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ACTIEKAART I6  Interveniërend 
HULPVERLENERS DIE INSTAAN VOOR HET TRANSPORT NAAR DE TRI PLAATS 

Functieomschrijving: 

Instaan voor het transport van de slachtoffers vanaf het overnamepunt aan de 
gevarenzone (rode zone) naar de TRIAGE plaats, punt IN van de VMP (kleine 
noria). Deze slachtoffers kunnen al voorzien zijn van een pre triage schijf of van een 
triage kaart type METTAG. 

Aanstelling door: 
(adj.) DIR MED, (adj.) arts TRI. 

Vakbekwaamheid: 
Hulpverlener ambulanciers en verpleegkundigen houder van een geldig 
onderscheidingsteken uitgereikt door FOD VVVL (badge 100). 
Andere hulpverleners:  

o Verpleegkundigen met een geldig brevet van hulpverlener ambulancier. 
o Verpleegkundigen 
o Ambulanciers met een geldig brevet van hulpverlener ambulancier. 
o Hulpverleners in het bezit van een nog geldig brevet cursus helper. 

Bijkomende informatie: 
In uitzonderlijke gevallen betreft de kleine noria eveneens de evacuatie van de 
slachtoffers uit de gevarenzone MAAR ENKEL na akkoord van de DIR CP-Ops en in 
samenwerking met de veiligheidscoördinator CP-Ops.  

Ontvangt instructies van: 
(adj.) DIR MED, (adj.) arts TRI. 

Rapporteer aan: 
(adj.) arts TRI. Indien deze functie niet gevormd werd aan de (adj.) DIR MED. 
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Taakomschrijving: 

1. Denk aan uw EIGEN veiligheid. 
2. Neem de slachtoffers in ontvangst op de grens met de rode zone ter hoogte van het 

overnamepunt. 
3. Vorm een brancardage ploeg met 3 à 4 personen. Eventueel kan het transport 

gebeuren met een ziekenwagen. 
4. Transporteer de slachtoffers in volgorde van prioriteit naar de TRIAGE plaats aan 

het punt IN van de VMP: 
 Na PRE TRIAGE: het slachtoffer draagt een gekleurde schijf 

o Rode schijf: prioriteit 1 
o Gele schijf: prioriteit 2 
o Zwarte schijf: overledenen blijven ter plaatse 

 Na TRIAGE: het slachtoffer draagt een triage kaart type METTAG 
o Rode strook: prioriteit 1 
o Gele strook: prioriteit 2 
o Groene strook: prioriteit 3 
o Zwarte strook: overledenen blijven ter plaatse 

 Indien geen pre triage of triage  
o Volgorde niet van belang. 

 In geval van een nucleair en/of chemisch incident :  
o Als de patiënt nog niet gedecontamineerd werd : draag Uw PBM.  Indien 

de patiënt per ambulance vervoerd wordt (PRE-TRI) moet U de PBM in 
de sanitaire cel dragen.  Verwittig de COORD AMB dat de ambulance 
besmet is. 

o Als de patiënt reeds gedecontamineerd werd : zorg dat deze voldoende 
warm vervoerd wordt. 

5. Indien de taak uitgevoerd is contacteert u de (adj.) DIR MED of (adj.) arts TRI die u 
een nieuwe taak zal toewijzen. 
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