening (α=0,78)

Bejegening (α=0,79)

17

Nam het ambulancepersoneel u serieus?

18

Idem

18

Had het ambulancepersoneel genoeg tijd voor u?

19

Idem

Handelen (α=0,85)
19

20

Handelen (α=0,81)

Had het ambulancepersoneel aandacht voor
mensen die bij u waren?
(partner/familie/vrienden)

Had u vertrouwen in het ambulancepersoneel?

21

Was het ambulancepersoneel zorgzaam?

25

Werkte het ambulancepersoneel goed met
elkaar samen?

30

Vond u dat het ambulancepersoneel u goed
overdroeg aan de zorgverleners?

23

Had het ambulancepersoneel aandacht voor
mensen die aanwezig waren?
(familie/vrienden/omstanders)

20

Werd u door het ambulancepersoneel
gerustgesteld?

21

Idem

22

Ging het ambulancepersoneel kordaat te werk?

30

Idem

25

Voelde u zich veilig tijdens het optillen en
verplaatsen?

26

Had het ambulancepersoneel voldoende gedaan
om u met uw pijn te helpen?

Communicatie (α=0,75)

Communicatie (α=0,81)

22

Gaf het ambulancepersoneel uitleg over wat ze
met u deden?

27

Idem

23

Legde het ambulancepersoneel u dingen op een
begrijpelijke manier uit?

28

Idem

24

Gaf het ambulancepersoneel duidelijk antwoord
op uw vragen?

29

Idem

28

Vertelde het ambulancepersoneel wat er bij
aankomst zou gebeuren?

33

Nam het ambulancepersoneel afscheid van u?
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Fase 4: Onderscheidend vermogen CQI planbare ambulancezorg en CQI spoedeisende
ambulancezorg
Multilevelanalyses
Met multilevelanalyses (MLA) is het discriminerend vermogen van de CQI planbare ambulancezorg
vastgesteld.4,5 Dit is de mate waarin de vragenlijst verschillen tussen RAV’s kan aantonen. Het
discriminerend vermogen is onderzocht voor de kwaliteitsthema’s, ervaringsvragen en het
waarderingscijfer voor het ambulancepersoneel.
Om te onderzoeken of de antwoordpatronen van patiënten binnen RAV’s op elkaar lijken wordt er
een intraklassecorrelatie (ICC) berekend. De ICC is uit te leggen als de variabiliteit in de antwoorden
die aan verschillen tussen RAV’s kan worden toegeschreven. Hoe hoger de ICC, hoe meer de scores
van patiënten binnen RAV’s op elkaar lijken en/of de scores van patiënten van de diverse RAV’s van
elkaar verschillen. Of de scores van RAV’s significant van elkaar verschillen, wordt bepaald met een
likelihood‐ratiotoets. De significantie van deze toets (p‐waarde lager dan 0,05) geeft aan of de
gevonden verschillen tussen RAV’s dusdanig groot zijn, dat het verstandig is om multilevelanalyse
te verkiezen boven lineaire regressieanalyse.
Bij het vergelijken van de prestaties van RAV’s is het belangrijk om rekening te houden met
verschillen in samenstelling van de respondentengroep: de case‐mix.6 Het idee achter case‐
mixcorrectie is dat uitkomsten gecorrigeerd worden voor verschillen die meer op kenmerken van
de respondenten berusten dan op verschillen in de geboden zorg. Conform de case‐mix correctie in
de CQI spoedeisende ambulancezorg in 2013 is bekeken of gecorrigeerd dient te worden voor de
variabelen leeftijd, ervaren gezondheid en opleidingsniveau.
De MLA van de CQI planbare ambulancezorg laat zien dat er, zowel met als zonder case‐mix
correctie, geen verschillen tussen RAV’s bestaan op de kwaliteitsthema’s of de waarderingsvraag.
Op de items ‘Wist u hoe laat u zou worden opgehaald door de ambulance?’(v5) en ‘Werd u binnen
de afgesproken tijdsperiode opgehaald door de ambulance?’(v7) zijn kleine verschillen tussen
RAV’s aangetroffen (tabel B.8); ICC waarden zijn >0,000 en de likelihood‐ratiotoets is significant.
De MLA van de CQI spoedeisende ambulancezorg laat zien dat er op het kwaliteitsthema
meldkamer (ICC=0,0160; p=0,0117) en het waarderingscijfer voor de meldkamer (ICC=0,0127;
p=0,0307) kleine significante verschillen zijn. Op de overige kwaliteitsthema’s zijn geen verschillen
tussen RAV’s aan te tonen op basis van de gemeten ervaringen van cliënten. V15 ‘Hoe lang moest u
wachten op de ambulance?’ is het enige kwaliteitsaspect waarop significante verschillen tussen
RAV’s (ICC=0,0054; p=0,0168) (tabel B.9). Op de overige kwaliteitsaspecten zijn geen verschillen
waar te nemen.

