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Functieomschrijving: 

Instaan voor de aanvoer, organisatie en het optimaal gebruik van de logistieke 
middelen nodig voor de totale medische hulpverleningsketen. Dit zowel voor de 
medische middelen (verbandmateriaal, medicatie, zuurstof, …) als voor de 
technisch logistieke middelen (tenten, draagberries, verlichting, verwarming, 
catering, …) met uitzondering van de ziekenwagens. Werkt nauw samen met de 
COORD VMP. 

Aanstelling door: 

(adj.) DIR MED. 

Vakbekwaamheid: 

Verantwoordelijke van het Rode Kruis aangezien deze ter plaatse komen met SIT 
LOG en SIT MED (SIM). 

• Liefst houder van een postgraduaat rampenmanagement.  
• Neemt regelmatig deel aan rampoefeningen.  
• Technisch onderlegd zijn. 
• Inzicht hebben in de beschikbare en de op te roepen technische middelen. 
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Herkenbaarheid: 

Draag kazuifel met opschrift COORD LOG. 

Ontvangt instructies van: 

(adj.) DIR MED. 

Rapporteer aan: 

(adj.) DIR MED. 

Taakomschrijving: 

1. Denk aan de EIGEN veiligheid. 

2. Contacteer DIR MED en geef de volgende informatie: 

• Middelen die al ter plaatse zijn. 
• Middelen die onderweg zijn. 
• Middelen die nog opgeroepen kunnen worden met een schatting van de 
termijn om deze ter plaatse te krijgen. 

3. Houd nauw contact met de COORD VMP en spreek vaste tijdstippen van 
samenkomst af. 

4. Inventariseer in de VMP de aanwezige medische en logistieke middelen. 

5. Laat de koffers van FOD Volksgezondheid ter plaatse komen. 

6. Volg het verbruik op van het materiaal: 

• Zijn er voldoende triage kaarten beschikbaar voor de TRI ? 
• Is er in de VMP voldoende medisch materiaal beschikbaar om de slachtoffers 
te verzorgen ? Denk aan zuurstof, infusen, medicatie, verbandmateriaal, … 

• Is er in de VMP voldoende technisch logistiek materiaal ? Denk aan 
draagberries, infuusstaanders, verlichting, verwarming, dekens, … 

• Is het noodmortuarium voldoende ingericht. 
7. Zorg voor catering voor de hulpverleners: drinkwater, eventueel suikerhoudende 
drank voorzien en bij langdurige interventies ook voeding. 

8. Werk nauw samen met discipline 4 via de (adj.) DIR MED. 

9. Bij tekort aan materiaal dat niet voorhanden is via Rode Kruis contacteer (adj.) DIR 
MED. 
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