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Functieomschrijving: 

Staat de COORD REG bij in zijn takenpakket. Helpt bij het instaan voor de 
regulatie van de slachtoffers. Helpt bij het verdelen van de slachtoffers naar de 
verzorgingsinstellingen rekening houdende met: de urgentiegraad, de toestand van 
het slachtoffer, specialiteiten en opvangcapaciteit van de verzorgingsinstelling, het 
beschikbare transportmiddel al dan niet met eventuele medische begeleiding. 

Aanstelling door: 

(adj.) DIR MED, COORD REG. 

Vakbekwaamheid: 

Verpleegkundige of hulpverlener ambulancier: 

• Neemt regelmatig deel aan rampoefeningen.  

• Bezit een degelijke kennis van de ziekenhuizen binnen de provincie en 
deze van de aangrenzende provincies betreffende afstanden, 
opvangspecialiteiten en opvangcapaciteiten. 

• Bezit een degelijke kennis van de beschikbare transportmiddelen en hun 
eventuele kenmerken. 

• Inzicht hebben in de verhouding tussen de afstand verzorgingsinstelling 
en de tijd dat het transportmiddel niet beschikbaar is. 

• Heeft ervaring in het gebruik van de regulatieschema’s, 
ziekenhuisverdeeldoos, triage kaarten en is administratief onderlegd. 
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Herkenbaarheid: 

Draag kazuifel met opschrift ADJ COORD REG. 

Ontvangt instructies van: 

(adj.) DIR MED, (adj) arts VMP, COORD REG. 

Rapporteer aan: 

(adj.) DIR MED, COORD REG, COORD AMB, HC 100, COORD SECR. 

Taakomschrijving : 

1. Denk aan de EIGEN veiligheid. 

2. Contacteer de COORD REG. 

3. Zorg voor de inrichting van het punt UIT van de VMP. Voorzie een tafel of 
schrijfbord. 

4. Maak gebruik van de ziekenhuisverdeeldoos en de provinciale regulatieschema’s en, 
indien nodig, deze van de aangrenzende provincies. 

5. Help mee bij de inrichting van de VMP. 

6. Informeer bij het Hulpcentrum 100 naar de beschikbare bedden. 

7. Overleg met de COORD REG, (adj.) arts VMP en COORD VMP betreffende de 
organisatie van de regulatie. 

8. Voorkom een ongestructureerde afvoer van slachtoffers. 

9. Overleg met de COORD AMB betreffende de beschikbare transportmiddelen. 

10. Help bij het uitvoeren van de regulatie en hou rekening met: 

• Opvangcapaciteit verzorgingsinstelling 

• Specialisaties van de verzorgingsinstelling 

• Urgentiegraad van het slachtoffer: 
o Rood: 1e transport 
o Geel: 2e transport 
o Groen: 3e transport 

• Bepaal het meest geschikte vervoermiddel en zorg eventueel voor medische 
begeleiding. 

• Houd rekening met de onbeschikbaarheid van uw ingezet middel. 
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11. Vraag bijkomende (eventueel specifieke) transportmiddelen aan de COORD REG, 

indien nodig. 

12. Registreer zodat de slachtoffers traceerbaar blijven: 

• Op het regulatieschema (situatie per uur):  
o Noteer het nummer van de triage kaart in het juiste vakje. 

• Identiteit van het slachtoffer, nummer triage kaart, plaats van overbrenging, 
naam vervoermiddel en het vertrekuur. 

• Scheur een driehoekje af van de triage kaart en deponeer deze in de 
ziekenhuisverdeeldoos, in het vakje met vermelding van de naam van het 
ziekenhuis van overbrenging. 

13. Overleg met het HC 100 of met de verbindingsverantwoordelijke HC 100 op het 
terrein. 

14. Overleg met discipline 3, in samenspraak met (adj.) DIR MED, voor eventuele 
politiebegeleiding. 
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