MONODISCIPLINAIR
NOOD- EN INTERVENTIEPLAN

DISCIPLINE 2
OPERATIONEEL DEEL
(mei 2019)

INHOUD
1
2

3
4
5
6
7

Radiocommunicatieschema
Actiekaarten
a. Hulpverlener eerste ambulance ter plaatse
b. Hulpverlener rampterrein
c. Hulpverlener noria
d. Eerste MUG
e. Directeur Medische Hulpverlening (DIR-MED)
f. Arts en verpleegkundige triage (MED TRI & ADJ TRI)
g. Coördinator Rode Kruis (COORD RK)
h. Coördinator regulatie (COORD REG)
i. Coördinator VMP (COORD VMP)
j. Coördinator ambulancepark (COORD AMB)
k. Coördinator logistiek (COORD LOG)
l. Coördinator secretariaat (COORD SECR)
SITREP METHANE
Regulatieschema
Overzicht ambulances, autobus/minibus en overzicht heli
Document VMP IN
Logboek CP-Ops (FAN)
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RADIOCOMMUNICATIESCHEMA
- MIP VOORALARM -

MIP 2019 – West-Vlaanderen – versie 2 mei 2019

RADIOCOMMUNICATIESCHEMA
- MIP -
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RADIOCOMMUNICATIESCHEMA
- UITGEBREID / MAXI MIP -
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DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART HULPVERLENER
- eerste ambulance ter plaatse -

functie
HV-A

kazuifel
nvt

plaats
rampgebied

coördinatie
onder leiding van eerste MUG

ASTRID
WVL RAMP 0x

Samenstelling:


Hulpverlener-ambulanciers en/of verpleegkundigen DGH

Korte info betreffende taak:


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 de NC 112, onder de vorm van een METHANE-bericht.
De NC 112 kan aan de hand van dit bericht de meest adequate middelen ter
plaatse sturen.
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DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART HULPVERLENER
- eerste ambulance ter plaatse -

1
2
3
4
5

6

7

8

taken
Zet draagbaar ASTRID-toestel op de hierboven vermelde
groep, toegekend door NC 112.
Indien geen gespreksgroep toegekend, blijf op WVL Z101.
Blijf ALTIJD radiofonisch bereikbaar.
Doe een verkenning en geef een SITREP via een METHANE
bericht* naar de NC 112.
Indien andere disciplines ter plaatse en geen MUG, doe een
motorkapoverleg. Indien MUG ter plaatse en volg hun
instructies op.
De chauffeur neemt de actiekaart COORD AMB en voert deze
functie uit tot aflossing door een hulpverlener van het Rode
Kruis. Volg daarna de instructies van de DIR-MED.
De begeleider organiseert een gewondennest voor de
slachtoffers die zich op eigen kracht kunnen verplaatsen op
een veilige plaats buiten de uitsluitingsperimeter (rode zone).
Bij aankomst van de eerste MUG, geef de DIR-MED een
SITREP en volg zijn instructies op.

uitgevoerd

opmerkingen en commentaar

□
□
□

□

□

□

□

* METHANE bericht:

M ajor incident
E xact Location
T ype of incident
H azards
A ccess
N umber of
casualties
E mergency services

gaat het over een groot incident ?
juiste plaats incident
aard van incident
zijn er gevaren aanwezig / verwacht ?
is er een perimeter ?
is er een aanrijroute / PEB
schatting van aantal slachtoffers
welke noden ?
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ja / nee

zo ja, welke: …………
Indien ja, aantal meter: ………….. m
zo ja, ………….
gewonden: …………
niet-gewonden: ………

DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART HULPVERLENER
- RAMPTERREIN -

functie
HV

kazuifel
nvt

plaats
rampgebied

coördinatie
onder de leiding van DIR-MED (medisch)
onder leiding van COORD VMP (logistiek)

ASTRID
nvt

Samenstelling:
Hulpverlener-ambulanciers en/of verpleegkundigen DGH
Andere hulpverleners:
 Verpleegkundigen
 Ambulanciers met een geldig brevet van hulpverlener-ambulancier.
 Rode Kruishulpverleners in het bezit van een geldig brevet eerstehulpverlener,
eventhulpverlener, SIT-hulpverlener.
Korte info betreffende taak:


Instaan voor de hulpverlening op het rampterrein zelf.



Toedienen van de eerste zorgen aan de slachtoffers in een gewondennest, uitvoeren van een pretriage volgens START-principe*.



Transport van patiënt van overnamepunt naar gewondennest/VMP



Hulpverlening binnen de VMP
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DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART HULPVERLENER
- RAMPTERREIN -

1
2

taken
Rij naar de plaats die de NC 112 opgeeft: punt eerste
bestemming (PEB) of RV-punt (rendez-vous) punt.
Bij aankomst druk status (3) ter plaatse, meld je aan in het
ambulancepark bij de COORD AMB en volg zijn/haar
richtlijnen.

uitgevoerd

opmerkingen en commentaar

□
□

SLACHTOFFERZORG OP GEWONDENNEST
2
3
4

5
6
7

taken
Begeef je niet binnen de uitsluitingsperimeter (rode zone)
tenzij na akkoord van de DIR-MED en/of DIR CP-Ops.
Dien de eerste zorgen toe aan de slachtoffers in een spontaan
gevormd gewondennest.
Organiseer een gewondennest voor de slachtoffers die zich op
eigen kracht kunnen verplaatsen op een veilige en herkenbare
plaats buiten de uitsluitingsperimeter (rode zone). Houd ze
daar tot de VMP operationeel is.
Dien de eerste zorgen toe aan deze slachtoffers.
Voer een pre-triage uit volgens het START-principe. Maak
hiervoor gebruik van de pre-triage hulpmiddelen.
Verstrek informatie over de toestand van de slachtoffers in de
gewondennesten aan de MUG die de pre-triage verricht.

