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Inleiding  
 

AMBUREG betreft de registratie van de interventies gedaan door de ziekenwagendiensten die een 
overeenkomst dringende hulpverlening hebben afgesloten met het directoraat-generaal 
Gezondheidszorg. De registratie heeft tot doel om de werking van de dringende medische hulp te 
verbeteren en bij te dragen tot het beheer van de systemen en de gezondheidszorg. Er werd een Koninklijk 
Besluit gepubliceerd op 14 december 2018 om deze registratie te omkaderen. Op 1 januari 2019 trad dit 
KB in werking.  

Het Koninklijk Besluit  AMBUREG1 definieert een registratiepercentage, voorzien in artikel 28. Dit voorziet, 
dat gedurende de eerste 9 maanden na het opstarten van de registratie (op 01/01/2019), het 
registratiepercentage 10 % moet zijn voor elke ziekenwagendienst. Het betekent ook dat de Minister van 
Volksgezondheid een registratiepercentage kan vastleggen gedurende de eerste 3 jaren na de 
inwerkingtreding van de toepassing van het besluit, en dit op maandelijkse, jaarlijkse of op een andere 
tijdelijke basis. Het Koninklijk Besluit voorziet dat elke rit waarvoor er een alarmering plaatsvond en 
waarvoor er een ambulancevoertuig is vertrokken, wordt geregistreerd, ook als er geen patiëntencontact 
volgde. 

Ter ondersteuning van de ambulancediensten ontvangen ze  een informatief rapport  over hun registraties 
gedurende een periode van 7 dagen. Sedert  mei 2019 ontvangt elke ambulancedienst een email met  in 
bijlage het rapport. De tijdbasis voor dit rapport is het “segment”. Het jaar is verdeeld in 53 segmenten 
van maandag tot zondag, waarbij het 1ste segment start op 1 januari. Deze segmenten komen niet overeen 
met de nummering van het aantal weken in een jaar.  

In dit rapport vindt u de gegevens over de voorlaatste segment terug (het segment voor het vorige 
segment), van maandag tot zondag. Wanneer de eerste werkdag van de week een feestdag is, wordt het 
rapport de eerste werkdag na de feestdag opgestuurd.  

De handleiding maakt het mogelijk om het gebruik van het rapport te vergemakkelijken en te 
verduidelijken, vooral over de manier waarop de verschillende items werden geselecteerd en berekend.  

  

 
1 Voor de volledige tekst van het KB, zie hier het staatsblad : 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/12/14/2018015524/staatsblad  
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De rapporten  
 

Het document over het registratiepercentage bestaat uit 4 delen: 

1. De basisinformatie: Het is een generiek deel met de inleidende informatie over de rapporten.  
2. Het registratiepercentage: informatie over en visualisatie van het wekelijkse percentage 
3. De evaluatie van het registratiepercentage: Dit rapport bestaat uit 2 grafieken over 

bijkomende informatie. 
4. Statistische tabel van de registraties: strategische informatie over de interventies.  

OPGELET: Alle gegevens en namen die gebruikt werden in de grafieken en de tabellen hieronder zijn fictief 
en komen niet overeen met de realiteit van een bestaande dienst. 

 

De Basis informatie  
 

Deze informatie bestaat uit 2 delen: 

- Informatie over de ambulancediensten.  
- Informatie over de betreffende segment.  

 

 

Op de eerste lijn, vinden jullie de informatie over jullie ziekenwagendienst, meer specifiek jullie nummer 
van de ziekenwagendienst en de naam van deze dienst.   

