FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal
Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer
ICM – OPERATIES

ACTIEKAART C13

Coördinerend

ARTS PRE-TRIAGE
ARTS PRE-TRI
Functieomschrijving:
Instaan voor de pre-triage volgens de bepaling van prioriteiten via het START-principe en
doorverwijzing naar TRI. De ARTS PRE-TRI wordt bijgestaan door de ADJ PRE-TRI (zelfde
actiekaart).
Aanstelling door:
(adj.) DIR MED
Vakbekwaamheid:
Een ervaren urgentiearts:
 Liefst houder van een postgraduaat rampenmanagement.
 Neemt regelmatig deel aan rampoefeningen.
Bijkomende informatie:
De pretriage gebeurt via het START principe en met behulp van geleurde schijven. Zij bepalen de
prioriteit en de wijze van transport van Pre-TRI naar TRI.
Herkenbaarheid:
Draag kazuifel ARTS PRE-TRI.
Ontvangt instructies van:
(adj.) DIR MED
Rapporteer aan:
(adj.) DIR MED, Arts TRI.
Taakomschrijving:
1. Denk aan uw EIGEN veiligheid.
Vraag aan de CP-Ops welke PBM minimaal noodzakelijk zijn.
2. Neem de draagbare radio en zet deze op de gesprekgroep bepaald door de aangestelde (zie actiekaart
A4 communicatieschema).
3. Contacteer de (adj.) DIR MED en tracht een beeld te krijgen van de omvang van uw taak.
4. Laat u bijstaan in de uitvoering van uw taken door de Adj. PRE-TRI.
5. Markeer de plaats PRE-TRI door middel van driepoot PRE-TRI (indien beschikbaar).
 Pas het START principe toe.
6.
 Maak gebruik van de gekleurde schijven:
o Rode schijf: prioriteit 1
o Gele schijf: prioriteit 2
o Zwart : overleden

7. Zorg ervoor dat u beschikt over een voldoende voorraad schijven.
8. Vraag aan de Dir-Med voldoende transportcapaciteit voor de kleine noria.
9. Vraag zo nodig aan de Dir-Med een extra persoon voor het beheer van een “PRE-TRI
ambulancepark”
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10. Vraag aan de Dir-med toestemming voor overleg met Arts TRI indien dit nodig is voor een efficiënte
werking van de PRE-TRI.

START-principe

ACTIEKAART ARTS PRE-TRI - 2/2

