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ACTIEKAART I12

Interveniërend

INZET VAN EEN HUISARTS IN HET ONTHAALCENTRUM (OC)

Functieomschrijving:
Bij grootschalige incidenten met talrijke slachtoffers zijn er huisartsen die zich
spontaan aanbieden op het rampterrein. Deze kunnen instaan voor de
hulpverlening in de Vooruitgeschoven Medische Post (VMP) of worden verwezen
naar het onthaalcentrum.
Soms wordt de huisarts rechtstreeks naar het onthaalcentrum gevraagd door de
verantwoordelijke (COORD OC), in afspraak met de Dir-Med.
Aanstelling door:
(adj.) DIR MED, COORD OC.
Vakbekwaamheid:
o Praktizerend huisarts
Ontvangt instructies van:
(adj.) DIR MED, COORD OC.
Rapporteer aan:


Rapporteer aan de persoon die U de functie gaf, tenzij deze een ander
aanspreekpunt doorgeeft.
 Bij onduidelijkheid en/of vragen kan U zich richten naar een verantwoordelijke
in de structuur waar U werkzaam bent. U herkent een verantwoordelijke aan de
kazuifel met groen en waar de titel van zijn functie op staat.
Taakomschrijving:
1. Denk aan uw EIGEN veiligheid.
2. Meld U aan bij de CP-OPS.
3. Begeef U met Uw materiaal en met eigen vervoer naar het ONTHAALCENTRUM. In
de CP-OPS zal men het adres geven. Vraag om Uw komst te melden.
4. Meld U aan bij de verantwoordelijke van het onthaalcentrum (COORD OC)
5. Onderzoek en verzorg de patiënten die U aangewezen worden. Het is NIET nodig alle
patiënten te onderzoeken. Gebruik hiervoor Uw eigen materiaal.
6. Noteer in het kort de bevindingen per persoon. Geef deze voor het verlaten aan de
COORD OC. Deze zorgt ervoor dat de patiënt een kopie hiervan krijgt, zodat deze
hiermee naar de eigen huisarts kan gaan. De COORD OC noteert ook op een lijst
alle patiënten die door de huisarts gezien werden.
7. Als een patiënt zo ziek is dat hij niet in het OC kan blijven, verwittig dan de COORD
OC die via de Dir-Med een ambulance zal vragen
8. Indien de taak uitgevoerd is contacteert u de COORD OC die u eventueel een nieuwe
taak zal toewijzen.
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