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Aanleiding tot het OTO plan
 Ontwikkeling “Integraal crisisplan RAV’s” in 2014

 Integrale planvorming (klassieke flitsrampen, gezondheids- en
continuïteitscrises, maar ook interne incidenten)

 Opschalingsplan ambulancezorg juni 2014 als onderdeel van GGB
 Opschalingsplan ambulancezorg
 Opvang T3 / noodhulp
 Logistiek



Aanleiding tot het OTO plan

 Pleidooi stuurgroep RAV’s voorbereid 10 sept 2014: Landelijk OTO
plan omwille uniformiteit en efficiency

 Platform OTO lijkt onder voorwaarden bereid tot financiering



Aanleiding tot het OTO plan

Inhoudelijke argumenten,……..

Opgeschaalde ambulancezorg zoveel mogelijk uniform organiseren
 Daarmee interregionale ondersteuning mogelijk

Gelijke taal
Gelijke procedures
 Efficiëntie

− Generieke basisvereisten én risicobenadering

− Aansluiting met plan- en preparatiecyclus veiligheidsregio







Beleidsuitgangspunten OTO

− De professional is de sleutel tot adequate respons

− Reguliere zorg is de basis voor opgeschaalde zorg

− OTO is geïntegreerd in de dagelijkse behoefte

− Centraal wat kan, regionaal wat moet



Doel van het OTO plan

 Implementeren van ‘nieuwe elementen’ uit het opschalingsplan
 Structureel (repeterend) aanbieden van leerstof aan de

professionals, bestaande uit:
 Theorie
 Trainingsmodules
 Ervaringen/ inzetverslagen
 Evaluaties
 Etc.



OTO plan landelijk te organiseren

− Basiskennis opgeschaalde ambulancezorg

− Training bijstand en ritlogging

− Training toepassen verbindingsschema’s

− Toepassen protocollen grootschalig incident LPA 8



OTO plan regionaal te organiseren

− Gewonden spreiding

− Alarmerings- en opkomstoefeningen instroom roostervrij
personeel

− Oefenen crisisteam RAV

− Regionale risico’s



Inhoud van het OTO plan

 Basisleerstof opgeschaalde ambulancezorg en GGB

 Module voor het rijdend personeel

 Module voor de MKA centralisten



Basisleerstof opgeschaalde ambulancezorg en GGB

 Voor alle RAV medewerkers

 Theoretische kennis over opgeschaalde ambulancezorg en GGB

 Theoretische toets



Module voor het rijdend personeel
 Richt zich op de praktijk van de ambulancehulpverlener bij een

grootschalige inzet: richtlijnen voor communicatie en veiligheid,
discipline, leiding ter plaatse etc.

 Concentreert zich op taken/rollen:
 Eerste ambulance, verkenning en inrichting incidentterrein
 Triage en taakverantwoordelijke triage
 Treatment en taakverantwoordelijke treatment
 T3: verzamelen/ verzorgen en secundaire triage

 E-learning voor een repeterend en behapbaar aanbod



Module voor de MKA centralisten

 Richt zich op de praktijk van de MKA centralist bij een
grootschalige inzet zoals melding & alarmering, opschaling,
communicatie, informatie, ambulancebijstand en registratie

 Concentreert zich op taken/rollen:
 Transport, en taakverantwoordelijke transport

 E-learning voor een repeterend en behapbaar aanbod



Stand van zaken

 Voorbereidingsfase:
 Opsporen en oplossen knelpunten landelijk en regionaal
 inrichten project o.l.v. AZN

 Definitieve besluitvorming bij ALV AZN en Platform OTO in februari/
maart 2015

 Na besluitvorming door de ALV AZN start projectgroep die zich
bezig gaat houden met de verdere inhoud
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