TRAINING BESLOTEN RUIMTE REDDER | OPERATOR
Deze training bestaat uit het aanleren van technieken om als teamlid te kunnen
functioneren tijdens het uitvoeren van reddingen in besloten ruimtes.
Er is ruim aandacht voor het zelfstandig kunnen verplaatsen op hoogte met behulp
van valbeveiligingsmiddelen en het middels teamopstellingen kunnen bereiken van
een slachtoffer door mangaten. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het
adequaat omgaan met gevaren in besloten ruimtes en het op de juiste manier
gebruiken van gasdetectie apparatuur. Het monitoren van de omstandigheden in de
besloten ruimte en het omgaan met de risico’s in veranderende omstandigheden is
een rode draad tijdens de training. In de training komen zowel oefeningen met
horizontaal als verticaal verplaatsen aan bod. Tevens komen kleine teamoplossingen,
het gebruik van reddingsplannen en ventilatieopstellingen tijdens reddingsoperaties
aan bod. De focus ligt in deze training op het redden vanuit voorbereide en bekende
omstandigheden. In veel oefeningen wordt gewerkt met het gebruik van
onafhankelijke ademluchttoestellen.

INHOUD TRAINING
•

Geldende wet- en regelgeving

•

Adequate omgaan met gevaren in
besloten ruimtes

•

Omgaan met de risico’s in

•

Materiaalkennis

•

Basis knopenleer

•

Basis krachtenleer

ventilatieopstellingen tijdens

•

Diverse takelstellingen

reddingsoperaties

•

Enkelvoudige en meervoudige

veranderende omstandigheden

•

•

ankerpunten
•

Gebruik van driepoten

•

Gebruik van speciale besloten

•

Gebruik van omlooppunten over
negentig graden randen

Individuele basistechnieken om

•

Gebruik van Tagline offsets

zich met behulp van touwen te

•

Het begeleiden van een brancard

verplaatsen op hoogte
Juist gebruik van gasdetectie
apparatuur en monitoren van
de omstandigheden

door een hulpverlener

•

INGANGSEISEN
Geen hoogtevrees en/of claustrofobie,
doorzettingsvermogen, goede
geestelijke en lichamelijke gezondheid.
(Eigen) medische verklaring voor
werken met ademlucht.

CERTIFICERING
Rescue 3 International – CSRO
(Confined Space Rescue Operator).
3 jaar geldig.

Omhoog takelen en laten zakken

confined space brancard

ruimte brancards
•

Gebruik van reddingsplannen en

van een slachtoffer in een

•

5 dagen.
Theorietoets en praktijkbeoordeling
door de instructeur.

Werken met onafhankelijke
ademlucht toestellen

•

DUUR & TOETSING

Diverse scenario’s

HERCERTIFICERING
Jaarlijkse bijscholing wordt geadviseerd.
Anders binnen 3 jaar een
herhalingstraining of een vervolg
training volgen.