Op de tweede lijn vinden jullie het segmentnummer en ook de datum over het betreffende segment. Zoals 
vermeld in de inleiding, gaat het in het rapport over een segment van maandag tot en met zondag. De 
eerste datum zal dus steeds een maandag zijn en de laatste een zondag.  
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Het registratiepercentage  
 

Dit rapport is dus het eerste type rapport beschikbaar in het document. Het is gebaseerd op de analyse 
van het registratiepercentage van het vorige segment (weergegeven aan de bovenzijde van het rapport), 
en toegelicht door middel van een cirkeldiagram 

Het eerste rapport gaat onmiddellijk over het registratiepercentage:  

 

Registratiegraad = 92.23 % 

 

Het registratiepercentage is als eerste vermeld. Dit wordt als volgt berekend:  

 Aantal geregistreerde interventies / aantal interventies SDS 

Opgelet : Een interventie komt in aanmerking indien er tenminste één record werd geregistreerd en het 
aantal afgelegde kilometers groter is dan 0. Ook het aantal geregistreerde stopgezette interventies met 0 
afgelegde kilometers en het aantal geregistreerde dubbele alarmeringen en het aantal geregistreerde 
alarmeringen omwille van buitendienststelling van een ploeg worden afgetrokken van het aantal SDS 
interventies.  

Deze 2 zijn terug te vinden onderaan het rapport en geven het exacte aantal weer in de berekening 
gebruikt:  

Aantal geregistreerde interventies met minstens 1 fiche 

Het gaat over het aantal interventies waarvan minstens 1 fiche werd geregistreerd. In deze berekening 
werd geen rekening gehouden met het aantal patiënten. Zelfs als er verschillende patiënten werden 
behandeld door één en dezelfde equipe, zal het maar geteld worden als 1.  

De unieke sleutel van deze selectie zal dus de volgende zijn: zendingsnummer + permanentienaam.  

Voorbeeld 1: een interventie resulteert in de behandeling van een patiënt door 1 team. Dit zal worden 
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geteld als 1. 

Voorbeeld 2: Een interventie met de behandeling van 3 patiënten door 1 team. Dit zal worden geteld als 
1. 

Voorbeeld 3: Een interventie waar er 2 patiënten werden behandeld door twee teams. Dit zal worden 
geteld als 2. 

 

Aantal interventies SDS 

Het gaat hier over het aantal interventies per permanentie doorgestuurd door de 112 centrales 
verminderd met het aantal stopgezette interventies en met aantal geregistreerde dubbele alarmeringen 
en met aantal geregistreerde alarmeringen omwille van buitendienststellingen. De unieke sleutel van deze 
selectie zal dus ook de volgende zijn: zendingsnummer + permanentienaam.  

Voorbeeld 1: de 112 centrale stuurt een interventie naar een ziekenwagendienst die een team stuurt. Dit 
zal worden geteld als 1.  

Voorbeeld 2: een 112 centrale stuurt een interventie naar 2 verschillende ziekenwagendiensten die elk 
een team sturen. Dit zal worden geteld als 2.  

Voorbeeld 3: een 112 centrale alarmeert permanentie A van een ambulancedienst maar in plaats van 
permanentie A vertrekt permanentie B die vervolgens laattijdig wordt gealarmeerd.  Dit zal, foutief, geteld 
worden als 2 interventies, tenzij de interventie A registreert als rit zonder transport met reden 
‘stopgezette interventie’ en met kilometermeterstand 0 km.  In dit laatste geval zal dit geteld worden als 
1 interventie. 

 

Evolutie van het registratiepercentage (grafiek 1) 
 

Dit rapport toont u de evolutie van uw registratiepercentage sinds het begin van het kalenderjaar. Het 
gaat dus over de evolutie van dit percentage sinds het begin en niet de weergave van het percentage van 
elk segment.  
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Dit percentage is berekend op dezelfde manier als het wekelijkse registratiepercentage (pagina 5), 
behalve dat de teller en de noemer elke week verhoogd worden met het aantal geregistreerde 
interventies en het aantal interventies SDS van het desbetreffende segment.  

