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ACTIEKAART I9  Interveniërend 

HULPVERLENER AMBULANCIERS DIE INSTAAN VOOR HET TRANSPORT NAAR 

HET ZIEKENHUIS 

 

 

Functieomschrijving: 

Instaan voor de overbrenging van de slachtoffers vanuit de VMP naar de door de 
(adj.) coördinator regulatie (COORD REG) aangewezen opvangstructuren (grote 
noria). 

Aanstelling door: 

(adj.) DIR MED, (adj.) COORD REG, COORD AMB. 

Vakbekwaamheid: 

Hulpverlener ambulanciers of verpleegkundigen houder van een geldig 
onderscheidingsteken uitgereikt door FOD VVVL (badge 100). 
Andere hulpverleners houder van een geldig brevet van hulpverlener ambulancier 
uitgereikt door een erkende provinciale ambulancierschool. 

Bijkomende informatie: 

Met grote noria wordt bedoeld het transport van de slachtoffers of betrokkenen 
vanaf de VMP naar de ziekenhuizen en PSIP structuren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIEKAART I9 : HA transport naar ZH - 1 



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
Directoraat-generaal 

Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer 
ICM – OPERATIES 

 
 

ACTIEKAART I9  Interveniërend 

HULPVERLENER AMBULANCIERS DIE INSTAAN VOOR HET TRANSPORT NAAR 

HET ZIEKENHUIS 

 

 

Ontvangt instructies van: 

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

Rapporteer aan: 

(adj.) DIR MED, (adj.) COORD REG, COORD AMB, HC 100, spoedgevallendienst of 
andere opvangstructuur. 

Taakomschrijving: 

1. Denk aan de EIGEN VEILIGHEID. 

2. Begeeft U op aanwijzen van de COORD AMB naar de plaats waar de slachtoffers aan 
de ziekenwagen worden overgedragen, punt UIT van de VMP. 

3. Meldt u aan bij de (adj.) COORD REG aan punt UIT van de VMP. 

4. Vervoer enkel slachtoffers die voorzien zijn van een triage kaart type METTAG. 

5. Laat een driehoekje van de triage kaart achter bij de (adj.) COORD REG. Dit 
driehoekje wordt in de ziekenhuisverdeeldoos geplaatst in het vakje met vermelding 
van de naam van het ziekenhuis van overbrenging. 

6. Installeer het slachtoffer of de slachtoffers in uw ziekenwagen. 

7. Bij aanwezigheid van een COORD liaison Hulpcentrum 100 - Medische dispatching 
meldt uw vertrek met doorgave van: 

• Naam van de ziekenwagen 

• Vertrekt naar …. (naam van het ziekenhuis) 

• Met …. (aantal) slachtoffers met vermelding van kleurcode 

8. Schakel terug over op de 100 frequentie of eigen frequentie en meld uw vertrek 
vanuit de rampplaats met doorgave van: 

• Naam van de ziekenwagen 

• Vertrekt naar  ….  (naam van het ziekenhuis) 

• Met …. (aantal) slachtoffers 

9. Bij aankomst in het ziekenhuis meldt U uw aankomst aan het Hulpcentrum 100 of 
aan de eigen dispatching. 

10. Draag het slachtoffer of de slachtoffers, voorzien van een triage kaart, over aan de 
spoedgevallendienst. 

11. Per slachtoffer dat wordt vervoerd scheurt u het overblijvende driehoekje af van de 
triage kaart en houdt deze bij u. 

12. Meldt u vrij bij het Hulpcentrum 100 of de eigen dispatching en wacht verdere 
instructies af. (terug naar de vaste standplaats, blijf op de vaste standplaats, begeef 
u terug naar de rampplaats, andere 100 opdracht.) 
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