1/6

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Civiele Veiligheid
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid
Juridische Directie

Aan de voorzitters van de zoneraden

Uw contactpersoon
Ivo Brisaert

T
02 500 23 14

Uw referentie

Bijlagen
2

E-mail
ivo.brisaert@ibz.fgov.be

F
02 500 23 65

Onze referentie
B15O371990

Brussel

Ministeriële Omzendbrief aangaande de accreditatie van de dragers adembescherming onder de
operationele personeelsleden van de hulpverleningszones

Mevrouw, Mijnheer de zonevoorzitter
Deze omzendbrief is bestemd voor de hulpverleningszones, zoals bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei
2007 betreffende de civiele veiligheid en voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp. Voor de toepassing van deze omzendbrief vallen onder operationele personeelsleden
van de hulpverleningszone, de beroepsbrandweerlieden en de vrijwillige brandweerlieden.

1.

Inleiding

Op 1 januari 2015 (of ten laatste 1 januari 2016) zullen de gemeentelijk georganiseerde brandweerdiensten
definitief overgaan naar een nieuwe structuur: de hulpverleningszone.
Met deze omzendbrief, wil ik enkele richtlijnen mee geven die de zoneraad kan hanteren als regel van goede
praktijk, voor wat betreft de accreditatie van de dragers adembescherming.

2.

Wettelijke basis

Het koninklijk besluit van 10 november 2012 stelt de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van
de adequate middelen vast.
De ministeriële omzendbrief van 3 juni 2013 - toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot
vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen, stelt dat
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bij een eerste uitruk, binnen het kader van de snelste adequate hulp, gelijktijdig met minstens 6 brandweerlieden
vanuit één en dezelfde post dient te worden vertrokken.
De bemanning van 6 brandweerlieden voor de eerste uitruk dient als volgt te zijn samengesteld: één
bevelvoerder, één chauffeur-pompbedienaar en 4 gekwalificeerde dragers adembescherming.
Volgens de ministeriële omzendbrief van 3 juni 2013, moet onder « gekwalificeerde » dragers adembescherming
worden verstaan : brandweerlieden die op regelmatige basis, en minstens jaarlijks, hun vaardigheden als drager
adembescherming op peil houden via oefeningen en eventuele bijscholingen. Tevens dienen zij medisch geschikt
verklaard te zijn om adembescherming te dragen.
In de vroegere gemeentelijke structuur, diende de officier-dienstchef zorg te dragen voor de bijscholing en training
van zijn personeel. Hij bepaalde welke brandweerlieden konden worden ingezet, hetzij als gekwalificeerde drager
adembescherming, hetzij als chauffeur-pompbedienaar, hetzij als bevelvoerder (eveneens gekwalificeerd drager
adembescherming).

3.

Taak van de werkgever

Het komt voortaan de zonecommandant of zijn afgevaardigde toe om de modaliteiten van de training, de
bijscholing en het testen van de bekwaamheid tot het dragen van adembescherming te bepalen.
Gelet op de vraag van het terrein en om een zekere mate van uniformiteit te creëren tussen de
hulpverleningszones onderling, geef ik hieronder enkele richtlijnen mee die als leidraad kunnen dienen.
3.1. Medische geschiktheid: te bepalen door de arbeidsgeneeskundige dienst.
3.2. Accreditatieproef: zoals beschreven in bijlage 1.
3.3. Evaluatiefiche accreditatieproef: zie voorbeeld in bijlage 2.

Met de meeste hoogachting,

Jan JAMBON,
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
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Bijlage 1 – Model van accreditatieproef persluchtdrager
Voorafgaande instructies
•

geen andere oefening op dezelfde dag,

•

geen consumptie van alcohol gedurende zes uur voorafgaand aan de oefening;

•

niet eten, niet roken, geen cafeïne houdende dranken (koffie, thee of andere) consumeren gedurende
twee uur voorafgaand aan de oefening.

Voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de kandidaten



De kandidaat wordt uitgesloten, als hij:
•

in rust een hartslag boven 100 slagen per minuut heeft, gezeten en voor het aantrekken van de
uitrusting,

•

in rust duidelijk moeilijkheden heeft met ademhalen,

•

een ernstige en aanhoudende hoest heeft,

•

ziek of koortsig is,

•

zich duidelijk niet heeft gehouden aan de voorafgaande instructies (net een zware maaltijd genomen, er
zijn duidelijke tekenen van alcoholverbruik, net gerookt hebben, …)



De kandidaat zorgt ervoor dat hij zich voldoende hydrateert voor en na de accreditatieproef.



