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

ACTIEKAART C6

Coördinerend

ADJUNCT TRIAGE
ADJ TRI

ADJ TRI

Functieomschrijving:
Bijstaan van de ARTS TRI. Helpt bij de triage en registreert alle slachtoffers. Helpt
bij de indeling in urgentiegraden en helpt bij de doorverwijzing naar de
overeenkomstige behandeling- en stabilisatiezones. Zorgt voor de administratie
TRI. Staat eventueel in voor de pre triage.
Aanstelling door:
(adj.) DIR MED of ARTS TRI
Vakbekwaamheid:
Een ervaren urgentieverpleegkundige:
 Liefst houder van een postgraduaat rampenmanagement.
 Neemt regelmatig deel aan rampoefeningen.
 Heeft ervaring in het gebruik van de triagekaarten en is administratief
onderlegd.
Bijkomende informatie:
De triage gebeurt door middel van een triage kaart, type METTAG. Deze kaart
vormt een pre hospitaal medisch dossier van het slachtoffer.
Niet gekwetsten (betrokkenen) worden verwezen naar de PSIP structuur en
stromen niet door naar de VMP.
De gegevens dienen vertrouwelijk behandeld te worden en mogen enkel ter
beschikking gesteld worden aan derden na toestemming van de Federale
gezondheidsinspecteur.
Herkenbaarheid:
Draag kazuifel ADJ TRI.
Ontvangt instructies van:
(adj.) DIR MED en ARTS TRI
Rapporteer aan:
(adj.) DIR MED, COORD VMP, (adj.) ARTS VMP, ARTS TRI, COORD SECR.
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Taakomschrijving:
1. Denk aan uw EIGEN veiligheid.
In geval van nucleair of chemisch incident : zorg voor een voldoende bescherming
tegen de patiënt indien deze uitwendig besmet is. Vraag aan de arts TRI welke PBM
moeten gebruikt worden.
2. Neem de draagbare radio en zet deze op de gesprekgroep bepaald door de
aangestelde (zie actiekaart A4 communicatieschema).
3. Contacteer de ARTS TRI.
4. Richt het punt IN van de VMP in. Voorzie een tafel of schrijfbord.
5. Markeer de plaats TRI door middel van driepoot TRI.
6. Help mee bij de inrichting van de VMP.
7. Indien de toestand het toelaat/vereist voer een pre triage uit indien nodig door
gebruik te maken van gekleurde schijven:
 Pas het START principe toe.
 Maak gebruik van de schijven:
o Rode schijf: prioriteit 1
o Gele schijf: prioriteit 2
8. Zorg ervoor dat u beschikt over een voldoende voorraad triage kaarten. Indien niet
contacteer de COORD LOG.
9. Verwijs betrokkenen door naar de persoon die instaat voor de opvang van de nietgekwetsten op het rampterrein.
10. Registreer en help de ARTS TRI bij de medische (her)evaluatie van alle slachtoffers.
Deel in, in urgentiegraden en maak gebruik van de triagekaart type METTAG.
Vul minstens de volgende gegevens in:
 Identificatiegegevens of een omschrijving
 Parameters en observaties
 Scheur de kleurstroken af tot de kleur van de betreffende urgentiegraad:
o Rood: onmiddellijke behandeling
o Geel: dringende behandeling
o Groen: latere behandeling
o Zwart: overleden of afwachtende houding
11. Hou een registratie bij met minstens de volgende gegevens:
 Identificatiegegevens
 Triage kaart nummer
 Urgentiegraad
12. Werk nauw samen met de COORD SECR.
13. Verwijs de slachtoffers door naar de betreffende behandelingszones.
14. Help mee in de VMP met de behandelingen.

ACTIEKAART C6 : ADJ TRI - 2/2

