Opleiding
“Combi brandbestrijding & evacuatie
zorgafdeling,”
Doelgroep:
Deze opleiding is bedoeld voor het personeel van een zorginstelling die instaan als
lid van een eerste of tweede interventieploeg.

Sessie:
Deze opleiding wordt georganiseerd in sessies van minimaal acht en maximaal
twaalf deelnemers.

Duur:
Een sessie omvat 6 lesuren: 3 uur theorie en 3 uur praktijk.

Locatie:
De opleiding gaat door in het Provinciaal opleidingscentrum voor
veiligheidsdiensten, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem.

Infrastructuur:
Het theoretisch gedeelte van de opleiding gaat door in een leslokaal voorzien van
alle didactische middelen nodig voor de sessie.
Het praktisch gedeelte van de opleiding gaat door in “De vuurhal”. Een modern
oefenhuis met verschillende reële gasgestookte vuurhaarden.

Instructeurs:
De opleiding wordt gegeven door goed opgeleide instructeurs met een ruime
praktijkervaring in een hulpverleningszone.
Per sessie is een instructeur voor het theoriegedeelte en een bijkomende instructeur
voor het praktijkgedeelte voorzien.

Inhoud sessie:
Theoretisch gedeelte:
Het begrip brand nader bekeken. Blussing, Gevaren bij brand, Blussen van
verschillende soorten branden, Brandbestrijdingsmiddelen, Preventie, Taak van de
eerste interventieploeg, Verwittigen van de hulpdiensten, Melding, waarschuwing,
alarmering en evacuatie.
Praktisch gedeelte:
Er worden blusoefeningen gedaan op deze vuurhaarden met CO2 blusser,
poederblusser en waterblussing met haspel.

Programma voormiddag:

Gebruik branddeken: brand kleine recipiënten (solvent, olie)
Vloeistofbrand
Veilige benadering brandhaard
Correct gebruik poederblusser
Gebruik CO2 blusser: inzet op gasgestookte brandhaard.
Korte koffiepauze
Gebruik brandhaspels:
Hittegewenning
Benaderen vuurhaard onder waternevel
Doorkruisen warme ruimte
Openen deuren
Eerste inzet kleine brand
Afblussen kleine brand
Korte scenariotrainingen per 2 deelnemers
Demo Flash over

Broodjeslunch + koffie
Programma namiddag:
De opleiding “evacuatie van een verzorgingsinstelling” is een drie uur durend
praktisch onderricht gebaseerd op het intern noodplan van uw instelling met als
doelstelling: het gepast leren reageren op enkele verschillende incidenten. Deze
incidenten worden gradueel opgebouwd en eindigen in een volledige ontruiming
van een afdeling. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van rook-, geluid- en geur
effecten om een brand zo realistisch mogelijk na te bootsen.
In het simulatieziekenhuis zijn er kleine blusmiddelen en evacuatiemateriaal voorzien
om te gebruiken. We gebruiken daarvoor oefenblustoestellen. De met perslucht
gevulde blustoestellen geven de mogelijkheid om een bluspoging te ondernemen
zonder schade te berokkenen aan de infrastructuur. De aangeleerde
blustechnieken uit het voormiddagprogramma worden toegepast in een realistische
setting voor uw bedrijf/instelling.
De afdeling laat toe om zowel een horizontale als verticale evacuatie te trainen.
Gebruik makend van poppen met een realistisch gewicht verdeeld in een 10 tal
ziekenhuiskamers. De verschillende evacuatietechnieken en taken worden
geoefend. De cursisten krijgen daarbij de mogelijkheid om enkele hulpmiddelen te
leren gebruiken zoals

Aanleren van de belangrijkste principes rond evacuatie en ontruimen,
Aanleren van de verschillende soorten evacuaties,
Aanleren van de taken van een evacuatie verantwoordelijke,
Aanleren van het gebruik van verschillende soorten evacuatietechnieken en –
middelen. Hulpmiddelen eigen aan de instelling mogen meegebracht worden.
Draagstoel,
Deken,
Schepbrancard,
Rescue sheet,
Evac chair
De taken van de interne interventieploeg inoefenen,
De gevaren goed leren inschatten en aanleren vanaf wanneer de evacuatie niet
meer veilig is voor de eigen interventieploeg,
Het inoefenen van de interne noodprocedures ( vooraf te bezorgen )
Het correct leren verwittigen van de hulpdiensten
Voor de praktische blusopleiding vragen wij u om het intern noodplan vooraf door te
mailen en krijgen de deelnemers in bruikleen een interventiejas, helm, stofmasker en
handschoenen.

Kostprijs:
Op aanvraag

