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ACTIEKAART I7  Interveniërend 

HULPVERLENER AMBULANCIERS DIE INSTAAN VOOR DE HULPVERLENING 

OP HET RAMPTERREIN 

 

 
 

Functieomschrijving: 

Instaan voor de hulpverlening op het rampterrein zelf. Toedienen van de eerste 
zorgen aan de slachtoffers in een gewondennest, uitvoeren van een pre triage. Hulp 
bieden aan de MUG en brandweer bij de bevrijding van geknelde slachtoffers. 

Aanstelling door: 

(adj.) DIR MED. 

Vakbekwaamheid: 

Hulpverlener ambulanciers en verpleegkundigen houder van een geldig 
onderscheidingsteken uitgereikt door FOD VVVL (badge 100). 
Hulpverleners en verpleegkundigen houder van een geldig brevet van hulpverlener 
ambulancier. 
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Ontvangt instructies van: 

(adj.) DIR MED, MUG. 

Rapporteer aan: 

(adj.) DIR MED, MUG, (adj.) arts TRI. 

Taakomschrijving: 

1. Denk aan uw EIGEN veiligheid. 

2. Begeeft u niet in de rode zone tenzij na akkoord van de (adj.) DIR MED, DIR BW of 
DIR CP Ops. 

3. Vormen van een gewondennest: 

• Probeer de lopende slachtoffers te verzamelen op een herkenbare plaats en 
houd ze ook daar tot de oprichting van de VMP. 

• Als herkenbaar punt kan een ziekenwagen centraal gezet worden met 
werkende zwaailichten. 

• Dien de eerste zorgen toe aan deze slachtoffers. 

• Voorzie ze van een passende schijf. 

• Draag de slachtoffers over aan de post TRI vanaf wanneer deze actief is. 

4. Voer een pre triage uit: 

• Pas het START principe toe. 

• Maak gebruik van de pre triage schijven: 
o Rode schijf: prioriteit 1 
o Gele schijf: prioriteit 2 

5. Geef ondersteuning aan het MUG team en de brandweer bij de bevrijding van 
geknelde slachtoffers.  

6. Indien de taak uitgevoerd is contacteert u de (adj.) DIR MED die u een nieuwe taak 
zal toewijzen. 
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