Elementen die aanleiding geven tot het stilleggen van de oefening :
•

de kandidaat klaagt over duizeligheid, pijn aan de borstkas, druk, misselijkheid, zware pijn of zwakte van
de ledematen, mentale verwarring, andere zware pijn, …

•

de kandidaat besluit zelf dat hij niet wil verder doen,

•

de kandidaat duizelt, heeft last van kortademigheid of vertoont cyanose (blauw kleuren van de huid door
een gebrek aan zuurstof),

•

de begeleider vreest, op welk moment dan ook, voor de veiligheid van de kandidaat.

Doelstelling:
•

Bewustwording van het doseren van de krachtinspanningen en het controleren van de ademhaling
tijdens het dragen van een persluchttoestel

•

Aantonen van kennis van het toestel en de aankleedprocedure

•

Uitvoeren van enkele basisvaardigheden: blindlooptechniek & zoekactie

Voorkennis:
•

Per post moet voorafgaand de uitleg gegeven worden over de theorie van een persluchttoestel en
praktijk over de blindlooptechnieken

Personeel:
•

4 Deelnemers

•

1 Instructeur

Kledij:
•

Volledige interventiekledij (zonder Nomex-muts) + interventiehandschoenen

•

Persluchttoestel en masker

•

Blinderende overzetmaskers
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Locatie:
•

Labyrint

Tijdsduur
•

120’

Voorbereiding: 20’



Klaarleggen van de nodige middelen:






interventiekledij
compleet persluchttoestel + masker (spin of beugel) + reserve persluchtfles
handschoenen
hartslagmeter

Briefing van de deelnemers: 10’
Hierin komen aan bod:
 Het doel van de oefening wordt uitgelegd
 Overlopen van de oefening
Verloop van de accreditatieproef:




Deelnemer verklaart de werking van het persluchttoestel
Deelnemer kan de verschillende onderdelen benoemen, alsook de functie






Deelnemer trekt de interventiekledij aan
Fitten van het persluchttoestel  NOTEREN BEGINDRUK.
Alles aan (ook handschoenen)
Nazicht werking hartslagmeter



Oefening gaat van start zodra de deelnemer de longautomaat inplugt  START



Uitvoeren van de initiële inspanningsoefeningen




Toestel bestemd voor oefeningen cardio-training (fiets, trekhamer, step,…)
Oefening gaat door tot 80% van de maximaal aangewezen hartslag (zie tabel)
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Maximaal

80%

Leeftijd

Maximaal

80%

18

202

162

20

200

160

42

178

142

44

176

141

22

198

24

196

158

46

174

139

157

48

172

138

26

194

155

50

170

136

28

192

154

52

168

134

30

190

152

54

166

133

32

188

150

56

164

131

34

186

149

58

162

130

36

184

147

60

160

128

38

182

146

62

158

126

40

180

144

64

156

125

Leeftijd



Recupereren: 2’





De deelnemer start het blindloopparcours
Het blindeermasker wordt verduisterd
De deelnemer leg het parcours af volgens de instructies






Na uitvoering van het parcours begeeft de deelnemer zich naar de sportruimte
De deelnemer voert nu de ‘cool down’ uit
5’ fietsen / loopband
STOP TIJDSOPNAME & NOTEREN RESTDRUK




Recuperatie zonder het masker af te zetten
Uitkleden in kleedruimte
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Bijlage 2 - Voorbeeld evaluatiefiche

Accreditatie
ademlucht

1

2

Zone

Informatie :

2.1.1

Naam brandweerman :

………………………………………………………………

Naam evaluatoren :

………………………………………………………………

Datum oefening :

……/……/……

Druk :

Start :……….. bar

Einde : ……… bar

 ……… l.
 ……… min.

Duur
Verbruik : (P° start – P° eind) * Vol / Tijd

 ……… l/min

Onderdelen accreditatieproef


Aantonen van kennis van het toestel



Uitvoeren aankleedprocedure met nodige testen



Bewustwording van het doseren van de krachtinspanningen en het controleren van de
ademhaling tijdens het dragen van een persluchttoestel



Uitvoeren van basisvaardigheden: blindlooptechniek & zoekactie

2.1.2

Opmerkingen :

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Resultaat van de oefening : Accreditatie: ok/nok
(Doorstrepen wat niet van toepassing is)

☺-
☺-
☺-
☺-

