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Lijst van afkortingen en definities
Ambulance verpleegkundige

Verpleegkundige aan boord van de SAR helikopter of
reddingboot.

Back-up arts

De zich aan wal bevindende arts onder wiens aanwijzing de
medische hulpverlening op een offshore mijnbouwinstallatie
geschiedt.

Bedrijfsarts

Erkend medisch specialist op het gebied van werk en
gezondheid (‘Company doctor’).

Derden

Diensten, middelen (bijv. schepen in de nabijheid) die kunnen
worden ingeschakeld door het KWC om hulp te verlenen.

EHBO’er

De zich aan boord van een offshore mijnbouwinstallatie
bevindende, conform NOGEPA standaarden opgeleide eerste
hulpverlener die op aanwijzing van de Back-up arts medische
hulp op een offshore mijnbouwinstallatie verleent.

HMI

Hoofd Mijnbouw Installatie van de offshore mijnbouwinstallatie
vanaf welke de MEDEVAC plaatsvindt. Eindverantwoordelijke
voor de veiligheid op de mijnbouwinstallatie.

KNRM

Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij

KWC

Kustwachtcentrum

LPA

Landelijk Protocol Ambulancezorg

MEDEVAC

Medische evacuatie, dat wil zeggen het vervoer van een
medewerker om primair medische redenen vanaf een offshore
mijnbouwinstallatie naar de wal voor verdere behandeling en
herstel.

Offshore verpleegkundige

De zich aan boord van een offshore mijnbouwinstallatie
bevindende , BIG geregistreerde offshore verpleegkundige (ook
wel ‘medic’ genoemd) die op aanwijzing van de back-up arts
medische zorg op een offshore mijnbouwinstallatie verleent.

MKA

Meldkamer Ambulancezorg,
Ambulance Voorziening, RAV.

Offshore mijnbouwinstallatie

Een mijnbouwinstallatie in de zin van artikel 1, sub o, van de
Mijnbouwwet, geplaatst in de territoriale zee of het
Nederlandse deel van het continentaal plat.

OPPLAN-SAR

Operationeel Plan Search and Rescue, een operationeel plan
opgesteld door het KWC waarin de procedures zijn vastgelegd
voor de opsporing en redding op zee.
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Reddingboot

Reddingboot van de KNRM met aan boord gecertificeerde
EHBO’ers.

Reguliere helikopter

Helikopter ingezet binnen de offshore industrie.

SAR helikopter

Search and Rescue helikopter, ingezet door Kustwacht.

Vantage

Software systeem waarmee passagiers op vluchten worden
geboekt en onder andere de POB (persons on board) op
offshore installaties worden geregistreerd.

Wettelijke regelingen
Artikel 3

Arbeidsomstandighedenwet

Gerelateerde NOGEPA standaarden
Standaard 10

Eerste hulp op mijnbouwinstallaties

Standaard 11

Offshore Medical Examination

Standaard 86

Reporting of Incidents and Accidents
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1.

Samenvatting
Tijdens een verblijf op een offshore mijnbouwinstallatie kunnen mensen ziek worden of gewond
raken. Voor de eerste medische zorg of EHBO zijn er op elke offshore mijnbouwinstallatie
minimaal twee op basis van NOGEPA Standaarden gecertificeerde EHBO’ers aanwezig.
Het is echter mogelijk dat de toestand van de patiënt/het slachtoffer dusdanig ernstig is dat
intensievere medische zorg/begeleiding van een arts of zorg door/opname in een zorginstelling
nodig is. In dat geval dient de patiënt/het slachtoffer geëvacueerd te worden van de
mijnbouwinstallatie en naar de wal te worden gebracht.
Om een dergelijke evacuatie zo veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen beschrijft deze
Standaard de stappen die in dit proces moeten worden genomen en legt het de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast. De Standaard beschrijft het proces vanaf het
moment dat beslist moet worden of er een evacuatie moet plaatsvinden, totdat er
daadwerkelijk is geëvacueerd.
Deze standaard is, waar het spoedeisende medische hulp betreft, geen losstaande procedure,
maar vormt een onderdeel van een (zorg)keten. Met deze externe ketenpartners vindt daarom
telkens afstemming plaats bij herziening of aanpassing van deze standaard.
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2.

