412A
Risico's bij
brandweerduiken

Specialisme

Elementaire oefening

Brandweerduiken
Duikploegleider
Frequentie: korpsspecifiek

Oefening
Doel

Algemeen doel
De duikploegleiders zijn zich bewust van de risico’s voor de veiligheid van de
duikploeg, schatten deze risico’s goed in en passen hun werkwijze hier op aan.
Operationele doelen
1 De duikploegleiders maken een goede inschatting van de risico’s voor de eigen
veiligheid van de brandweerduikers.
2 De duikploegleiders bepalen welke werkwijze het effectiefst is om risico’s in
uiteenlopende situaties te neutraliseren of te beperken (o.a.
veiligheidsprotocollen en werkinstructie).

Beginsituatie

Recent afgetekende oefenkaarten
Geen.
Parate kennis
• Kennis op niveau leergang Duikploegleider.
• Certificaat Werken onder overdruk voor duikploegleider (WOD-F).

Samenstelling oefenstaf

Functie
Oefenleider
Beoordelaar

Mogelijke opdrachten

Opdracht A
Benoem de symptomen die kunnen wijzen op bepaalde duikmedische
aandoeningen in een bepaalde situatie (casus). Benoem ook de risico’s op
besmettelijke ziektes en overige gezondheidsrisico’s in een bepaalde situatie
(casus). Geef aan hoe de risico’s hierop kunnen worden geneutraliseerd of
beperkt.
Opdracht B
Benoem de risico’s die de brandweerduiker loopt in een bepaalde omgeving of
situatie (bijvoorbeeld vastraken). Geef aan hoe u, als duikploegleider, deze risico’s
kunt verkleinen of voorkomen.

Hulpmiddelen

• Beeldmateriaal
• Casusbeschrijvingen
• Hulpmiddelen voor projectie.

Specifieke aandachtspunten
voor veiligheid en milieu

Niet van toepassing.

Specifieke aandachtspunten
voor effectiviteit

• Oefenvorm: casuïstiek aan de hand van rollenspel, tekst of beeldmateriaal.
• Kies uiteenlopende duikmedische aandoeningen en overige gezondheidsrisico’s:
- primaire duikziekten
- secundaire duikziekten
- aandoeningen gerelateerd aan duiken
- onderkoeling en verdrinking.
• Kies uiteenlopende scenario’s, denk bijvoorbeeld aan duiken:
- bij scheepvaartverkeer
- in een recreatiegebied
- in een industriegebied
- bij stroming
- in een instabiele situatie (zoals een instabiele bodem, incident met een
voertuig)
- bij incident met meerdere slachtoffers (mens of dier)
- bij een inzet vanaf de wal of de boot
- in besmet water.
• Combineer deze oefening eventueel met de vergelijkbare oefenkaart voor
brandweerduiker (411A) en/of 412 D Duikziekten herkennen en behandelen.
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Niveau
Opgeleid oefenleider
Vakinhoudelijk deskundige (duikinstructeur)

412A
Risico's bij brandweerduiken

Elementaire oefening

Beoordeling
Mogelijke beoordelingscriteria
Opdracht A
Benoem de symptomen die kunnen wijzen op bepaalde duikmedische
aandoeningen in een bepaalde situatie (casus). Benoem ook de risico’s op
besmettelijke ziektes en overige gezondheidsrisico’s in een bepaalde situatie
(casus). Geef aan hoe de risico’s hierop kunnen worden geneutraliseerd of
beperkt.
1 Signaleert het risico op duikmedische aandoeningen.
2 Signaleert het risico op besmettelijke ziekten.
3 Signaleert overige gezondheidsrisico’s.
4 Noemt passende maatregelen, die de risico’s kunnen neutraliseren of
beperken.
Opdracht B
Benoem de risico’s die de brandweerduiker loopt in een bepaalde omgeving
of situatie (bijvoorbeeld vastraken). Geef aan hoe u, als duikploegleider,
deze risico’s kunt verkleinen of voorkomen.
1 Maakt een reële inschatting van de risico’s onder water.
2 Maakt een reële inschatting van de omgevingsrisico’s (boven water).
3 Noemt passende maatregelen, die deze risico’s kunnen neutraliseren of
beperken.
V = Voldoende; A = Aandachtspunt

412A/Brandweerduiken/03-2013

V/A

Toelichting

