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Bijlagen :
Onderwerp : Evacuatie opleiding voor verzorgingsinstellingen
Geachte,
Het West-Vlaams opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten (vzw
WOBRA) heeft het initiatief genomen om een oefeninfrastructuur verpleeg- en zorginstellingen uit te
bouwen.
Met genoegen kan ik u dit project en de opleiding voorstellen.

Met de meeste hoogachting,
Namens de directie,
De provinciale opleidingscoördinator DGH,

Kenn Gurdebeke
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Vzw Wobra
Project: Oefeninfrastructuur evacuatie van zorginstellingen
1. Projectvoorstel
Verpleeg- en zorginstellingen moeten voldoen aan strenge veiligheidscriteria op het vlak van
brandveiligheid, minimale veiligheidsuitrusting. Ze moeten beschikken over een noodplan.
Voorschriften en plannen zijn echter niet voldoende, ze moeten ook worden ingeoefend. Oefenen in
realistische omstandigheden is echter geen sinecure. Voor het nut van het oefenen is het niet
aangewezen om op het werkveld zelf te oefenen. Er moet voorzichtig worden omgegaan met
kwetsbare patiënten. Zeker wanneer het gaan om evacuaties. Want de eventualiteit kan zich
voordoen dat er moet worden geëvacueerd. Hoe kunnen we op een veilige en verantwoorde
manier minder mobiele patiënten evacueren. Bestaan er hulpmiddelen? Zijn er evacuatietechnieken
en is er een plan? En mocht dit er allemaal zijn. Is het personeel hiervan op de hoogte en kunnen ze
hiermee omgaan? Hebben zij hiermee geoefend in realistische omstandigheden?
Het West-Vlaams opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten (vzw
WOBRA) heeft het initiatief genomen om aan deze nood te voldoen door de uitbouw van een
oefeninfrastructuur verpleeg- en zorginstellingen.
2. Regelgeving
Artikel 52.1.1. van het A.R.A.B. (algemeen reglement voor de arbeidsbescherming) verplicht iedere
werkgever de nodige, door de omstandigheden aangewezen maatregelen te nemen om brand te
voorkomen, ieder begin van brand snel te bestrijden en ingeval van brand te waarschuwen en
alarm te geven, de veiligheid van de personen te verzekeren en zo nodig voor hun snelle ontruiming
te zorgen en onmiddellijk de gemeentelijke of gewestelijke brandweer te verwittigen.
Aldus werd in talrijke bedrijven (en andere instellingen waar personeel wordt tewerkgesteld zoals
verzorgingsinstellingen, scholen, …) een private dienst voor het voorkomen en bestrijden van brand
opgericht. Krachtens artikel 52.10.6 van het A.R.A.B. is dergelijke bedrijfsbrandweerdienst verplicht als
de werkgever ten minste vijftig werknemers tewerkstelt in eenzelfde gebouw of in verscheidene
naburige gebouwen die een geheel vormen of als het gebouw of gedeelte van het gebouw dat hij
bezet een lokaal omvat waar bijzondere risico’s aanwezig zijn als bedoeld bij artikel 52.2.1. van dat
A.R.A.B. Voor ziekenhuizen is een gelijkaardige verplichting voorzien bij artikel 8.9.1. van bijlage 1 aan
het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek
waaraan ziekenhuizen moeten voldoen terwijl voor rusthuizen voor bejaarden hetzelfde voorschrift
geldt krachtens artikel 8.6.1. van bijlage A en van bijlage B aan het Koninklijk Besluit tot vaststelling
van de veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor bejaarden moeten voldoen.
Krachtens het laatste lid van dat artikel 52.10.6 van het A.R.A.B. moeten in de bedrijven en
instellingen, waar een bedrijfsbrandweerdienst is voorgeschreven, ten minste eenmaal per jaar
waarschuwings-, alarm- en ontruimingsoefeningen worden georganiseerd. Een gelijkaardige
verplichting is vastgesteld bij artikel 8.9.3. van die bijlage aan het Koninklijk Besluit betreffende de
ziekenhuizen evenals bij artikel 8.6.3. van die beide bijlagen aan het koninklijk besluit betreffende de
rustoorden voor bejaarden.
3. Projectmotivering
De vzw West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten is
toegetreden tot de koepelorganisatie vzw West-Vlaams Facilitair Instituut voor de
Veiligheidsdiensten.
Deze vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk:
- zich in te zetten voor de problematiek van de door de overheid gereglementeerde
openbare veiligheid en hulpverlening, zowel de politionele als de civiele veiligheid, vanuit
een multidisciplinaire en geïntegreerde visie;
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in het bijzonder door het ter beschikking stellen van mensen en middelen om de diverse
opleidingsinstituten en opleidingsinitiatieven te ondersteunen in hun activiteiten en dit op het
vlak van ondermeer de administratieve, juridische, financiële en logistieke werking;
het uitbouwen van een multidisciplinaire oefen- en trainingsinfrastructuur die ter beschikking
wordt gesteld van de diverse opleidingsinstituten en opleidingsinitiatieven;
haar kennis en infrastructuur ter beschikking te stellen van de private en publieke sector voor
zover deze activiteiten verenigbaar zijn met het doel van de vereniging en ten gunste komen
aan de exploitatie.