Doelstelling
De doelstelling van deze Standaard is het vastleggen van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden bij de beslissing tot, en de uitvoering van een medische evacuatie vanaf
een offshore mijnbouwinstallatie. Dit in overleg en afstemming met de ketenpartners in de
spoedeisende medische zorg op de Noordzee.
In deze standaard wordt de uitvoering van een MEDEVAC en de werkwijze van de bij de
evacuatie betrokken personen stapsgewijs beschreven.
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3.

MEDEVAC
Dit hoofdstuk beschrijft de procedure die gevolgd dient te worden indien vastgesteld moet
worden of MEDEVAC noodzakelijk is, de urgentie van de MEDEVAC en de daadwerkelijke
MEDEVAC.
Annex 1 van deze Standaard bevat een flowschema met de procedure in spoedeisende situaties.

3.1

Verzoek MEDEVAC door HMI/offshore verpleegkundige
De HMI of offshore verpleegkundige dient voor de uitvoering van een MEDEVAC altijd met de
back-up arts . De back-up arts neemt het besluit tot Medevac.
Indien volstrekt duidelijk is dat er snel medische hulp nodig is, kan een HMI of offshore
verpleegkundige zelf besluiten om alvast een MEDEVAC vooraankondiging te doen bij de
Kustwacht om tijd te besparen - in afwachting van besluit door de back-up arts.

3.2

Overleg offshore verpleegkundige1 met back-up arts







3.3

De offshore verpleegkundige neemt contact op met de Back-up arts voor een situatie schets
en bepaling van de ernst/urgentie van de patiënt/het slachtoffer;
De back-up arts stelt vast of MEDEVAC noodzakelijk is;
De back-up arts stelt vast wat de urgentie van de aanvraag is en tevens of:
De MEDEVAC kan worden uitgevoerd door een reguliere helikopter (in tijd en kwaliteit
begeleiding);
of
De MEDEVAC door de SAR helikopter moet worden uitgevoerd en onder regie van het
KWC (het dus een spoed-112 situatie betreft);

Besluiten van/handelingen door de back-up arts

3.3.1 MEDEVAC door een reguliere helikopter
Besluiten van/handelingen door de back-up arts ingeval de MEDEVAC door een reguliere
helikopter wordt uitgevoerd:



1

Adviseert de HMI om de MEDEVAC conform zijn/haar oordeel en advies uit te voeren;
Informeert zo nodig het ontvangende ziekenhuis/zorgverlener over patiënt/slachtoffer en
het verwachte tijdstip van aankomst;

Daar waar in dit hoofdstuk ‘offshore verpleegkundige’ staat kan ook gelezen worden: EHBO’er of HMI (indien geen offshore

verpleegkundige aanwezig is).
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Verzoekt bij en overlegt met de MKA NHN-Haarlem om, alleen indien hij/zij dat
noodzakelijk acht, een ambulance op vliegveld De Kooy Den Helder2;
In sommige situaties moet de patiënt met spoed naar de wal, maar heeft deze geen
ambulancezorg nodig: indien de patiënt na aankomst op het vliegveld met een gewone
auto naar het ziekenhuis vervoerd kan worden, regelt de mijnbouwonderneming (vaak
middels de HMI, offshore verpleegkundige of radio operator) vervoer (bijv. een taxi).
Stelt vast of medische begeleiding nodig is;
Informeert, voor vertrek, het bemanningslid dat gedurende het transport de zorg voor
patiënt/slachtoffer overneemt over zijn/haar toestand;
Stelt vast of een of meer reguliere passagiers, al dan niet ter begeleiding, mee kunnen
vliegen;
Onderhoudt contact met de offshore verpleegkundige.