uitgevoerd

opmerkingen en commentaar

□
□

□
□
□
□

KLEINE NORIA
taken
8 Volg de instructies die je krijgt aan het overnamepunt.
9 Transporteer de slachtoffers met rode pre-TRI eerst naar het
triagepunt thv de IN van de VMP.
10 Keer terug naar overnamepunt en volg de instructies.

uitgevoerd
□

opmerkingen en commentaar

□
□

VMP
taken
11 Meld je aan bij de COORD VMP die je een taak zal toewijzen.
12 Help mee bij de uitbouw en inrichting van de verschillende
behandelzones in de VMP.
13 Dien zorgen toe in de verschillende behandelingszones.
14 Geen materiaal uit de VMP wegnemen voor het rampterrein
of voor de ziekenwagens.
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uitgevoerd
□
□
□
□

opmerkingen en commentaar

DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART HULPVERLENER
- NORIA -

functie
HV-A

kazuifel
nvt

plaats
rampgebied

coördinatie
Ontvangt instructies van COORD AMB,
COORD REG

ASTRID
WVL RAMP 0x

Rapporteert aan: COORD AMB, COORD
REG, NC 112, spoedgevallendienst, OC
Samenstelling:


Hulpverlener-ambulanciers en/of verpleegkundigen DGH

Korte info betreffende taak:


Kleine noria:
Instaan voor het transport van de slachtoffers vanaf het overnamepunt aan de
uitsluitingsperimeter (rode zone) naar het triagepunt, punt IN van de VMP. Deze slachtoffers
kunnen al voorzien zijn van een pre-triage.



Grote noria:
Instaan voor de overbrenging van de slachtoffers vanuit de VMP naar de aangewezen
opvangstructuren.

DOE NOOIT TRANSPORT NAAR ZIEKENHUIZEN
VAN PATIËNTEN DIE NIET MEDISCH GEREGULEERD ZIJN.
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DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART HULPVERLENER
- NORIA -

taken
1 Zet draagbaar ASTRID-toestel op de hierboven vermelde
groep, toegekend door de NC 112.
2 Indien geen gespreksgroep toegekend, blijf op WVL Z101.
3 Rij naar de plaats die de NC 112 opgeeft: punt eerste
bestemming (PEB) of RV-punt (rendez-vous) punt.
4 Bij aankomst druk status (3) ter plaatse, meld je aan in het
ambulancepark bij de COORD AMB en volg zijn richtlijnen.
5 Begeef je op aanwijzen van de COORD AMB naar punt OUT
van de VMP. Neem volgende uitrusting mee:
 brancard voorzien van vacuümmatras, pomp,
draagzeil en deken;
 uitruktas.
6 Meld je aan bij de (ADJ) COORD REG aan punt OUT van de
VMP en volg de instructies op.
7 De (ADJ) COORD REG duidt het ziekenhuis van bestemming
aan. Let op, dit is niet steeds het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
8 Vertrek niet alvorens er een expliciete toestemming is om te
vertrekken.
9 T1-patiënten worden bij voorkeur en indien mogelijk begeleid
door een verpleegkundige/arts.
10 Meld je vertrek aan de NC 112 met extra doorgave van aantal
en graad van ernst van de slachtoffers.
11 Wanneer terug beschikbaar in de spoedgevallen, vraag aan de
NC 112 naar je volgende opdracht.
12 Indien je terug de instructie kreeg om naar de rampsite te
gaan, volg je terug de actiekaart vanaf punt 3.
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uitgevoerd
□
□
□
□

□

□
□
□
□
□
□
□

opmerkingen en commentaar

DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART EERSTE MUG

functie
DIR-MED

kazuifel

plaats
CP-Ops
VMP

coördinatie
Rapporteert aan & ontvangt
instructies van CP-Ops, (ADJ) GI

ASTRID
WVL RAMP 0x
of

ADJ DIRMED

CP-Ops
VMP

Rapporteert aan & ontvangt
instructies van DIR-MED, CP-Ops,
(ADJ) GI

WVL DIR-MED (bij
uitgebreid MIP)
WVL RAMP 0x

Samenstelling:


DIR-MED: eerste MUG-arts werkzaam in de getroffen zone tot wanneer de nominatieve DIRMED arriveert of een meer ervaren MUG-arts het overneemt



ADJ DIR-MED: MUG-verpleegkundige van dezelfde MUG

Korte info betreffende taak:


De eerste MUG heeft de taak om na aankomst de NC 112 zo snel als mogelijk een
METHANE bericht te geven en een eerste organisatie op te zetten zodat de medische
hulpverlening op de meest efficiënte wijze kan verlopen. De taak van DIR-MED wordt
waargenomen door de MUG-arts van de 1e MUG ter plaatse tot het moment dat de
nominatieve DIR-MED arriveert of een meer ervaren MUG-arts het overneemt.



Adjunct van de DIR-MED die helpt bij de uitvoering van het takenpakket DIR-MED.