4

5

6
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Tabel B.8 CQI planbare ambulancezorg: ICC en p‐waarden kwaliteitsthema’s, aspecten en waardering
Model

a

ICC

p (χ2 likelihood‐
ratiotoets)

Schaal:
1. Vervoer
2. Bejegening
3. Handelen
4. Communicatie

0,000
0,000
0,000
0,000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

Kwaliteitsaspecten:
Wist u hoe laat u zou worden opgehaald door de ambulance? (v5)
Werd u binnen de afgesproken tijdsperiode opgehaald door de ambulance? (v7)

0,0351
0,0385

0,0000
0,0490

Waardeoordeel:
Ambulancepersoneel (v36)

0,0012

0,3622

a

model gecorrigeerd voor leeftijd, opleiding en ervaren gezondheid respondent

* p<0,05 dikgedrukt
Tabel B.9

CQI spoedeisende ambulancezorg: ICC en p‐waarden kwaliteitsthema’s, aspecten en
waardering
Model

a

ICC

p (χ2 likelihood‐
ratiotoets)

Schaal:
1. Meldkamer
2. Bejegening
3. Handelen
4. Communicatie
5. Vervoer
6. SEH

0,0160
0,0001
0,000
0,000
0,0001
0,000

0,0117
0,4771
1,0000
1,0000
0,4787
1,0000

Hoe lang moest u op de ambulance wachten? (V15)

0,0054

0,0168

Waardeoordeel:
Meldkamer (v11)
Ambulancepersoneel (v41)

0,0127
0,0012

0,0307
0,3622

a

model gecorrigeerd voor leeftijd, opleiding en ervaren gezondheid respondent

* p<0,05 dikgedrukt

Meer informatie over de CQ‐index:
‐ CQI overzicht: https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Paginas/CQI‐overzicht.aspx
‐ CQI ontwikkeltools: https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Paginas/CQI‐overzicht.aspx
‐ CQI vragenlijst: https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/cqi‐overzicht/Paginas/Home.aspx
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Bijlage C Begeleidingscommissie CQ‐indexen ambulancezorg

Landelijke meting
Organisatie
Nederlandse Federatie Nefrologie
Patiëntenfederatie Nederland
RAV IJsselland
Zorgbelang Nederland
V&VN Ambulancezorg
RAV Utrecht
Vereniging Samenwerkingsverband
Chronische Ademhalingsondersteuning
Ambulancezorg Nederland
LHV
Nederlandse Vereniging van Medisch Managers
Ambulancezorg
Revalidatie Nederland
Stichting Miletus/ZN
Nederlandse vereniging voor radiotherapie en oncologie
Ministerie van VWS

Personen
Dhr. J. Barendregt
Dhr. J. Benedictus
Dhr. G. Berendschot/Mw. H. Hissink
Dhr. C. Vermolen/Mw. M. Mol
Mw. I. Bolt
Mw. C. Fledderus‐Plaisier
Dhr. M. Gaytant
Mw. M. Hoogeveen
Mw. L. Romijn
Dhr. J. de Nooij
Dhr. J. Smale
Mw. B. Vriens/Mw. A. Viscaal
Dhr. E. Wiegman
Dhr. G. Wiggers/Mw. R. Pruis

Continue meting
Organisatie
Kijlstra Ambulancegroep Fryslân
Kijlstra Ambulancegroep Fryslân
RAV Utrecht
Ambulancezorg Nederland
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Personen
Mw. C. van Well
Mw. M. van Keulen
Mw. C. Fledderus‐Plaisier
Mw. M. Hoogeveen
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Bijlage D Aanpassingen vragenlijsten spoedeisende en planbare
ambulancezorg

