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Functieomschrijving: 

Instaan voor de hulpverlening in de Vooruitgeschoven Medische Post (VMP). Zij 
zullen instaan voor de hulpverlening in de verschillende behandelingszones: het 
nemen van vitale parameters, toezicht houden op de slachtoffers en rapporteren 
aan de verantwoordelijke artsen en verpleegkundigen. 

Aanstelling door: 

(adj.) DIR MED. 

Vakbekwaamheid: 

Hulpverlener ambulanciers en verpleegkundigen houder van een geldig 
onderscheidingsteken uitgereikt door FOD VVVL (badge 100). 
Andere hulpverleners:  

o Verpleegkundigen met een geldig brevet van hulpverlener ambulancier. 
o Verpleegkundigen 
o Ambulanciers met een geldig brevet van hulpverlener ambulancier. 
o Hulpverleners in het bezit van een nog geldig brevet cursus helper. 
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Ontvangt instructies van: 

(adj.) DIR MED, COORD VMP. 

Rapporteer aan: 

(adj.) DIR MED, COORD VMP, (adj.) arts VMP, verantwoordelijke arts of 
verpleegkundige. 

Taakomschrijving: 

1. Denk aan uw EIGEN veiligheid. 

2. Meldt u aan bij de COORD VMP of (adj.) arts VMP en deze wijst u een taak toe. 

3. Help mee bij de uitbouw en inrichting van de VMP: 

• Richt mee de verschillende behandelingszones in: 
o Rode zone (U1, T1): onmiddellijke behandeling 
o Gele zone (U2, T2): dringende behandeling 
o Groene zone (U3, T3): latere behandeling 
o Noodmortuarium voor de slachtoffers die overlijden in de VMP of tijdens 

transport naar de VMP. 

4. Dien zorgen toe in de verschillende behandelingszones: 
o Rode zone: Samen met MUG arts en MUG verpleegkundigen  
o Gele zone: Samen met MUG verpleegkundigen, opgeroepen artsen met 

wachtdienst en spontaan gekomen artsen en verpleegkundigen. 
o Groene zone: Samen met opgeroepen artsen met wachtdienst, spontaan 

gekomen artsen en verpleegkundigen. 

5. Voer de volgende handelingen uit in de VMP: 

• Controleer regelmatig de vitale functies van de slachtoffers en rapporteer aan 
de arts of de verpleegkundige bij eventuele achteruitgang. 

• Zorg voor comfort van de slachtoffers: dekens, comfortabele houding, 
psychische begeleiding, … 

• Hou zorg voor de werkplek: netheid en orde. 

• Houd toezicht op het materiaal van de VMP zodat deze niet verdwijnen in 
ziekenwagens. 

6. Indien de taak uitgevoerd is contacteert u de COORD VMP of arts VMP die u 
eventueel een nieuwe taak zal toewijzen. 
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