De DIR-MED en/of de ADJ DIR-MED zetelen als vertegenwoordigers van discipline 2 in de CPOps.
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DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART EERSTE MUG

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11

12
13

taken
Trek de kazuifel DIR-MED of ADJ DIR-MED aan.
Zet draagbaar ASTRID-toestel op de hierboven
vermelde groep, toegekend door NC 112.
Indien geen gespreksgroep toegekend, blijf op WVL
Z101.
Bevestig of annuleer het MIP aan NC 112.
Is er een specifiek plan (BNIP) of procedure van
toepassing?
Bepaal multidisciplinair (motorkapoverleg):
 PEB
 way in & way out
 plaats CP-OPS
 plaats & keuze (gebouw/tent/open ruimte)
VMP
 ambulancepark.
Verwerf overzicht aantal SO’s en overwegende
pathologie.
Geef een METHANE bericht aan NC 112 bij voorkeur
via telefoon.
Denk na over het “Golden Hour” bij T1 SO’s.
Organiseer in afwachting van een operationele VMP
gewondennesten en, indien nodig, verricht pre-triage
via het gemodificeerd START-principe.
Geef om de 15 min een METHANE bericht aan NC
112 (bij voorkeur via telefoon) en overweeg bijstellen
aanwezige of bijkomende middelen.
Geef briefing bij aankomst nominatieve DIR-MED of
meer ervaren MUG-arts.
Neem actiekaart DIR-MED zodra CP-Ops operationeel
is, of wanneer geen nominatieve DIR-MED of meer
ervaren MUG-arts aanwezig is.
* METHANE bericht

M ajor incident
E xact Location
T ype of incident
H azards
A ccess
N umber of
casualties
E mergency services

uitgevoerd
□
□

opmerkingen en commentaar

□
□
□
□

□
□
□
□

□

□
□

MIP afgekondigd / BNIP ?
juiste plaats incident
aard van incident
welke gevaren aanwezig / verwacht ?
aanrijroute / PEB
aantal slachtoffers / pathologie

ja / nee

Uitsuitingsperimeter: ……………….. m
T1: ............ - T2: ............ – T3: …………
+: ……………

welke noden ?
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geïmpliceerden: …….

DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART DIR-MED (ADJ)

functie
DIR-MED

kazuifel

plaats
CP-Ops
VMP

coördinatie
Rapporteert aan & ontvangt
instructies van CP-Ops, (ADJ) GI

ASTRID
WVL RAMP 0x
of

ADJ DIRMED

CP-Ops
VMP

Rapporteert aan & ontvangt
instructies van DIR-MED, CP-Ops,
(ADJ) GI

WVL DIR-MED (bij uitgebreid
MIP)
WVL RAMP 0x

Samenstelling:


DIR MED: nominatieve DIR-MED of meest ervaren MUG-arts werkzaam in de getroffen zone



ADJ DIR MED: nominatieve ADJ DIR-MED of MUG-verpleegkundige aangeduid door de DIRMED

Korte info betreffende taak:


Arts die de operationele leiding heeft over alle medische, sanitaire en psychosociale
hulpverlening op het terrein, aangewend voor de medische hulpverleningsketen, ongeacht de
diensten waarvan de hulpverlening afkomstig is. De DIR-MED werkt onder het administratief
gezag van de federaal gezondheidsinspecteur die zetelt in het coördinatiecomité
(overeenkomstig het KB Dir-Med van 2 februari 2007).



De taak van DIR-MED wordt waargenomen door de MUG-arts van de 1e MUG ter plaatse tot
het moment dat de nominatieve DIR-MED arriveert of een meer ervaren MUG-arts het
overneemt.



ADJ DIR-MED is de adjunct van de DIR-MED die helpt bij de uitvoering van het takenpakket van
de DIR-MED.



De DIR-MED en/of de ADJ DIR-MED zetelen als vertegenwoordigers van discipline 2 in de CPOps.
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DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART DIR-MED (ADJ)

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21

taken
Trek de kazuifel DIR MED of ADJ DIR MED aan.
Zet draagbaar ASTRID-toestel op de hierboven vermelde
groep, toegekend door NC 112.
Indien geen gespreksgroep toegekend, blijf op WVL Z101.
Bevestig of annuleer het MIP aan NC 112.
Is er een specifiek plan (BNIP) of procedure van toepassing?
Bepaal multidisciplinair:
 PEB
 way in & way out
 plaats CP-OPS
 plaats & keuze (gebouw/tent/open ruimte) VMP
 ambulancepark.
Verwerf overzicht aantal SO’s en overwegende pathologie.
Geef een METHANE-bericht aan NC 112 via telefoon.
Duid de TRI MED & ADJ TRI, COORD REG & COORD AMB (via
RK) aan en geef een briefing.
Indien nodig duid een 2e ADJ DIR-MED aan voor op het
terrein.
Denk na over het “Golden Hour” bij T1 SO’s.
Stuur de SIM naar de VMP & brief de COORD RK.
Geef om de 15 min een METHANE-bericht aan NC 112 (bij
voorkeur via telefoon) en overweeg bijstellen aanwezige
middelen of bijkomende middelen.
ADJ DIR MED informeert op geregelde tijdstippen bij COORD
VMP naar capaciteit behandelzones en organiseert indien
nodig zone OUT
Niet gewonden worden volgens het PSIP verzameld en naar
een OC overgebracht.
De ADJ DIR MED houdt een logboek bij of gebruikt ICMS.
Organiseer aflossing van het medisch personeel bij
langdurige interventies.
Overleg voor ondersteuning met de COORD RK.
Overleg in de CP-Ops over de geleidelijke afbouw medisch
dispositief.
Verzamel de METHANE-berichten en regulatieschema’s en
mail die naar (ADJ) GI.
Organiseer een defusing met de intervenanten.
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uitgevoerd
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□

□
□
□

□
□
□

opmerkingen en commentaar

DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART TRIAGE
(MED TRI & ADJ TRI)

functie
MED TRI

kazuifel

ADJ TRI

plaats
IN VMP

IN VMP

coördinatie
Ontvangt instructies van (ADJ) DIR-MED.

