411E
Noodprocedure uitvoeren

Specialisme

Elementaire oefening

Brandweerduiken
Brandweerduiker en assistent duikploeg
Frequentie: korpsspecifiek

Oefening
Doel

Algemeen doel
De brandweerduikers passen op veilige en effectieve wijze de noodprocedure
toe bij een collega in nood, in diverse situaties.
Operationele doelen
1 De reddingsduiker en de veiligheidsduiker passen de noodprocedure adequaat
toe, op aangeven van de duikploegleider, in situaties waarin dat vereist is.
2 De assistent-duikploeg assisteert de veiligheidsduiker bij het bevrijden van de
reddingsduiker uit de noodsituatie.

Beginsituatie

Recente afgetekende oefenkaarten
411A, 411B, 411C, 411D
Parate kennis
• Kennis op niveau leergang Brandweerduiker
• Certificaat Werken onder overdruk voor duiker (WOD-E)

Samenstelling oefenstaf

Functie
Oefenleider
Beoordelaar

Mogelijke opdrachten

Opdracht A
Red uzelf als reddingsduiker uit een benarde situatie.
Opdracht B
Voer op aangeven van de duikploegleider de noodprocedure uit bij een
reddingsduiker in nood, als veiligheidsduiker en als assistent-duikploeg.
Opdracht C
Voer tijdens een ijsduik, op aangeven van de duikploegleider, de noodprocedure
uit bij een reddingsduiker in nood, als veiligheidsduiker en als assistent-duikploeg.

Hulpmiddelen

• Zwembad.
• Waterongevallenvoertuig met standaard bestek LFR.
• Ensceneringsmateriaal.

Specifieke aandachtspunten
voor veiligheid en milieu

• Zorg er bij de enscenering van ‘een duiker in problemen’ voor dat er een
inhoudsdeskundige aanwezig is en dat er een veiligheidsduiker in het water is.
• Zorg er voor dat er een RI&E en TRA is uitgevoerd voorafgaand aan de
oefening

Specifieke aandachtspunten
voor effectiviteit

•
•
•
•
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Niveau
Opgeleid oefenleider
Vakinhoudelijk deskundige (duikinstructeur)

Oefenvorm: praktische oefening.
Combineer deze oefenkaart met 412E voor de duikploegleider.
Voer de opdrachten eerst in het zwembad uit en daarna in open water.
Deze oefening is puur gericht op het oefenen van de taken en vaardigheden
binnen de noodprocedure, per lid van de duikploeg. Vervolgens kan de
noodprocedure door de duikploeg als onderdeel van een inzet geoefend
worden binnen een van de basisoefeningen.
• Zet de oefening eventueel in carrousel uit: per stand wordt een ander
noodscenario beoefend.
• U kunt uiteenlopende noodsituaties kiezen, overeenkomstig de werkinstructie
Werken onder overduk brandweer.
• Laat de rol van reddingsduiker, veiligheidsduiker en assistent-duikploeg
rouleren.
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Beoordeling
Mogelijke beoordelingscriteria
Opdracht A
Red uzelf als reddingsduiker uit een benarde situatie.
Reddingsduiker
1 Meldt de bijzondere situatie onderwater (vastzitten of verstrikt raken) aan
de seinlijnhouder.
2 Lost de bijzondere situatie zelf op en meldt dit.
Opdracht B
Voer op aangeven van de duikploegleider de noodprocedure uit bij een
reddingsduiker in nood, als veiligheidsduiker en als assistent-duikploeg.
Reddingsduiker (slachtoffer)
1 Geeft het juiste noodsignaal af.
2 Gebruikt seinlijn en communicatie-apparatuur effectief om de signaalhouder
te informeren over de aard van de noodsituatie.
Veiligheidsduiker
1 Gaat na instructies van de duikploegleider en geassisteerd door assistent
duikploeg, te water.
2 Zwemt/duikt apart aangelijnd, middels een eigen gecombineerde seinlijn,
naar de in nood verkerende reddingsduiker via de seinlijn van deze duiker.
3 Neemt, indien noodzakelijk, een secundaire noodlucht voorziening mee.
4 Tracht de reddingsduiker uit de noodsituatie te bevrijden en/of te
ondersteunen met ademlucht.
5 Verleent assistentie bij het uit het water halen van de reddingsduiker.
Assistent duikploeg
1 Assisteert de veiligheidsduiker bij het opzetten van het volgelaatsmasker en
het te water gaan.
2 Controleert de veiligheidsduiker bij het te water gaan.
3 Communiceert effectief via seinlijn/communicatielijn en communicatiesysteem.
Opdracht C
Voer tijdens een ijsduik, op aangeven van de duikploegleider, de
noodprocedure uit bij een reddingsduiker in nood, als veiligheidsduiker en
als assistent-duikploeg.
Reddingsduiker (slachtoffer)
1 Geeft het juiste noodsignaal af.
2 Geeft aan waar hij zich bevindt door tegen de ijsvloer te gaan liggen en
klopsignalen af te geven.
3 Gebruikt seinlijn en communicatie-apparatuur effectief om de signaalhouder
te informeren over de aard van de noodsituatie.
Veiligheidsduiker
1 Gaat na instructies van de duikploegleider en geassisteerd door assistent
duikploeg, via het wak te water.
2 Zwemt/duikt apart aangelijnd, middels een eigen gecombineerde seinlijn,
naar de in nood verkerende reddingsduiker via de seinlijn van deze duiker.
3 Neemt, indien noodzakelijk, een secundaire noodlucht voorziening mee.
4 Tracht de reddingsduiker uit de noodsituatie te bevrijden en/of te
ondersteunen met ademlucht.

411E/Duikploeg/03-2013

V/A

Toelichting
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Beoordeling
5 Verleent assistentie bij het uit het water halen van de reddingsduiker.
Assistent duikploeg
1 Brengt veiligheidsduiker naar inzetplaats en assisteert bij het te water gaan
via het wak.
2 Stuurt veiligheidsduiker naar reddingsduiker
3 Communiceert effectief via seinlijn/communicatielijn en communicatiesysteem.
V = Voldoende; A = Aandachtspunt
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