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ACTIEKAART I5  Interveniërend 

CHAUFFEUR 
 VAN DE 2E ZIEKENWAGEN TER PLAATSE  

 
Functieomschrijving: 

Instaan voor de eerste opvang van wandelende slachtoffers en betrokkenen die de 
eerste ziekenwagen overstelpen. 

Aanstelling door: 

U wordt opgeroepen door het Hulpcentrum 100. 

Vakbekwaamheid: 

Hulpverlener ambulanciers houder van een geldig onderscheidingsteken uitgereikt 
door FOD VVVL (badge 100) 

Bijkomende informatie: 

De eerste ziekenwagen ter plaatse kan na aankomst overstelpt worden met 
wandelende slachtoffers en betrokkenen. Aangezien de chauffeur van de eerste 
ziekenwagen de taak heeft van COORD AMB dient de chauffeur van de tweede 
ziekenwagen bij zijn voertuig te blijven en dit beschouwen als een gewondennest en 
dient deze in te staan voor de eerste opvang van deze slachtoffers. 

 
Ontvangt instructies van : 

Chauffeur 1e ziekenwagen, 1e MUG 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.   
2. Blijf bij uw voertuig en laat de begeleider contact opnemen met de begeleider van de 

1e ziekenwagen of 1e MUG arts, (adj.) DIR MED indien aanwezig. 
3. U staat in voor de eerste opvang van de wandelende slachtoffers en betrokkenen. 
4. zorg voor de organisatie van een gewondennest. 

a Verzamel de lopende slachtoffers op een herkenbare plaats en hou ze ook daar tot 
de oprichting van de VMP. 

b Als herkenbaar punt kan uw ziekenwagen centraal gezet worden met werkende 
zwaailichten. 

c Dien de eerste zorgen toe aan deze slachtoffers. 

 

d Voorzie ze van een gele pre triage schijf. 
Draag de slachtoffers over aan de post TRI vanaf wanneer deze actief is. 

5 Indien de taak werd uitgevoerd contacteer de COORD VMP, Arts VMP voor verdere 
instructies. 
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