3.3.2 MEDEVAC gecoördineerd door het KWC
Besluiten van/handelingen door de back-up arts in het geval de MEDEVAC naar zijn/haar oordeel
met de SAR helikopter moet worden uitgevoerd en gecoördineerd wordt onder regie van het
KWC:













2

Bepaalt de urgentie van de MEDEVAC (zo spoedig mogelijk, binnen 6 uur, 12 uur);
Handelt conform de laatste versie van het flowschema van de Kustwacht voor MEDEVACS
op de Noordzee, zie Annex 1 bij deze standaard.
Neemt contact op met het KWC (0900-0111/0223-542300), deelt de urgentie van
MEDEVAC mee en geeft de naam/locatie van de betreffende offshore mijnbouwinstallatie
door (eventueel de naam van de mijnbouwonderneming/drilling contractor);
Overlegt welke evacuatie mogelijkheid het meest effectief is (SAR helikopter,
reddingboot);
Verzoekt tot het uitvoeren van de MEDEVAC;
Overlegt met de betreffende MKA over de bestemming (welk ziekenhuis beste past, of er
plaats is) patiënt/slachtoffer en draagt de zorg over aan de MKA verpleegkundige;
Informeert direct daarna het KWC over de gekozen bestemming;
Neemt (indien mogelijk) contact op met de ambulance verpleegkundige van de SAR Heli
voor informatie overdracht/briefing;
In sommige situaties moet de patiënt met spoed naar de wal, maar heeft deze geen
ambulancezorg nodig: indien de patiënt na aankomst op het vliegveld met een gewone
auto naar het ziekenhuis vervoerd kan worden, regelt de mijnbouwonderneming (vaak
middels de HMI, offshore verpleegkundige of radio operator) vervoer (bijv. een taxi).
Stelt vast of nazorg voor patiënt/slachtoffer c.q. bemanning noodzakelijk/wenselijk is.

Indien de patiënt met een gewone auto naar het ziekenhuis vervoerd kan worden, regelt de mijnbouwonderneming vaak middels de

HMI, offshore verpleegkundige of radio operator vervoer (bijv. een taxi).
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3.4

Communicatie en monitoring tijdens patiënt/slachtoffer transport

3.4.1 Overleg offshore verpleegkundige - back-up arts
De offshore verpleegkundige houdt contact met de back-up arts en overlegt met deze over:




De toestand van patiënt/slachtoffer, eventueel toe te dienen medicijnen en te geven
behandeling tot het moment van vertrek van patiënt/slachtoffer vanaf de offshore
mijnbouwinstallatie;
De tijden van aankomst en vertrek van de helikopter of een ander middel waarmee de
MEDEVAC wordt uitgevoerd.

Medicatie mag volgens LPA (Landelijk Protocol Ambulancezorg) toegediend worden door een
daartoe bevoegde en bekwame offshore verpleegkundige, volgens zijn/haar vastgelegde
instructies. Zo snel als mogelijk dient met de back-up arts hierover overleg plaats te vinden.
Indien behandeling wordt ingezet conform het LPA dan dienst altijd sprake te zijn van
zorgoverdracht. Deze kan alleen plaatvinden aan een andere medisch of verpleegkundig
beroepsbeoefenaar. In dit geval zal bij/tijdens transport dus altijd verpleegkundige begeleiding
noodzakelijk zijn (mate van spoed en middel van vervoer staan hier los van).
3.4.2 De Kustwacht
Voert de regie op de uitvoering van de MEDEVAC en coördineert de logistiek ervan. Onder
meer door het informeren van de HMI over:



De tijden van aankomst en vertrek van de helikopter of een ander middel waarmee de
MEDEVAC wordt uitgevoerd;
Eventuele andere logistieke bijzonderheden.

3.4.3 De back-up arts
Handelt conform de meest recente versie van de Kustwacht flowchart voor het uitvoeren van
MEDEVACS op de Noordzee (Annex 1).
In dat kader, informeert, overlegt met en houdt contact met:






Het KWC;
De MKA;
De ambulanceverpleegkundige van de SAR helikopter;
Offshore verpleegkundige/HMI aan boord;
Kantoororganisatie mijnbouwonderneming, indien nodig, over uitvoering van de
MEDEVAC, niet over medische inhoud.
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3.4.4 De HMI





Overlegt en houdt contact met de offshore verpleegkundige en/of back-up arts;
Houdt contact met het KWC over logistiek, aankomsttijden helikopter;
Organiseert zo nodig (niet medische) begeleiding van een patiënt en/of taxivervoer van
luchthaven;
Informeert de kantoororganisatie van de mijnbouwonderneming via interne
meldingsprocedures.

