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Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer
ICM – OPERATIES

ACTIEKAART I1

Interveniërend

BEGELEIDER VAN DE 1E ZIEKENWAGEN TER PLAATSE ZONDER AANWEZIGHEID VAN
EEN MUG ARTS
Functieomschrijving:
De eerste ziekenwagen die ter plaatse aankomt, zonder aanwezigheid van een MUG
arts, dient zo snel als mogelijk een overzicht te krijgen van de situatie ter plaatse en
dient dit te melden aan het Hulpcentrum 100, onder de vorm van een SITREP. Het HC
100 kan aan de hand van deze SITREP de meest adequate middelen ter plaatse sturen.
Aanstelling door:
U wordt opgeroepen door het Hulpcentrum 100.
Vakbekwaamheid:
Hulpverlener ambulanciers of verpleegkundigen houder van een geldig
onderscheidingsteken uitgereikt door FOD VVVL (badge 100)
Bijkomende informatie:
De chauffeur van uw ziekenwagen zal de functie COORD AMB op zich nemen.
U Ontvangt instructies van:
Het HC 100 want U bent als eerste ter plaatse.
Rapporteer aan:
HC 100 indien U als eerste aankomt op het rampterrein,
1e MUG ter plaatse ((adj.) DIR MED) vanaf het moment van aankomen van de MUG.
Taakomschrijving:
1. Denk aan de EIGEN VEILIGHEID.
Draag de PBM die U moet dragen.
Indien het gaat (of indien U dat vermoedt) om een chemisch en/of nucleair incident,
vraag dan via het HC100 aan de 1e MUG welke PBM moeten gedragen worden. Geef
dit onverwijld (terug) door aan het HC100.
2. Laat de chauffeur bij het voertuig.
3. Neem de draagbare radio mee afgestemd op de gespreksgroep ANTW Z1 01.
4. Neem onmiddellijk contact met de DIR CPOPS of hoogste in graad brandweer en INDIEN
veilig verken het rampterrein en verzamel gegevens voor een SITREP.
Indien U de eerste hulpverlener ter plaatse bent, geef dan de SITREP door aan het
HC100 (stap 5)
5. Geef aan het HC 100 een SITREP met minimaal de volgende gegevens:
 Type van incident
 Omvang en beschrijving
 Schatting van het aantal slachtoffers en de voornaamste aard van de
verwondingen.
 Deel het RV-punt en de aanrijroute mee.
6. Start, na toestemming van de DIR CP Ops of hoogste in graad brandweer, de PRE
TRIAGE door gebruik te maken van de gele en rode schijven.
Indien U de eerste hulpverlener ter plaatse bent, meld dan aan het HC100 het opstarten
van de PRE TRIAGE.
7. Verzamel de slachtoffers die zich op eigen kracht kunnen verplaatsen naar een veilige
plaats buiten de RODE zone.
8. Vervoer GEEN slachtoffers en laat geen slachtoffers vervoeren.
9. Breng de 1e MUG arts, DIR MED op de hoogte van de toestand en volg zijn instructies
op (zie betreffende ACTIEKAARTEN)
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10. Draag uw radio over aan de chauffeur van uw ziekenwagen aangezien deze de functie
COORD AMB heeft, en zet deze op de gesprekgroep bepaald door de aangestelde (zie
actiekaart A4 communicatieschema).
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