Voorbeeld: in segment 9, was het registratiepercentage sinds het begin van het kalenderjaar 100% ( 15 
geregistreerde interventies en 15 interventies SDS). In segment 10 voegen we 4 interventies en 5 
interventies SDS (registratiepercentage is 80 % in de afgelopen week). Dit brengt ons bij een nieuw 
cumulatief registratiepercentage van 95% ( 19 geregistreerde interventies en 20 geregistreerde SDS). Dit 
geeft ook aan dat 5% van de interventies die door de 112 centrales zijn doorgestuurd sinds het begin van 
het kalenderjaar niet geregistreerd zijn ( in ons geval gaat het over 1 interventie)  

 

Evolutie van het registratiepercentage (grafiek 2) 
 

Dit rapport toont de evolutie van het registratiepercentage sinds het begin van het kalenderjaar (dus 
cumulatief) gecorreleerd met het wekelijkse registratiepercentage.  
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De kolommen geven het cumulatief registratiepercentage sinds het begin van het kalenderjaar weer. De 
cijfers zijn identiek aan deze in de voorgaande grafiek. Voor de berekening van dit percentage, zie pagina 
6.  

De curve geeft het registratiepercentage per segment weer. Het gaat hier dus over het de cijfers die terug 
te vinden zijn in het cirkeldiagram in het 1ste rapport. Voor de berekening van dit percentage moet men 
gaan kijken naar pagina 5.   

Voorbeeld: in week 9, was het registratiepercentage sinds de inwerkingtreding van de registratie 100% ( 
15 geregistreerde interventies en 15 interventies SDS). Gezien het hier gaat over de 1ste segment voor de 
ziekenwagen diensten, is het cumulatief percentage ook 100 %. Gedurende segment 10, valt het 
cumulatief percentage terug naar 95 % omdat slechts 80 % van de fiches geregistreerd zijn (4 op 5). 

 

Statistische tabel van de registraties 
 

De tabel geeft een samenvatting van de volgende strategische informatie, zowel voor het afgelopen 
segment als voor de datum sinds het begin van het kalenderjaar :  

- Aantal geregistreerde interventies per ziekenwagendienst.  
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- De afstand van de gemiddelde interventie in km.  
- De gemiddelde vertrektijd in seconden.  
- De totale afstand van de interventie in de betreffende periode in km.  

 

 

Totaal aantal geregistreerde interventies.  

Het gaat over het aantal interventies waarvan minstens 1 fiche werd geregistreerd. In deze berekening 
werd geen rekening gehouden met het aantal patiënten. Zelfs als er verschillende patiënten werden 
behandeld door één en dezelfde equipe, zal het maar geteld worden als 1.  

De unieke sleutel van deze selectie zal dus de volgende zijn: zendingsnummer + (permanentienaam).  

Voorbeeld 1: een interventie resulteert in de behandeling van een patiënt door 1 team. Dit zal worden 
geteld als 1. 

Voorbeeld 2: Een interventie met de behandeling van 3 patiënten door 1 team. Dit zal worden geteld als 
1. 

Voorbeeld 3: Een interventie waar er 2 patiënten werden behandeld door twee teams. Dit zal worden 
geteld als 2. 

 

Totaal aantal geregistreerde interventies min het aantal geregistreerde interventie met een afstand van 
0 km  

Ook hier, werd er geen rekening gehouden met het aantal fiches per interventie. Deze informatie dient 
als basis voor de berekening van de registratiegraad. Voor meer informatie over deze berekening , zie 5 

 

Gemiddelde afstand van interventie  

Het gaat over de gemiddelde afstand die een ziekenwagendienst aflegt voor de interventies, die 
gedurende de betrokken periode plaatsvonden. Het wordt weergegeven in km. De afstand wordt 
berekend op basis van het aantal km gereden tijdens de interventie.  
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Voorbeeld : De ziekenwagendienst heeft 4 interventies gedaan in de betreffende periode met een totaal 
van 89 km. De gemiddelde afstand over de betreffende periode is dus 22,3 km.  

 

Totaal afgelegde afstand gedurende de betreffende periode.  

Het gaat over het totaal aantal afgelegde km gedurende de interventies uitgevoerd in de betreffende 
periode. 
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Ondersteuning en vragen  
 

Indien U nog extra informatie nodig hebt of als de informatie die u zoekt niet beschikbaar is in het 
document, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onze generieke mailbox reg-
system@health.fgov.be.  

Indien U meer informatie wenst over de toegang tot de rapporten of over de verandering van de e-
mailadressen, aarzel dan niet om een mail te sturen naar ons generiek mailadres.  

 