ASTRID
WVL RAMP 0x

Rapporteert aan (ADJ) DIR-MED.

of

Geeft relevante info door aan de COORD
VMP, COORD SECR.

WVL DIR-MED
(vanaf uitgebreid
MIP)
WVL RAMP 0x

Ontvangt instructies van (ADJ) DIR-MED.
Rapporteert aan (ADJ) DIR-MED.
Geeft relevante info door aan de COORD
VMP, COORD SECR.

Samenstelling:


MED TRI: bij voorkeur de MUG-arts van de eerste MUG als deze niet (tijdelijk) de functie van
DIR-MED dient op te nemen.



ADJ TRI: MUG-verpleegkundige die de MED TRI bijstaat in de uitoefening van zijn/haar functie.

Korte info betreffende taak:


Coördineert en organiseert het proces van triage van slachtoffers.



Verkrijgt een overzicht over het aantal slachtoffers en de ernst van de verwondingen.
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DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART TRIAGE (MED TRI & ADJ TRI)

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14

taken
Trek de kazuifel MED TRI of ADJ TRI aan.
Zet draagbaar ASTRID-toestel op de hierboven vermelde
groep, toegekend door NC 112.
Indien geen gespreksgroep toegekend, blijf op WVL
Z101.
Contacteer de (ADJ) DIR-MED.
Indien nodig laat een pre-triage uitvoeren.
Richt in samenspraak met de COORD VMP het punt IN
van de VMP in.
Beslis in samenspraak met de COORD VMP wanneer de
VMP operationeel is en meld dit aan de DIR-MED.
Geef elk slachtoffer een METTAG-kaart & polsbandje,
bepaal de graad van ernst (scheur de kleurstroken af tot
de kleur van de betreffende urgentiegraad), noteer de
tijd en de belangrijkste letsels/symptomen op de kaart.
Kleef een etiket van het polsbandje op de METTAGkaart.
Denk na over het “Golden Hour” bij T1 SO’s.
Bij onvoldoende METTAG-kaarten en/of SINUSpolsbandjes, contacteer COORD VMP.
De ADJ TRI houdt het document VMP IN bij
(identificatiegegevens, nummer polsbandje en
urgentiegraad).
Informeer periodisch de (ADJ) DIR-MED van nieuwe
slachtoffers.
Help mee in de VMP met de behandelingen.

ROOD

T1

GEEL

T2

GROEN
ZWART

T3
T4

uitgevoerd
□

opmerkingen en commentaar

□
□
□
□
□
□

□

□
□
□

□

□
□

Onmiddellijke medische behandeling noodzakelijk: levensbedreigende situatie
en/of gevaar voor het verliezen van een lidmaat of een orgaan.
Geen levensbedreigende situatie maar de toestand vereist medische
zorgen.
Medische behandeling uitstelbaar of niet hoogst noodzakelijk
Overleden of afwachtende houding
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DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART COORDINATOR RODE KRUIS
(COORD RK)

functie
COORD RK

kazuifel

plaats
CP-Ops
zone

COORD
RK

coördinatie
Ontvangt instructies van: (ADJ) DIR-MED

ASTRID
WVL RAMP 0x

Rapporteert aan de (ADJ) DIR-MED en stuurt
de COORD VMP aan

en
WVL DIR-MED (bij
uitgebreid MIP)

Samenstelling:


COORD RK: Provincie verantwoordelijke Hulpdienst Rode Kruis-West-Vlaanderen of zijn
afgevaardigde.

Korte info betreffende taak:


Heeft de operationele leiding over alle Rode Kruismiddelen, aangewend voor de medische,
sanitaire en psychosociale hulpverleningsketen.



Zit samen met en ondersteunt de (ADJ) DIR-MED bij de uitbouw van de medische
hulpverlening.
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DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART COORDINATOR RODE KRUIS
(COORD RK)

1
2
3
4
5
9
10

11
12
14
15
18
19
21

taken
Trek de kazuifel COORD RK aan.
Zet draagbaar ASTRID-toestel op de hierboven vermelde
groep, toegekend door NC 112.
Indien geen gespreksgroep toegekend, blijf op WVL Z101.
Zet draagbaar ASTRID-toestel op de toegekende Rode Kruisgespreksgroep.
Meld aankomst aan NC 112.
Contacteer de (ADJ) DIR-MED en vraag welke verdere acties er
van het Rode Kruis verwacht worden.
Bevraag, indien nog niet gekend:
 aan- en afrijroutes;
 PEB;
 locatie VMP;
 locatie OC;
 noodmortuarium;
 ambulancepark.
Stel in overleg met de (ADJ) DIR-MED een COORD AMB en/of
COORD VMP aan.
Stel in functie volgens noodzaak een COORD LOG , COORD
MED DISP en COORD SECR aan.
Ondersteun de (ADJ) DIR MED bij zijn taken in de CP-Ops
zone.
Zorg bij transport van niet-gewonden dat elk vervoersmiddel
wordt begeleid door hulpverleners.
Coördineer in overleg met (ADJ) DIR MED vervanging van DGH
middelen, door middelen Rode Kruis.
Brief operationele problemen onmiddellijk aan de (ADJ) DIRMED.
Coördineer in overleg met (ADJ) DIR- MED de afbouw van de
Rode Kruis-middelen.
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uitgevoerd
□
□
□

□
□

□
□
□
□
□
□
□

opmerkingen en commentaar

DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART REGULATIE
(COORD REG & ADJ COORD REG)

functie
COORD
REG

kazuifel

plaats
OUT VMP

coördinatie
Ontvangt instructies van: (ADJ) DIR-MED,
arts VMP, COORD VMP.