3.4.5 De kantoororganisatie van de mijnbouwonderneming






Informeert de familie van patiënt/slachtoffer ingeval het een ‘eigen’ medewerker is en
patiënt/slachtoffer hier (vooraf) toestemming voor heeft verleend;
Organiseert het vervoer van de patiënt naar huis na behandeling in het ziekenhuis;
Stuurt, indien nodig, een vertegenwoordiger naar vliegveld De Kooij in Den Helder;
Informeert de contractor company ingeval patiënt/slachtoffer een ingehuurde
medewerker is;
Informeert Staatstoezicht op de Mijnen, ingeval van een MEDEVAC via de Kustwacht (zie
ook NOGEPA Standaard 86).

3.4.6 De kantoororganisatie van de ‘contractor’


3.5

Informeert de familie van de patiënt/slachtoffer ingeval het een ‘eigen’ medewerker is;
Stuurt, indien nodig, een vertegenwoordiger naar vliegveld De Kooij in Den Helder.

Medisch fit/niet fit beoordeling
In het geval van een MEDEVAC bepaalt de back-up arts of een patiënt die/slachtoffer dat
geëvacueerd wordt tijdelijk ‘op rood’ gezet wordt in Vantage.
In geval een patiënt op rood is gezet in Vantage, bepaalt een NOGEPA geregistreerde
keuringsarts, na een nieuwe medische beoordeling conform NOGEPA Standaard 11, of de
geëvacueerde persoon wel of niet ‘medisch fit’ is om veilig werkzaam te zijn op een
mijnbouwinstallatie.
Dit staat los van de beoordeling van de bedrijfsarts die op verzoek van de werkgever van
betrokkene bepaalt of de persoon in staat is zijn/haar (eventueel vervangende) werkzaamheden
uit te voeren.
Het vervoer naar de mijnbouwinstallatie is de verantwoordelijkheid van de betreffende
opdrachtgevende mijnbouwonderneming.
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3.6

Registraties3
a) De offshore verpleegkundige legt de gebeurtenissen aan boord van de offshore
mijnbouwinstallatie vast (incidentrapportage via HMI naar kantoororganisatie) en werkt de
eigen medische verslaglegging volledig bij, conform instructies en vereisten;
b) De bedrijfsarts legt de gebeurtenissen/besluiten/handelingen vast in een medisch dossier
van patiënt/slachtoffer.
c) Tevens legt hij/zij in het persoonsregistratiesysteem vast of de betreffende
patiënt/slachtoffer wel of niet ‘medisch fit’ is om naar de mijnbouwinstallatie vervoerd te
kunnen worden.
d) Alle betrokkenen signaleren afwijkingen van de procedure of bijzonderheden vast (geen
persoonlijke informatie) ten behoeve van signalering en evaluatie in het MEDEVAC
ketenoverleg;
Bij alle registraties en communicaties rond medische evacuaties dient gezorgd te worden dat de
medische confidentialiteit van de geëvacueerde gewaarborgd blijft. Dit betekent: Geen
persoonsnamen, geen afkortingen, geen diagnoses en/of specifieke bestemmingen mogen
genoemd worden in bedrijfsdocumenten. Niets wat te herleiden is tot een persoon dan wel
aandoening.

3

Hanteer hiervoor de eventueel beschikbare formulieren per onderneming, back-up arts, uitvoerende van de evacuatie.
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Annex 1

Flowschema MEDEVAC Kustwacht

NB. Deze flowchart wordt beheerd door de Kustwacht. De laatste versie zoals uitgegeven door de Kustwacht is leidend.
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Annex 2

Contactgegevens Meldkamers Ambulancezorg (MKA)

Deze annex (vertrouwelijk) wordt alleen verstrekt aan de bij de Kustwacht aangemelde back-up
artsen.
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