KUSTWACHTCENTRUM
(JRCC Den Helder)
NIEUWSBRIEF nr. 46
RADIO MEDISCHE DIENST.
Op grond van internationale regelgeving en verdragen is Nederland gehouden een Radio Medische
Dienst (RMD) in stand te houden t.b.v. zeevarenden voor het verlenen van medisch advies in geval
van ziekte of ongevallen aan boord. Sedert 1 januari 1999 ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid, bij
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Voor het verstrekken van de radio
medische adviezen zijn door de KNRM 5 artsen gecontracteerd, die bij toerbeurt piketdienst hebben.
Het Kustwachtcentrum verzorgt de doorverbinding van de schepen met de dienstdoende arts.
De werkwijze en de frequenties voor radio medische advisering zijn als volgt:
VHF:
Na een oproep op VHF DSC kanaal 70 of VHF kanaal 16 en contact met het Kustwachtcentrum te
Den Helder (MMSI nr. 002442000), zal het schip, afhankelijk van zijn positie, een werkkanaal
toegewezen krijgen. Dit is kanaal 23 of 83. Nadat contact is verkregen op dit werkkanaal, zal het schip
worden doorverbonden met een dokter van de Radio Medische Dienst.
MF:
Na een oproep op MF DSC 2187.5 kHz en contact met het Kustwachtcentrum te Den Helder (MMSI
nr. 002442000) op 2182 kHz, zal het schip, afhankelijk van zijn positie, een werkfrequentie toegewezen
krijgen.
Het Kustwachtcentrum zendt op 2824 kHz en ontvangt op 2520 kHz of
het Kustwachtcentrum zendt op 1890 kHz en ontvangt op 2045, 2048, 2051, 2054 of 2057 khz.
Nadat contact is verkregen op een werkfrequentie, zal het schip worden doorverbonden met een
dokter van de Radio Medische Dienst.
INMARSAT A/B TELEFOON: (INLOGGEN OP GRONDSTATION BURUM)
Nadat het schip de code 32 heeft ingedrukt zal het via Xantic automatisch worden doorverbonden met
het Kustwachtcentrum te Den Helder. Na het uitwisselen van informatie zal het schip worden
doorverbonden met een dokter van de Radio Medische Dienst.
Alleen bij gebruik van de code 32 kan het schip doorverbonden worden met de dokter van de Radio
Medische Dienst.
INMARSAT B/C TELEX: (INLOGGEN OP GRONDSTATION BURUM)
Nadat het schip de code 32 (Medisch advies) of code 38 (Medische evacuatie) of code 00 (niet
urgent) heeft ingedrukt zal, als het Inmarsat-B betreft, via Stratos automatisch worden doorverbonden
met de RMD computer. U ontvangt de naamgever MEDIC SERVICE NL. Uw naamgever wordt
opgevraagd, verzend uw bericht en sluit af met NNNN. Verbreek de verbinding, maar zet de computer
niet uit. De RMD computer zendt berichten terug. Bij gebruik van Inmarsat C verbinct Stratos u door.
Verstuur uw bericht en sluit af met NNNN. (duplex verkeer is niet mogelijk). Uw bericht wordt
afgeleverd en de arts stuurt een antwoordbericht.
Gebruik geen andere codes dan 32 of 38 voor radiomedisch advies. Bij gebruik van andere codes kan
geen berichtenverkeer met de Radio Medische Dienst tot stand worden gebracht via Inmarsat Telex.
INMARSAT B/M/F(Fleet)77, 55 en 33 TELEFONIE:
Bij invoering van code 32 of code 38 wordt u via satelliet door Stratos (mits hierop afgestemd)
doorverbonden met het Kustwachtcentrum Den Helder, die u weer doorverbindt met de dienstdoende
RMD-arts. De beslissing voor evacuatie ligt bij de RMD-arts.
E-MAIL: Verzend uw informatie aan:
38@rmd.knrm.nl (spoed/MEDEVAC)
32@rmd.knrm.nl (regulier/MEDICAL)
00@rmd.knrm.nl (niet urgent)
Radio medisch advies is kosteloos.
Hiermede is nieuwsbrief nr. 19 vervallen.
nadere informatie kan verkregen worden bij:
KUSTWACHTCENTRUM Den Helder, afd. voorlichting, tel. 0223 – 654913
of op onze internet site: www.kustwacht.nl