ASTRID
WVL RAMP 0x
en

Rapporteert aan de (ADJ) DIR-MED en geeft
relevante info door aan de COORD AMB,
COORD SECR.
ADJ COORD
REG

OUT VMP

Ontvangt instructies van: (ADJ) DIR-MED,
arts VMP, COORD VMP.

WVL DIR-MED (bij
uitgebreid MIP)
WVL RAMP 0x
en

Rapporteert aan de (ADJ) DIR-MED en geeft
relevante info door aan de COORD AMB,
COORD SECR.

WVL DIR-MED (bij
uitgebreid MIP)

Samenstelling:


COORD REG: arts of verpleegkundige of aangeduide hulpverlener Rode Kruis die een goede
kennis heeft van de therapeutische mogelijkheden en van de geografische ligging van de
ziekenhuizen in de provincie.



ADJ COORD REG: aangestelde hulpverlener Rode Kruis die de COORD REG bijstaat in de
uitoefening van zijn/haar functie. Heeft eveneens een goede kennis van de therapeutische
mogelijkheden en van de geografische ligging van de ziekenhuizen in de provincie.

Korte info betreffende taak:


Staat in voor de regulatie van de slachtoffers naar de behandelstructuren. Bepaalt aan de hand
van de toestand van het slachtoffer, de beschikbare behandelcapaciteit en specialiteiten welke
de meest aangepaste behandelstructuur van bestemming is. Stuurt de coördinator
ambulancepark aan voor het bekomen van een adequaat transport. Verkrijgt en behoudt een
overzicht over het aantal slachtoffers en de ernst van de verwondingen



De keuze van de COORD REG en het al dan niet inschakelen van een ADJ COORD REG hangt af
van de grootte van de ramp, de specificiteit van de aangeboden pathologie in de VMP, de
medische stabilisatiemogelijkheden en de beschikbaarheid van personeel.
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DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART REGULATIE
(COORD REG & ADJ COORD REG)

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15

taken
Trek de kazuifel COORD REG of ADJ COORD REG aan.
Zet draagbaar ASTRID-toestel op de hierboven vermelde
groep, toegekend door NC 112.
Indien geen gespreksgroep toegekend, blijf op WVL Z101.
Contacteer de (ADJ) DIR-MED en vraag naar alle reeds
gereguleerde SO’s.
Noteer alle gereguleerde SO’s van de pre-tri.
Gebruik het regulatieschema & document VMP OUT (kleef
etiket polsband, registreer categorie, bestemming &
vervoersmiddel).
Informeer naar de beschikbare capaciteit van de ziekenhuizen
via (ADJ) DIR-MED.
Overleg met de COORD AMB betreffende de beschikbare
transportmiddelen.
Vraag bijkomende (eventuele specifieke) transportmiddelen
aan de (ADJ) DIR-MED.
Voer de regulatie uit en houd rekening met:
• reflexcapaciteit ziekenhuizen;
• specialisaties van de ziekenhuizen;
• urgentiegraad van het slachtoffer;
• geografische ligging ziekenhuizen.
MAXI-MIP: reguleer de eerste SO’s naar iets verder gelegen
ziekenhuizen.
Voer CBRNe SO’s naar hetzelfde ziekenhuis af.
Geef SITREP’s naar de (ADJ) DIR-MED met het aantal afvoeren
en urgentiegraad, volgens afgesproken tijdstippen.
Informeer de (ADJ) DIR-MED wanneer het laatste slachtoffer
de VMP heeft verlaten.
Niet gewonden worden volgens het PSIP verzameld en naar
een OC overgebracht.
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uitgevoerd
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□
□

opmerkingen en commentaar

DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART COORDINATOR VMP
(COORD VMP)

functie
COORD
VMP

kazuifel

plaats
IN VMP

Coördinatie
Ontvangt instructies van (ADJ) DIR-MED.

ASTRID
WVL RAMP 0x

Rapporteert aan de (ADJ) DIR-MED en stemt
af met de (ADJ) COORD REG, COORD LOG.

of
WVL DIR-MED (bij
uitgebreid MIP)

Samenstelling:


Een hulpverlener van het Rode Kruis, aangeduid door de COORD RK.

Korte info betreffende taak:


Verantwoordelijk voor alle niet-medische aspecten van de vooruitgeschoven medische post
(VMP).



Zorg dat alle facetten van de VMP naar behoren worden uitgevoerd en dit zowel op vlak van
personeel, logistiek, administratie, infrastructuur, ... van de VMP verzekerd is.



Zorg in samenspraak met (ADJ) DIR-MED voor zowel de continuïteit, de dienstverlening als het
welbevinden van alle personeel werkzaam in de VMP.