Ten opzichte van de vragenlijsten uit respectievelijk 2013 en 2015 zijn de volgende aanpassingen
gedaan aan de CQ‐indexen voor de spoedeisende en planbare ambulancezorg:
Spoedeisende ambulancezorg
Vraag 29 ‘Gaf het ambulancepersoneel u de gelegenheid om vragen te stellen als u iets wilde
weten?’ Is vervangen door ‘Gaf het ambulancepersoneel duidelijk antwoord op uw vragen?’ net als
in de CQI planbare ambulancezorg. Met deze vraag trachten we eerder te meten in hoeverre het
ambulancepersoneel duidelijk antwoord geeft dan de mate waarin het personeel cliënten de
gelegenheid geeft om vragen te stellen.
Vraag 30 ‘Werkte het ambulancepersoneel onderling goed met elkaar samen?’ is aan de hand van
de bewoording van deze vraag in de CQI planbare ambulancezorg veranderd in ‘Werkte het
ambulancepersoneel goed met elkaar samen?’
Vraag 31 ‘Heeft u het idee dat er vergissingen of fouten zijn gemaakt door het
ambulancepersoneel?’ is uit de vragenlijst verwijderd’.
Vraag 32 ‘Heeft u verder nog opmerkingen over de zorg door het ambulancepersoneel?’ is uit de
vragenlijst verwijderd.
Vraag 37 ‘Paste de manier van rijden van de ambulancechauffeur bij uw situatie?’ is aan de hand
van de bewoording van deze vraag in de CQI planbare ambulancezorg veranderd in ‘Paste de rijstijl
van de ambulancechauffeur bij uw situatie?’
Vraag 38: ‘Maakte het ambulancepersoneel de rit naar het ziekenhuis zo comfortabel mogelijk’?’ is
aan de hand van de bewoording van deze vraag in de CQI planbare ambulancezorg veranderd in
‘Maakte het ambulancepersoneel de rit zo comfortabel mogelijk?’
De open vraag ‘Heeft u nog opmerkingen over de samenwerking tussen het ambulancepersoneel
en de spoedeisende hulp’ is als vraag 41 toegevoegd aan de vragenlijst. Dit met als doel om de
vergelijkbaarheid te vergroten met de vragenlijst voor de planbare ambulancezorg.
De vraag ‘Heeft u positieve punten over de ambulancezorg?’ met de antwoordcategorieën ‘Nee’ en
‘Ja, namelijk’ is als vraag 42 toegevoegd aan de vragenlijst. Tevens met als doel om de
vergelijkbaarheid te vergroten met de vragenlijst voor de planbare ambulancezorg.

Planbare ambulancezorg
Vraag 23 ‘Legde het ambulancepersoneel u dingen op een begrijpelijke manier uit’ is toegevoegd
aan de CQI planbare ambulancezorg. Naar aanleiding van psychometrisch onderzoek in 2015 was
besloten om de vraag te behouden. Echter, deze vraag was niet opgenomen in de eerste versie.
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Bijlage E Dataverzameling landelijke meting