Deze opsomming is niet limitatief.
De vzw WFIV beschikt thans over de nodige infrastructuur in het Provinciaal Opleidingscentrum voor
de Veiligheidsdiensten te Zedelgem, waarbinnen de vzw WOBRA zou kunnen overgaan tot het
inrichten van een oefeninfrastructuur voor verpleeg- en zorginstellingen.
De projectsite
De oppervlakte van de projectsite bedraagt 2 ha 86 ca.

De bovenverdieping van Blok G werd ingericht als oefeninfrastructuur voor verpleeg- en
zorginstellingen.
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In Blok G zijn er op de bovenverdieping 10 lokalen beschikbaar die kunnen worden ingericht als
ziekenhuiskamer. Daarnaast is er nog een leslokaal en zijn er nog administratieve ruimtes. De
accommodatie biedt de mogelijkheid om zowel horizontale als verticale evacuatie te oefenen.
De doelstellingen
De opleiding, evacuatie van een verzorgingsinstelling, richt zich specifiek op deze instellingen waar
hulpbehoevende patiënten verblijven en waar een evacuatie noodzakelijk is bij brand of
rookontwikkeling.









Aanleren van belangrijke principes rond evacuatie
Aanleren van de verschillende soorten evacuaties
Aanleren van de taken van een evacuatieverantwoordelijke
Aanleren van het gebruik van verschillende soorten evacuatietechnieken en
middelen
o Draagstoel
o Deken
o Schepbrancard
o Rescue sheet
o Evac chair
o ….
De taken van de eigen interventieploeg inoefenen
De gevaren goed leren inschatten en aanleren vanaf wanneer de evacuatie niet
meer veilig is voor de eigen interventieploeg
Het aanleren hoe een correcte sweeping van de afdeling uit te voeren.

Deze opleiding heeft niet als doelstelling het gebruik van kleine blusmiddelen aan te leren. De
cursisten zijn geacht deze techniek te kennen alsook voldoende kennis te hebben over hun eigen
evacuatieplan.
Voor de opleiding kleine blusmiddelen, verwijzen we de cursisten door naar een specifieke opleiding
daaromtrent.
De lesinhoud
Het opleidingspakket bestaat uit vier uur theoretisch en praktisch onderricht.
Het praktijkluik bestaat uit minstens vier evacuatie oefeningen gebaseerd op het interne noodplan
van de instelling.
De deelnemers krijgen de kans om een verpleegafdeling te evacueren in reële omstandigheden.
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van rook-, geluid- en geur effecten om een brand zo realistisch
mogelijk na te bootsen.
Gebruik makend van poppen met een realistisch gewicht verdeeld in een 10 tal ziekenhuiskamers
kunnen de verschillende evacuatietechnieken geoefend worden.
De afdeling laat toe om zowel een horizontale of verticale evacuatie te trainen.
De cursisten krijgen daarbij de mogelijkheid om enkele hulpmiddelen te leren gebruiken.
Het blussen van de brand wordt gesimuleerd gebruik makende van de kleine blusmiddelen
beschikbaar in alle instellingen. De met perslucht gevulde blustoestellen geven de mogelijkheid om
een bluspoging te ondernemen zonder schade te berokkenen aan de infrastructuur.
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Aantal cursisten
De inschrijvingen zijn beperkt tot 12 cursisten per sessie. De oefening start vanuit een minimum
bezetting op de afdeling, uitgebreid met de interne interventieploeg.
Een grotere groep maakt realistisch oefenen moeilijker.
Aanvullende modules
We bieden enkele aanvullende skill labs aan om een dagopleiding te organiseren:
1. gebruik van kleine blusmiddelen ( bedrijfsbrandweeropleiding ): 3 uur
2. basic life support skill lab: 3 uur
a. reanimatie van een volwassene
b. reanimatie van het kind of zuigeling
c. hulpmiddelen bij het reanimeren
 beademingsballon
 AED toestel
3. airway management
4. Spinale immobilisatie
5. opleiding op maat van de klant
Het P.O.V. biedt de mogelijkheid om te trainen in alle weersomstandigheden en beschikt over een
grote cafetaria met ruime gelegenheid om een middagmaal te gebruiken.
Inschrijvingsmodaliteiten:
 aanvraag formulier bezorgen
 nodige documenten om de opleiding te richten op de interne procedures:
o interne evacuatie procedure van de instelling
o actiefiche: richtlijnen bij brand
o samenstelling van de interventieploeg
o evacuatieplan van de instelling
Inlichtingen:
Provinciaal Opleidingcentrum voor Veiligheidsdiensten
WOBRA vzw.
Kenn Gurdebeke
Diksmuidse Heirweg 6
8210 Zedelgem
050/366993
kenn.gurdebeke@campuspov.be
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