De hulpverlener van het Rode Kruis heeft de interne opleiding COORD VMP gevolgd.
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DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART COORDINATOR VMP

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16

taken
uitgevoerd
Trek de kazuifel COORD VMP aan.
□
Zet draagbaar ASTRID-toestel op de hierboven
□
vermelde groep, toegekend door NC 112.
Indien geen gespreksgroep toegekend, blijf op WVL
□
Z101.
Contacteer de (ADJ) DIR-MED.
□
Zorg in samenspraak met de COORD RK voor de
verdere uitbouw van de VMP, alsook voor het
□
aanbrengen van de gepaste signalisatie.
Richt ism de MED TRI en ADJ TRI het punt IN van de
□
VMP in.
Richt ism de (ADJ) COORD REG het punt OUT van de
□
VMP in.
Meld aan de (ADJ) DIR-MED dat de VMP operationeel
□
is.
Zorg voor een adequate taakverdeling in de VMP.
□
Zorg voor de correcte omkadering voor de stabilisatie
en conditionering van de slachtoffers door de andere
□
medewerkers (artsen, verpleegkundigen,
hulpverleners-ambulanciers, medewerkers SIM, …)
Informeer tijdig de COORD LOG, vooraleer de
logistieke middelen zijn uitgeput, dit om tijdig een
□
aanvoer van buiten de rampenzone te kunnen
organiseren.
Zorg voor voldoende bevoorrading van logistiek
□
materieel in het noodmortuarium.
Organiseer ism (ADJ) DIR-MED aflossing van het
□
medisch personeel bij langdurige interventies.
Stuur de COORD SECR aan.
Organiseer de afbouw van de VMP.
□
Verzamel na afbouwen VMP de documenten en
□
bezorg deze aan de (ADJ) DIR-MED.
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opmerkingen en commentaar

DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART COORDINATOR AMBULANCEPARK
(COORD AMB)

functie
COORD
AMB

kazuifel

plaats
coördinatie
ambulancepark Ontvangt instructies van & rapporteert
aan (ADJ) DIR-MED & (ADJ) COORD REG

ASTRID
WVL RAMP 0x

Samenstelling:


De chauffeur van de eerste ambulance ter plaatse voert deze opdracht uit tot hij/zij vervangen
wordt door een hulpverlener van het Rode Kruis, aangeduid door de COORD RK.

Korte info betreffende taak:


Zorg ervoor dat de ambulances ordelijk opgesteld worden zodat ze vlot ter beschikking zijn op
de plaats van interventie.



Behoud een overzicht van de beschikbare middelen en hun sanitaire bekwaamheid.



Stuur in overleg met de COORD REG het meest adequate middel.
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DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART COORDINATOR AMBULANCEPARK
(COORD AMB)

taken
1 Trek de kazuifel COORD AMB aan.
2 Zet draagbaar ASTRID-toestel op de hierboven vermelde
groep, toegekend door NC 112.
3 Indien geen gespreksgroep toegekend, blijf op WVL Z101.
4 Contacteer de (ADJ) DIR-MED en vraag naar de locatie van het
ambulancepark.
5 Verzamel alle aankomende ambulances en andere
vervoersmiddelen ordelijke en efficiënt in het ambulancepark.
6 Registreer hun vervoerscapaciteit (document
ambulanceoverzicht).
7 Informeer de (ADJ) COORD REG van de reeds beschikbare
vervoerscapaciteit.
8 Indien helikopters worden ingezet, hou de heli-strip vrij die
door de Dir CP-Ops en DIR-MED werd aangeduid.
9 MUG-, commando- en SIM-voertuigen worden onmiddellijk
doorgestuurd naar de correcte zone waar zij hun richtlijnen
zullen ontvangen.
12 Geef opdrachten aan de ambulanceteams en vul het overzicht
in.
13 Vraag zo nodig meer transportmiddelen via de (ADJ) DIR-MED.
14 De (ADJ) DIR-MED zal meedelen wanneer de middelen het
rampterrein mogen verlaten. Geef deze opdracht door aan de
nog wachtende hulpverleners in het ambulancepark.
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uitgevoerd
□
□
□
□
□
□
□
□

□

□
□
□

opmerkingen en commentaar

DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART COORDINATOR LOGISTIEK
(COORD LOG)

functie
COORD
LOG

kazuifel

plaats
VMP

Coördinatie
Ontvangt instructies van en rapporteert aan
de COORD RK.

ASTRID
Toegekende RKgespreksgroep

Samenstelling:


Een hulpverlener van het Rode Kruis, aangeduid door de COORD RK.

Korte info betreffende taak:


Staat in voor de aanvoer, de organisatie en het optimaal gebruik van de logistieke middelen,
nodig voor de totale medische hulpverleningsketen.



Zorg zowel voor de medische middelen (verbanden, medicatie, zuurstof) als voor de
technische, logistieke middelen (draagberries, tenten, verlichting, verwarming, catering).
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DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART COORDINATOR LOGISTIEK
(COORD LOG)

1
2
3
4
5

6
7

8

taken
Trek de kazuifel COORD LOG aan.
Zet draagbaar ASTRID-toestel op de hierboven
vermelde groep, toegekende RK-gespreksgroep.
Indien geen gespreksgroep toegekend, blijf op Coor
alles.
Contacteer de COORD RK.
Zorg in samenspraak met de COORD RK voor de
verdere logistieke uitbouw van de VMP, alsook voor
het aanbrengen van de gepaste signalisatie.
Organiseer ism de COOR RK alle logistieke middelen.
Informeer tijdig de COORD RK, vooraleer de
logistieke middelen zijn uitgeput, dit om tijdig een
aanvoer van buiten de rampenzone te kunnen
organiseren.
Coördineer de afbouw van de VMP.
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uitgevoerd
□
□
□
□
□
□

□

□

opmerkingen en commentaar

DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART COORDINATOR SECRETARIAAT
(COORD SECR)

functie
COORD
SECR

kazuifel

plaats
VMP

Coördinatie
Ontvangt instructies van en rapporteert aan
COORD VMP

ASTRID
nvt

Samenstelling:


Een hulpverlener van het Rode Kruis, aangeduid door de COORD RK.