Doelgroep
Dit onderzoek richt zich op mensen die tussen 1 augustus en 30 september van het jaar 2016
planbare ambulancezorg of spoedeisende ambulancezorg hebben ontvangen van een van de 23
deelnemende RAV’s (zie bijlage A).
Steekproeftrekking
In de eerste week van oktober heeft iedere RAV 2 steekproeven met een willekeurige selectie van
cliënten geleverd aan een meetorganisatie; een voor de spoedeisende ambulancezorg die plaats
hebben gevonden bij een A1‐ of A2 urgentie (N=600) en een voor de planbare ambulancezorg met
een B‐urgentie (N=600). Van de 600 cliënten die spoedeisende ambulancezorg hebben ontvangen,
diende 70% de vervoerde cliënten te betreffen en 30% de cliënten met een EHGV‐inzet. Hier is voor
gekozen, omdat ongeveer dezelfde verhouding tussen vervoerd en niet vervoerd is terug te vinden
bij het totaal aan spoedeisende inzetten in een jaar. Om uiteindelijk de resultaten voor de planbare
ambulancezorg te bekijken voor cliënten vervoerd met een zorgambulance en cliënten vervoerd
met een ALS‐ambulance, diende een evenredige verdeling in vervoer (50%‐50%) tussen beide type
ambulances te worden gemaakt bij het selecteren van gegevens voor de steekproef. Voor het
selecteren van cliëntgegevens ten behoeve van de twee steekproeven zijn, de volgende
inclusiecriteria opgesteld:
Steekproef 1:
‐ Tussen 1 augustus en 30 september 2016 hulp ontvangen van de betreffende RAV.
‐ Inzetten vonden plaats bij een A1‐ of A2‐ urgentie (inclusief EHGV).
‐ Vervoerd naar een afdeling Spoedeisende eerste hulp (SEH) of functieafdeling van een
ziekenhuis (N=420).
‐ Alleen ter plaatse behandeld (EHGV) (N=180).
‐ Cliënt was ten tijde van de steekproeftrekking 16 jaar of ouder.
‐ Cliënt is woonachtig in Nederland.
Steekproef 2:
‐ Tussen 1 augustus en 30 september 2016 hulp ontvangen van de betreffende RAV.
‐ Inzetten vonden plaats bij een B‐urgentie (N=300 cliënten vervoerd met een zorgambulance;
N=300 cliënten vervoerd met een ALS‐ambulance).
‐ Cliënt was ten tijde van de steekproeftrekking 16 jaar of ouder.
‐ Cliënt is woonachtig in Nederland.
Gedurende de meetperiode heeft een bericht gestaan op de websites van de deelnemende RAV’s
om cliënten te informeren dat ze een uitnodiging kunnen verwachten om deel te nemen aan het
onderzoek en om ze een mogelijkheid te bieden om zich op voorhand af te melden voor het
onderzoek. Cliënten die zich naar aanleiding van de tekst hebben afgemeld bij de betreffende RAV
zijn niet meegenomen in de steekproeven. Tevens is getracht overleden cliënten niet mee te
nemen in de steekproeven. Echter, ambulancediensten hebben geen inzicht in hoe het met de

50

Kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van cliënten, NIVEL 2017

cliënt gaat nadat de zorg is afgerond, waardoor cliënten die zijn overleden na het ontvangen van
ambulancezorg niet uitgesloten kunnen worden van de steekproef.
Benadering respondenten
De dataverzameling vond plaats tussen 20 oktober en 3 januari. Cliënten zijn door de
meetorganisatie per post benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Bij de dataverzameling is
gebruik gemaakt van de mixed‐mode methode, waarbij cliënten de keuze is geboden de vragenlijst
online in te vullen of schriftelijk. In de eerste uitnodiging werden cliënten gevraagd om de
vragenlijst online in te vullen met een unieke inlogcode. Op het bijgeleverde antwoordkaartje
konden cliënten eventueel aangeven dat ze niet deel wilden nemen, inclusief de reden daarvan, of
dat ze de vragenlijst liever schriftelijk invullen. Wanneer men na drie weken de vragenlijst nog niet
had ingevuld of het antwoordkaartje nog niet had terug gestuurd werd een herinneringsbrief
gestuurd. Na drie weken werd een tweede tevens laatste herinneringsbrief gestuurd. Aan de
laatste herinneringsbrief is een papierenvragenlijst met retourenvelop toegevoegd. In alle
briefteksten is expliciet benadrukt dat de betreffende RAV geen inzage heeft in hoe het met de
cliënt gaat en dat de brieven daarom op een ongepast moment kunnen komen voor de ontvanger.
Opsommend is het volgende verzendschema gehanteerd:
Week 42: Uitnodiging met inlogcode om de vragenlijst online in te vullen en een antwoordkaartje
Week 45: Eerste herinnering met inlogcode om vragenlijst online in te vullen
Week 47: Tweede herinnering met inlogcode om vragenlijst online in te vullen en een papieren
versie van de vragenlijst
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Bijlage F Overzicht ervaringsvragen CQI planbare ambulancezorg
en CQI spoedeisende ambulancezorg

In de onderstaande tabellen F.1 en F.2 staan voor alle ervaringsvragen in de CQI planbare
ambulancezorg en CQI spoedeisende ambulancezorg de ervaringsscores, belangscores,
percentages negatieve antwoorden (‘nee, helemaal niet’/’een beetje’/’groot probleem’/‘klein
probleem’/‘nee’), en verbeterscores opgenomen.
Tabel F.1

Overzicht ervaringsvragen CQI planbare ambulancezorg

Nr. Vraag

5

Wist u hoe laat u zou worden
opgehaald met de ambulance?

