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ACTIEKAART C10  Coördinerend 
COÖRDINATOR AMBULANCE 

COORD AMB 
Functieomschrijving: 

De ambulances en medische voertuigen verzamelen zich aan het RV-punt en gaan na toestemming 
van de CPOPS naar de ambulanceparking. De coördinator ambulancepark is verantwoordelijk voor 
de inrichting en het beheer van deze parking. Stelt de voertuigen ordelijk en efficiënt op zodat ze 
vlot ter beschikking zijn voor de hulpverlening. Hij dient een overzicht te houden over de aanwezige 
middelen en zorgt voor een vlotte operationele en technische uitvoering van de overbrenging van 
patiënten in overeenstemming met de instructies van de COORD REG. 

Aanstelling door: 

Chauffeur van de 1e ziekenwagen ter plaatse tot een eventuele aflos. 
(adj.) DIR MED, (adj.) COORD REG. 

Vakbekwaamheid: 
Minstens hulpverlener ambulancier houder van een geldig onderscheidingsteken uitgereikt door 
FOD VVVL (badge 100) = chauffeur 1e ziekenwagen ter plaatse. 
Een persoon met ervaring binnen de rampenwerking: 

 Liefst houder van een postgraduaat rampenmanagement.  
 Neemt regelmatig deel aan rampoefeningen.  
 Bezit een degelijke kennis van de beschikbare middelen binnen het 100 systeem en kent 

de ziekenhuizen binnen de provincie en deze van de aangrenzende provincies. 
Bijkomende informatie: 

Indien de chauffeur van de 1e ziekenwagen overstelpt wordt door wandelende slachtoffers en 
betrokkenen dient de chauffeur van de tweede ziekenwagen ter plaatse zich te ontfermen over deze 
slachtoffers. 
De plaats van de ambulance parking wordt bepaald in de CP-Ops. Deze dient in ieder geval: 

 Groot genoeg te zijn zodat voertuigen kunnen parkeren en manoeuvreren. 
 Niet te ver van de post UIT van de VMP. 

Denk aan de mogelijkheid tot eventuele helikopter landplaats. 
Herkenbaarheid: 

Draag kazuifel met opschrift COORD AMB. 

Ontvangt instructies van: 
(adj.) DIR MED, (adj.) COORD REG. 

Rapporteer aan: 
(adj.) DIR MED, (adj.) COORD REG, HC 100. 
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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. Neem de functie over van de tijdelijke COORD AMB en verwijs hem voor een nieuwe taak naar de 
(adj.) DIR MED. 

4. Richt het ambulancepark in op de plaats aangeduid door de DIR CP-Ops of de DIR MED. 

5. Stel de ambulances en andere medische voertuigen ordelijke en efficiënt op. 

6. Verwijs de hulpverleners die zich bij u melden door naar de CP-Ops of de (adj.) DIR MED voor een 
taaktoewijzing. 

7. Geef de hulpverleners die zich bij u melden de nodige veiligheidsinstructies. Zoals het dragen van 
persoonlijke beschermingsmiddelen en situeer de rode zone. 

8. Bij voldoende hulpverleners op de rampplaats zorgt u ervoor dat het ambulancepersoneel bij hun 
voertuigen blijven. 

9. Houd overzicht over de beschikbare middelen en inventariseer eventuele bijzondere kenmerken per 
middel en maak dit over aan de COORD REG. 

10. In geval van een nucleair en/of chemisch incident :  
Zorg ervoor dat de middelen, ingezet voor het transport van besmette patiënten, alleen gebruikt 
worden voor besmette patiënten tot het moment dat ze ontsmet zijn.  De regels voor ontsmetting 
worden door de Dir-Med in de acute fase, indien de besmetting daarna moet gebeuren, worden de 
regels door de gezondheidsinspectie gegeven 

11. Indien er beroep wordt gedaan op een helikopter voor medisch transport dan dient de landingsplaats 
vrijgehouden te worden. 
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