Korte info betreffende taak:


Organiseer de administratieve taken op het rampterrein in het algemeen en meer bepaald in
de VMP. Veelal is dit een lid van de snel inzetbare middelen (SIM) van het Rode Kruis.



Staat in voor de traceerbaarheid van de slachtoffers.
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DENK AAN DE EIGEN VEILIGHEID

ACTIEKAART COORDINATOR SECRETARIAAT
(COORD SECR)

1
2
3
4

5
6

taken
Trek de kazuifel COORD SECR aan.
Contacteer de COORD VMP en plaats u naast deze
persoon.
Volg de instructies op.
Vergelijk het document IN met het regulatieschema en
document VMP OUT om op die manier een correcte
lijst van SO’s in de VMP te hebben.
Verzamel de documenten en bezorg ze aan de COORD
VMP.
Registreer de aanwezige medische hulpverleners en
hou hier een overzicht van bij (aanmeldingen en
afmeldingen). Rapporteer aan de COORD VMP.
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uitgevoerd
□
□
□
□

□

□

opmerkingen en commentaar

datum:……../………./……….
uur:…………………………..
volgnummer:…………………………..

SITREP
Geef onderstaande info aan de NC 112

Major incident

MIP afgekondigd?

ja / nee

is er een BNIP?

ja / nee

adres:

E

xact Location

juiste plaats incident

huisnummer:
gemeente:

aard van het incident

Type of Incident

bv: VKO/treinongeval/brand/
evacuatie/terro
(CBRNe)

uitsluitingsperimeter: ……………..m

Hazards

welke gevaren aanwezig

Access

aanrijroute hulpdiensten
Punt Eerste Bestemming
locatie CP-OPS, Park
Ambulance, locatie VMP,
OC ?

adres:

aantal slachtoffers
overheersende pathologie
geknelde slachtoffers?

T1: …….…. - T2: ………... - T3: ……….. +:………….
geïmpliceerden: …….
pathologie: …….
geknelde SO’s: ja / nee

Number of
casualties

welke gevaren verwacht

aantal aanwezig:

Emergency
Services

overzicht aanwezige
middelen &
zijn er bijkomende middelen
noodzakelijk?

AMB: …….
MUG: …….
SIM: …….
andere (D1, D3, …):
…….

bijkomende
noodzakelijk:
AMB: …….
MUG: …….
SIM: …….
andere (D1, D3, …):
…….

Iedere 15’ tot 30’ of bij wijzigingen een nieuwe SITREP doorgeven aan de NC 112 (bij voorkeur telefonisch).
Bij einde incident: de SITREP-formulieren doorsturen naar de GI en de adj GI. GI.brugge@health.belgium.be
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OVERZICHT AMBULANCE
UUR
IN

benaming
ambulance / PIT

* VMP / OC / kleine noria / rampterrein
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UUR
OUT

ophaallocatie*

opmerkingen

OVERZICHT
MINIBUS / AUTOBUS
UUR
IN

minibus / autobus
(noteer aantal zitplaatsen)

* VMP / OC / kleine noria / rampterrein
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UUR
OUT

ophaallocatie*

opmerkingen

OVERZICHT HELI
UUR
IN

heli
(noteer aantal zitplaatsen)

* VMP / rampterrein / ZH
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UUR
OUT

ophaallocatie*

opmerkingen

REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ ST-JAN, campus BRUGGE
Ruddershove 10 | 8000 Brugge
t 050 45 20 00 - f 050 45 20 38
spoed.centrale@azsintjan.be

hyperbare zuurstoftherapie
neurochirurgie
pediatrie
thoracochirurgie

UUR:
T1

T1

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

MIP 2019 – West-Vlaanderen – versie 2 mei 2019

REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ ST-JAN, campus BRUGGE
Ruddershove 10 | 8000 Brugge
t 050 45 20 00 - f 050 45 20 38
spoed.centrale@azsintjan.be

hyperbare zuurstoftherapie
neurochirurgie
pediatrie
thoracochirurgie

UUR:
T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3
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REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ ST-LUCAS - BRUGGE
Sint-Lucaslaan 29 | 8310 Assebroek
t 050 36 56 10 - f 050 36 56 13
spoedgevallen@azsintlucas.be

neurochirurgie (wachtdienst)
pediatrie

UUR:
T1

T2

T2

T2
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T2

REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ ST-LUCAS - BRUGGE
Sint-Lucaslaan 29 | 8310 Assebroek
t 050 36 56 10 - f 050 36 56 13
spoedgevallen@azsintlucas.be

neurochirurgie (wachtdienst)
pediatrie

UUR:
T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3
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REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ ST-JAN, campus OOSTENDE
Kaïrostraat 84 | 8400 Oostende
t 059 555 101 - f 059 55 59 62
spoed.ve900@azsintjan.be