6

Vond u het een probleem dat u niet
wist wanneer u zou worden
opgehaald?

7

Werd u binnen de afgesproken
tijdsperiode opgehaald door de
ambulance?

8

Was het en probleem dat de
ambulance eerder of later dan
afgesproken kwam?

9

Was u op tijd voor uw afspraak in het
ziekenhuis?

N

Ervarings‐ Belang‐ % negatieve Verbeter‐
score
score antwoorden potentieel
(2016)

Verbeter‐
potentieel
(2015)

2168

2,99

2,99

33,72

1,01

0,84

677

3,43

2,99

9,75

0,29

0,17

1359

3,59

3,02

13,69

0,41

0,31

42

3,43

1810

3,81

3,19

6,46

0,21

0,25

10 Paste de rijstijl van de
ambulancechauffeur bij uw situatie?

2181

3,85

3,06

2,29

0,07

0,10

11 Had het ambulancepersoneel aandacht
voor uw pijn tijdens de rit?

1565

3,84

3,25

3,07

0,10

0,14

12 Had het ambulancepersoneel aandacht
voor andere ongemakken tijdens de
rit?

1440

3,79

3,15

5,21

0,16

0,17

14 Kon het ambulancepersoneel met uw
medische apparatuur om gaan?

334

3,96

3,42

1,50

0,05

0,07

15 Maakte het ambulancepersoneel de rit
zo comfortabel mogelijk?

2115

3,87

3,25

1,94

0,06

0,06

17 Nam het ambulancepersoneel u
serieus?

2199

3,92

3,36

1,59

0,05

0,07

18 Had het ambulancepersoneel genoeg
tijd voor u?

2194

3,91

3,21

1,18

0,04

0,08

19 Had het ambulancepersoneel genoeg
aandacht voor de mensen die bij uw
waren (partner/familie/vrienden)?

1225

3,83

3,01

3,35

0,10

0,08

20 Had u vertrouwen in het
ambulancepersoneel?

2162

3,93

3,47

1,11

0,04

0,07

52

9,52
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Nr. Vraag

N

Ervarings‐ Belang‐ % negatieve Verbeter‐
score
score antwoorden potentieel
(2016)

Verbeter‐
potentieel
(2015)

21 Was het ambulancepersoneel
zorgzaam?

2178

3,89

3,27

1,52

0,05

0,06

22 Gaf het ambulancepersoneel uitleg
over wat ze met u deden?

2167

3,70

3,24

5,72

0,19

0,24

23 Legde het ambulancepersoneel u dingen 2150
op een begrijpelijke manier uit?

3,77

3,27

3,86

0,13

0,19

24 Gaf het ambulancepersoneel duidelijk
antwoord op uw vragen?

1543

3,90

3,38

1,49

0,05

0,09

25 Werkte het ambulancepersoneel goed
met elkaar samen?

2042

3,96

3,37

0,34

0,01

0,01

27 Voelde u zich veilig tijdens het optillen
en verplaatsen?

1540

3,82

28 Vertelde het ambulancepersoneel wat
er bij aankomst zou gebeuren?

1846

3,39

0,43

0,35

258

3,73

2011

3,93

3,44

1,09

0,04

0,05

31 Vroeg het ambulancepersoneel of er
thuis iemand aanwezig was?

516

3,22

3,11

25,97

0,81

0,80

32 Heeft het ambulancepersoneel de zorg
bij u thuis goed afgerond?

647

3,64

3,26

12,06

0,39

0,06

33 Nam het ambulancepersoneel afscheid
van u?

2070

3,85

2,94

0,92

0,03

0,04

29 Was het een probleem dat het
ambulancepersoneel niet (helemaal)
had verteld wat er bij aankomst zou
gebeuren?
30 Vond u dat het ambulancepersoneel u
goed overdroeg aan de zorgverleners?

