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MON-Club info MIT en Spotters                                                       (Versie 8/9/2020) 
Vanaf 2020 verloopt de hulpverlening door het Medisch Interventie Team (MIT) en de benodigde 

signalering in het veld d.m.v. Spotters (= waarnemers) als enkel post. De intentie om in 2020 nog 

eenmalig het oude arts/EHBO model te kiezen is niet meer mogelijk gebleken door de Corona dreiging. 

Wel kunnen EHBO’ers als spotter worden ingezet. 
 

Het MIT: bestaat uit een MON licentie arts (ATLS niveau), een in Acute zorg en opvang/ ALS 

opgeleide verpleegkundige (A-Vp) (=Ambu, SEH, IC of Anesthesie Vp) en minimaal een Team 

Ondersteuner (Tos). Dit team dienst uitgerust en capabel te zijn om in het veld een acuut adem of 

bloedsomloop probleem te onderkennen en te behandelen. Alle 3 de MIT leden dienen een actieve 

team inzet en goede mobiliteit te hebben. Een wedstrijd verpleegkundige mag alleen bij uitzondering 

een basis verpleegkundige (B-Vp) zijn maar alleen als er geen A-Vp beschikbaar is en als de 

dienstdoende arts daar vooraf mee akkoord gaat. De Tos zal in het veld helpen met o.a. materiaal 

vervoer en hulp-ondersteuning. Bij voorkeur heeft de Tos motorcross en basis wondverzorging ervaring 

(basis Vp, EHBO of BHV’er) en een Bls opleiding/ ervaring een pré. De taken van deze Tos zijn verder 

het helpen bij aan/ uitkleden van gewonden, zorg dragen voor de basis gegevens op de formulieren, de 

arts helpen in de medische post en veld. Zorg dragen voor de communicatie en de eerste hulp taken.  
 

Veldsignalering door Spotters:  

Voor de veldsignalering worden Spotters ingezet. De voorkeur voor Spotters gaat uit naar clubleden die 

ook ondersteunen bij trainingen en EHBO of BHV achtergrond is ook welkom. Zij krijgen een 

voorbereiding en briefing in het waarnemen en signaleren van risicovol letsel in de baan, porto-

communicatie met het MIT en ondersteuning bij veldstabilisatie door het MIT. De Spotters mogen de 

baan niet in zolang er nog rijders in de baan zijn. Het aantal spotters is afhankelijk van het circuit 

overzicht. De spotters dienen het gehele circuit aansluitend te kunnen overzien. Een gemiddeld circuit 

zal met 5 of 6 spotters uit komen en bij een maisplak mogelijk 2 of 3. Een bos circuit met weinig 

overzicht vergt mogelijk meer.  
 

Club taken en verantwoordelijkheden voor het MIT/ Spotters model 

 De club dient de MON-licentie wedstrijdarts en de A-Vp tijdig aan te vragen en vast te leggen 

naast een Team Ondersteuner en het noodzakelijk aantal Spotters (circuit zicht dekkend). 

 De club zorgt voor een adequate Medische Post (MP) zie ook med. reglement H 1 a-b:  

De Medische Post is voorzien van o.a. een behandeltafel, dekens en een kussens, voldoende licht, 

met privacy voor een patiënt, bij koude verwarmd, dicht bij het circuit gelegen en ook goed 

aanrijdbaar voor een ambulance. De MP is goed bereikbaar en ook herkenbaar voor rijders, 

publiek en ambulance. Zie ook medisch regelement en Check-list.  

 Het circuit dient geschikt te zijn voor snelle hulpverlening. Denk aan: hulpverleningspaden voor 

het MIT met zo weinig mogelijk oversteken en een rondgang voor gebruik van een voertuig.  

 Snoeien van lage begroeiing geeft een beter overzicht en snellere verplaatsing en een minder 

aantal Spotters noodzaak.  

 Om materiaal (trauma-rugzak, beademingstas, schepbrancard e.d.) snel ter plekke te krijgen is een 

vervoermiddel wenselijk (b.v. boerenquad of 4x4 jeep). Te realiseren door de club tenminste als dat 

voordelen in snelheid geeft op het circuit.  

 Spotters en de Tos rekruteren eigen clubleden verdient de voorkeur of EHBO of BHV. De spotters 

mogen in het veld géén hulpverleners behandelingen verrichten en géén neventaken verrichten. De 

Tos mag geen zelfstandige hulpverlening verrichten behalve als hij/zij daarvoor bevoegd is. 

 Per MIT lid en per spotter is een porto nodig. Dit wordt gerealiseerd door MON.  

 De club wordt dringend verzocht 1 AED te regelen.  
 

Wat de club verder nog moet/ kan gaan regelen 

 Indien clubleden geschikte (A= Ambulance, SEH, IC of anesthesie) verpleegkundigen kennen deze 

zich laten melden bij MON via med@mon.nl voor een licentie aanvraag, ook artsen graag!  
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