
  



Werkinstructie ACH C&C, toelichting 
 

 

Kerntaken 

− Bewerkstelligen van een veilige werkomgeving. 

− Organiseren van een ambulancecircuit.  

− Ondersteunen van de TV transport.  

 

Aandachtspunten veiligheid en herkenbaarheid 

− Kies bij brand en/of gevaarlijke stoffen een bovenwindse aanrijroute en opstelplaats. 

− Hou de door de OvD-G, brandweer en/of politie aangegeven veiligheidsafstanden in acht. 

− Volg bij geweld/ terrorisme de veiligheidsinstructies van de politie op. 

− Meldt je bij de MKA als C&C ambulance. 

− Stel de ambulance op een duidelijk zichtbare plaats op. 

− Zet groene lamp aan, trek groene hesje aan. 

− Volg veiligheidsinstructies op van OvD-G, brandweer en/of politie.  

 

Communicatie/ C2000 

− C&C ACH: laat mobilofoon ongewijzigd in eigen gespreksgroep, MKA koppelt deze aan <1e 

incidentgroep> voor contact met ambulances. 

− C&C ACH: schakel portofoon op verzoek MKA naar <2e bijstandsgroep> voor contact met OvD-G 

en taakverantwoordelijken.  

− (C&C AVP schakelt portofoon op verzoek MKA eveneens naar <2e bijstandsgroep>, voor contact 

met OvD-G en taakverantwoordelijken).  

 

Verkeerscirculatie 

− Stem met de politie de opstelplaats voor aanrijdende ambulances af. 

− Stem met de politie de aan- en afvoerroutes voor ambulances af. 

− Geef aan- en afvoerroutes en opstelplaats ambulances door aan de MKA. 

− Plot incidentlocatie, opstelplaats en aan- en afvoerroutes op een overzichtstekening. 

− Te veel ambulances voor beschikbare ruimte? Organiseer loodspost op afstand.  

 

Coördinatie plaats incident 

− Bepaal zo nodig, in afstemming met de C&C AVP, inzetvakken. 

− Bepaal zo nodig, in afstemming met de C&C AVP (en evt. politie), de locatie van een 

gewondenverzamelplaats. 

− Bepaal zo nodig, in afstemming met C&C AVP (en evt. politie), de locatie van T3 verzorglocatie. 

− Plot de gewondenverzamelplaats en T3 verzorglocatie op de overzichtstekening. 

 

Coördinatie opstelplaats ambulances 

− Stuur op aanvraag TV primaire triage ambulances door naar slachtoffers op het incidentterrein. 

− Stuur op aanvraag TV treatment ambulances door naar gewondenverzamelplaats. 

− Stuur op aanvraag TV secundaire triage ambulances door naar T3 verzorglocatie. 

− Vraag zo nodig extra ambulances aan bij TV transport. 

 

Beëindiging  

− De rol van C&C stopt op aangeven van de OvD-G.  


