Deel II Overzicht categorieën en uitwerking per maatregel

Zes geneeskundige hulpposten voor triage en eerstelijnshulp

Geneeskundige hulppost

Met deze hulpposten kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
- Triage uitvoeren.
- Opvang en behandeling van gewonden en zieken met lage behandelingsprioriteit.
- Incidentele opvang en zekerstelling van vitale levensfuncties van ernstige
gewonden.
- Opvang van getraumatiseerde slachtoffers.
- Uitvoeren van ziekenrapport.
- Kortdurende verpleging van gewonden en zieken op low care niveau.
- Gereedmaken van gewonden/zieken voor afvoer door middel van
weg- of luchttransport.

Nadere bijzonderheden:
- De hulpposten leveren geneeskundige zorg door algemeen militaire artsen
(AMA) en algemeen militair verpleegkundigen (AMV). De AMA beheerst
de traumatologie op het niveau van de huisarts en triage op niveau van de
spoedeisende hulparts. Tevens beheerst de AMA de eerstelijns (huisartsniveau)
behandelingen en is verantwoordelijk voor de geneeskundige keten.
- Opleidingen en competenties.
• De AMV is civiel opgeleid en BIG-geregistreerd. De AMV heeft aanvullend
een netto eenjarige vervolgopleiding gevolgd met aanvullende deel modules
over onder andere transport, public health, traumatologie en eerstelijnszorg.
De AMV is specifiek getraind om in moeilijke omstandigheden ingezet te
worden en geneeskundige (keten)hulp conform protocollen te bieden.
• De AMA is BIG-geregistreerd en heeft een tweejarige postacademische
vervolgopleiding gevolgd met eerstelijnstraumatologie, triage, deels spoedeisende SEH(ziekenhuis)-hulp conform advanced trauma life support (ATLS)
en relevante civiel erkende huisarts- en bedrijfsarts modules.
De AMA is specifiek getraind om in moeilijke omstandigheden ingezet te
worden en geneeskundige (keten)hulp te bieden.
- De eenheid treedt ongewapend op.

Beschikbaarheidgarantie:
- De zes hulpposten zijn gegarandeerd beschikbaar vanaf 1 januari 2007 met
een reactietijd van maximaal 48 uur.
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Een noodhospitaal voor tweedelijnsverzorging

Nadere bijzonderheden:
- Het noodhospitaal heeft de vorm van verpleegafdelingen. De verpleegafdelingen bestaan uit 3 modules van 20 bedden en zijn bij rampomstandigheden
aanvullend op de bestaande ziekenhuisbeddencapaciteit. De capaciteit wordt
aansluitend bij een bestaand hospitaal uitgebracht.
- De zorg wordt uitgevoerd door Algemeen Militaire Verpleegkundigen (AMV).
Deze staan onder leiding van een Algemeen Militair Arts (AMA) als afdelingsarts. In benodigde specialistische capaciteit wordt in principe niet door
Defensie voorzien.
- Opleidingen en competenties.
• De AMV is civiel opgeleid en BIG-geregistreerd. De AMV heeft aanvullend
een netto eenjarige vervolgopleiding gevolgd met aanvullende deelmodules
over onder andere transport, public health, traumatologie en eerstelijnszorg.
De AMV is specifiek getraind om in moeilijke omstandigheden ingezet te
worden en geneeskundige (keten)hulp conform protocollen te bieden.
• De AMA is BIG-geregistreerd en heeft een tweejarige postacademische
vervolgopleiding gevolgd met eerstelijnstraumatologie, triage, deels spoedeisende SEH (ziekenhuis)-hulp conform advanced trauma life support (ATLS)
en relevante civiel erkende huisarts- en bedrijfsarts modules.
De AMA is specifiek getraind om in moeilijke omstandigheden ingezet te
worden en geneeskundige (keten)hulp te bieden.
- De eenheid treedt ongewapend op.

Beschikbaarheidgarantie:
- Het noodhospitaal is gegarandeerd beschikbaar vanaf 1 januari 2007 met een
reactietijd van maximaal 48 uur.
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Noodhospitaal

Met dit noodhospitaal kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
- Gedurende langere tijd verplegen van gewonden/zieken op low care niveau.
- Als aanvulling dienen op verpleegcapaciteit van civiele ziekenhuizen.
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Een ziekenauto-peloton

Nadere bijzonderheden:
- Met militaire ziekenauto’s worden patiënten op een veilige wijze vervoerd
bij voorbeeld vanaf een rampterrein of van hulpposten naar ziekenhuizen
en tussen ziekenhuizen. Deze capaciteit is aanvullend voor de Regionale
Ambulancevoorziening bij rampomstandigheden. Defensie beschikt over
gepantserde en niet-gepantserde middelen voor begeleid ziekentransport voor
moeilijk begaanbare terreinen of weeromstandigheden. De bemanning bestaat
uit een algemeen militair verpleegkundige (AMV) en een PTLS opgeleide
chauffeur. De militaire ziekenauto’s leveren geen capaciteit op het niveau van
een mobiele intensive care unit en geen verloskundige begeleiding. De nadruk
ligt op traumatologie en spoedeisende hulp. Bij pantsertransport wordt een
extra militaire chauffeur betrokken. In de militaire ziekenauto gaat de nieuwe
Nederlandse slachtofferregistratiekaart gebruikt worden.
- Het ziekenauto-peloton beschikt over 12 ziekenauto’s.
- De laadcapaciteit van de militaire ziekenauto is óf 4 liggende gewonden
óf 2 liggende en 3 zittende gewonden óf 6 zittende gewonden.
- De eenheid treedt ongewapend op.

Beschikbaarheidgarantie:
- Het ziekenauto-peloton is gegarandeerd beschikbaar vanaf 1 januari 2007 met
een reactietijd van maximaal 48 uur.
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Ziekenauto-peloton

Met dit ziekenauto peloton kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
- Het als aanvulling op de civiele capaciteit leveren van gewonden-, ziekentransport tussen het rampterrein dan wel de civiele en militaire hulpposten en
civiele ziekenhuizen met behulp van terreinvaardige ziekenauto’s.