Tabel F.2

2,86
3,02

14,36
4,26

Overzicht ervaringsvragen CQI spoedeisende ambulancezorg

Nr. Vraag

N

Ervarings‐ Belang‐ % negatieve Verbeter‐
score
score antwoorden
score
(2016)

Verbeter‐
score
(2013)

8

Had de centralist van de meldkamer
ambulancezorg genoeg aandacht
voor u?

1224

3,90

3,48

2,04

0,07

0,07

9

Vertelde de centralist wat u moest doen 1092
tot de ambulance arriveerde?

3,66

3,55

11,26

0,40

1,08

1152

3,73

3,56

5,56

0,20

0,59

14 Vond u dat de huisarts of (dienstdoende
arts) en het ambulancepersoneel goed
samenwerkten?

901

3,90

3,43

1,89

0,06

0,11

16 Was het wachten op de ambulance een
probleem?

3884

3,49

3,66

6,00

0,22

0,23

17 Was het ambulancepersoneel beleeft
tegen u?

4264

3,95

3,24

1,38

0,04

0,04

10 Legde de centralist dingen op een
begrijpelijke manier uit?
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Nr. Vraag

N

Ervarings‐ Belang‐ % negatieve Verbeter‐
score
score antwoorden
score
(2016)

Verbeter‐
score
(2013)

18 Nam het ambulancepersoneel u
serieus?

4257

3,92

3,60

1,97

0,07

0,06

19 Had het ambulancepersoneel genoeg
tijd voor u?

4199

3,93

3,47

1,36

0,05

0,05

20 Werd u door het ambulancepersoneel
gerustgesteld?

4146

3,69

3,46

4,66

0,16

0,17

21 Had u vertrouwen in het
ambulancepersoneel?

4230

3,90

3,59

1,84

0,07

0,09

22 Ging het ambulancepersoneel kordaat
te werk?

4185

3,91

3,59

1,6

0,06

0,06

23 Had het ambulancepersoneel genoeg
aandacht voor de mensen die aanwezig
waren (familie/vrienden/omstanders)?

3352

3,71

3,02

5,91

0,18

0,20

25 Voelde u zich veilig tijdens het optillen
en verplaatsen?

2021

3,78

3,46

3,51

0,12

0,15

26 Heeft het ambulancepersoneel
voldoende gedaan om u met uw pijn te
helpen?

2909

3,68

3,51

6,08

0,21

0,21

27 Gaf het ambulancepersoneel uitleg over 3975
wat ze met u deden?

3,76

3,48

4,43

0,15

0,13

28 Legde het ambulancepersoneel u dingen 3985
op een begrijpelijke manier uit?

3,79

3,47

3,54

0,12

0,09

29 Gaf het ambulancepersoneel duidelijk
antwoord op uw vragen?

3137

3,86

3,40

2,17

0,07

0,09

30 Werkte het ambulancepersoneel goed
met elkaar samen?

3966

3,94

3,62

0,93

0,03

0,02

32 Heeft het ambulancepersoneel u
uitgelegd waarom u niet met de
ambulance naar het ziekenhuis hoefde?

875

3,79

3,38

5,71

0,19

0,27

33 Heeft het ambulancepersoneel u
informatie gegeven voordat ze
vertrokken?

887

3,88

3,38

4,06

0,14

0,27

34 Heeft het ambulancepersoneel u
uitgelegd naar welk ziekenhuis u
vervoerd werd?

2949

2,33

3,01

44,39

1,34

1,33

35 Paste de rijstijl van de
ambulancechauffeur bij uw situatie?

2915

3,88

3,32

1,72

0,06

0,04

36 Maakte het ambulancepersoneel de rit
zo comfortabel mogelijk?

3013

3,85

3,29

2,22

0,07

0,04

38 Heeft het ambulancepersoneel u goed
overgedragen aan de spoedeisende
hulp?

3439

3,83

3,62

4,54

0,16

0,05

39 Vond u dat het ambulancepersoneel en
de spoedeisende hulp goed met elkaar
samenwerkten?

3257

3,83

3,64

3,84

0,14

0,05
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