neurochirurgie (wachtdienst)
pediatrie

UUR:
T1

T2

T2

T2

T3

T3

T3

T3

T3

T3
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REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ DAMIAAN - OOSTENDE
Gouwelozestraat 100 | 8400 Oostende
t 059 41 40 80 - f 059 41 40 83
spge@azdamiaan.be

neurochirurgie
pediatrie
thoracochirurgie

UUR:
T1

T1

T2

T2

T2

T2
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T2

REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ DAMIAAN - OOSTENDE
Gouwelozestraat 100 | 8400 Oostende
t 059 41 40 80 - f 059 41 40 83
spge@azdamiaan.be

neurochirurgie
pediatrie
thoracochirurgie

UUR:
T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3
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REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ ZENO, campus KNOKKE-HEIST
Kalvekeetdijk 260 | 8300 Knokke-Heist
t 050 535 112 - f 050 535 509
ve790@azzeno.be

pediatrie

UUR:
T1

T2

T2

T3

T3
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T3

REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ DELTA, campus Rembert - TORHOUT
St-Rembertlaan 21 | 8820 Torhout
t 050 23 23 01 - f 050 21 68 35
spoed.torhout@azdelta.be

pediatrie

UUR:
T1

T2

T2

T3

T3

T3
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T3

REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ DELTA, campus Wilgenstraat - ROESELARE
Wilgenstraat 2 | 8800 Roeselare
t 051 22 91 36 - f 051 23 78 08
spoed@azdelta.be

neurochirurgie
pediatrie
thoracochirurgie

UUR:
T1

T2

T2

T2

T2
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T2

REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ DELTA, campus Wilgenstraat - ROESELARE
Wilgenstraat 2 | 8800 Roeselare
t 051 22 91 36 - f 051 23 78 08
spoed@azdelta.be

neurochirurgie
pediatrie
thoracochirurgie

UUR:
T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

MIP 2019 – West-Vlaanderen – versie 2 mei 2019

REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ GROENINGE, campus Kennedylaan - KORTRIJK
Ziekenhuisweg | 8500 Kortrijk
t 056 636 112 - f 056 63 61 99
spoed@azgroeninge.be

neurochirurgie
pediatrie
thoracochirurgie

UUR:
T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2
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REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ GROENINGE, campus Kennedylaan - KORTRIJK
Ziekenhuisweg | 8500 Kortrijk
t 056 636 112 - f 056 63 61 99
spoed@azgroeninge.be

neurochirurgie
pediatrie
thoracochirurgie

UUR:
T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3
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REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS - IEPER
Briekestraat 12 | 8900 Ieper
t 057 35 60 00 - f 056 63 61 99
yspoed@yperman.net

pediatrie

UUR:
T1

T1

T2

T2

T2

T2
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T2

REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS - IEPER
Briekestraat 12 | 8900 Ieper
t 057 35 60 00 - f 057 35 60 09
yspoed@yperman.net

pediatrie

UUR:
T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3
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REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ DELTA, campus MENEN
Oude Leielaan 6 | 8930 Menen
t 056 522 500 - f 056 522 503
spoed.menen@azdelta.be

neurochirurgie
pediatrie

UUR:
T1

T2

T2

T3

T3
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T3

REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ WEST - VEURNE
Iepersesteenweg 100 | 8630 Veurne
t 058 31 43 70 - f 058 33 35 35
verpleging.spoed@azwest.be
UUR:
T1

T2

T2

T3

T3

T3

T3
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pediatrie

REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

SINT-JOZEFSKLINIEK - IZEGEM
Ommegangstraat 7 | 8870 Izegem
t 051 33 40 31 - f 051 33 49 97
spoedopname@sjki.be.be

pediatrie

UUR:
T1

T2

T2

T3

T3

T3

T3
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T3

REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

SINT-ANDRIESZIEKENHUIS - TIELT
Bruggestraat 84 | 8700 Tielt
t 051 42 50 67 - f 051 42 50 40
spoed.vpl@sintandriestielt

pediatrie

UUR:
T1

T2

T2

T3

T3

T3

T3
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T3

REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

O.L.V. VAN LOURDES ZIEKENHUIS - WAREGEM
St-Rembertlaan 21 | 8820 Torhout
t 056 61 31 31 - f 056 62 31 38
spoed@ziekenhuiswaregem.be

pediatrie
thoracochirurgie

UUR:
T1

T2

T2

T3

T3

T3

T3
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T3

REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ DELTA, campus RUMBEKE (VANAF 10/12/2019)
xxx | 8800 Roeselare
t 051 xx xx xx - f 051 xx xx xx
spoed@azdelta.be

neurochirurgie
pediatrie
thoracochirurgie

UUR:
T1

T1

T2

T2

T2

T2

T2

T2
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REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

AZ DELTA, campus RUMBEKE (VANAF 10/12/2019)
xxx | 8800 Roeselare
t 051 xx xx xx - f 051 xx xx xx
spoed@azdelta.be

neurochirurgie
pediatrie
thoracochirurgie

UUR:
T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3
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REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

naam ziekenhuis: …………………………………………………………………………………………………….
UUR:
T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2
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REGULATIESCHEMA
Denk aan "Het Gouden Uur" bij de T1 slachtoffers
Zijn alle gereguleerde T1 slachtoffers tijdens pre-tri geregistreerd?

naam ziekenhuis: …………………………………………………………………………………………………….
UUR:
T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3

T3
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