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ICM – OPERATIES

ACTIEKAART C7

Coördinerend

COÖRDINATOR VOORUITGESCHOVEN MEDISCHE POST
COORD VMP

COORD
VMP

Functieomschrijving:
Verantwoordelijk voor alle niet medische aspecten en instaan voor de organisatie en coördinatie van
de werking van de VMP. Zorgt voor een adequate taakverdeling, zorgt voor de inrichting van de
verschillende behandelingszones en voorziet een noodmortuarium. Ziet toe op een vlot verloop van
de activiteiten en ziet toe op de uitvoering van de opdrachten, gegeven door de arts VMP, aan de
verschillende medewerkers. Hij werkt nauw samen met de COORD LOG.
Aanstelling door:
(adj.) DIR MED.
Vakbekwaamheid:
Een arts of MUG verpleegkundige:
 Liefst houder van een postgraduaat rampenmanagement.
 Neemt regelmatig deel aan rampoefeningen.
 kennis van de totale werking van de VMP zowel organisatorisch als coördinerend.
Bijkomende informatie:
De plaats van de VMP wordt multidisciplinair bepaald in de CP-Ops of na motorkapoverleg. De (adj.)
DIR MED deelt de plaats mee aan de COORD VMP. De plaats van de VMP dient in ieder geval:
 Goed bereikbaar te zijn (dicht bij afvoerwegen en bij de plaats van het incident).
 Uitbreidbaar te zijn.
 Buiten rode zone en in de oranje zone.
 Eventueel te voorzien in een landingsplaats voor helikopter.

Herkenbaarheid :
Draag kazuifel met opschrift COORD VMP.
Ontvangt instructies van :
(adj.) DIR MED.
Rapporteer aan :
(adj.) DIR MED, (adj.) arts VMP, (adj.) COORD REG, COORD LOG.
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Taakomschrijving :
1. Denk aan de EIGEN veiligheid.
2. Neem de draagbare radio en zet deze op de gesprekgroep bepaald door de aangestelde (zie
actiekaart A4 communicatieschema).
3. Sta in voor de uitbouw van de VMP op de plaats aangeduid door de CP-Ops.
4. Sta in voor de oprichting van de VMP in de ORANJE zone, met inrichting van de
verschillende behandelingszones en oprichting van een noodmortuarium, conform de
richtlijnen van de CP-Ops.
5. Hou er rekening mee dat U niet ingeschakeld bent in de behandelingsketen.
In geval van een nucleair of chemisch incident kan de VMP gebruikt worden voor
gecontamineerde patiënten. Zorg in dat geval voor voldoende PBM voor de hulpverleners
(Dir-Med geeft door welke PBM).
Indien de VMP patiënten krijgt na decontaminatie, zorg voor voldoende kledij en/of dekens
voor de patiënt
6. Verdeel adequaat de taken in de verschillende behandelingszones.
7. Volg de uitvoering op van de opdrachten die gegeven werden door de arts VMP aan de
andere medewerkers in de VMP.
8. Houd toezicht op een vlot verloop van de activiteiten binnen de VMP.

ACTIEKAART C7 : COORD VMP - 2/2

