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Veiligheidswacht besloten ruimte (IS-007)
De nodige kennis en vaardigheden verwerven om de
functie van veiligheidswacht bij het betreden van en
werken in besloten ruimten te kunnen uitvoeren.

PROGRAMMA
PRAKTIJK

THEORIE
• Besloten ruimte: definitie
• Inzicht krijgen in de mogelijk aanwezige gevaren en risico’s
aangaande het betreden van besloten ruimten, zowel in de
te betreden ruimte als in de omgeving ervan
• De wetgeving m.b.t. besloten ruimten
• De te nemen voorzorgsmaatregelen voor en tijdens de
betreding van de besloten ruimte
• Het belang van een voor besloten ruimten adequate
reddingsmethode
• De taken en verantwoordelijkheden van een
veiligheidswacht
• Het doel en gebruik van een betredingsvergunning
aangaande de betreding van een besloten ruimte
• Basiskennis betreffende de ventilatie in besloten ruimten
• De benodigde hulpmiddelen bij het betreden van een
besloten ruimte
• De communicatiemiddelen en -mogelijkheden
• Registratie van de betreders
• De concentratie van zuurstof, toxische of ontvlambare
stoffen kunnen meten, weten wanneer deze zich buiten
het toelaatbare bevindt en hoe in abnormale situatie
gepast te reageren

• Werken met betredingshulpmiddelen en –uitrustingen,
met inbegrip van de individuele beschermingsmiddelen
(anti-val uitrusting).
• Controle van de werkvergunningen
• Communicatie met de mensen die de besloten ruimte
betreden
• In geval van nood, weten hoe doeltreffend te alarmeren
• Een besloten ruimte betreden met adembescherming,
zowel horizontaal als verticaal
• Het gebruik van een adembeschermingstoestel om een
slachtoffer te helpen
• Werken met evacuatiehulpmiddelen en technieken,
essentieel voor eerstelijnsinterventie: de Rautekgreep,
het gebruik van een takel voor een vertikale evacuatie
door een mangat,...
• Reanimatie (CPR)

PRAKTISCHE INFO
• Categorie:
Toxische risico’s (bescherming)
Risicovolle taken VCA
• Doelstellingen van de opleiding:
De theoretische kennis en praktische
vaardigheden betreffende het dragen
van onafhankelijke adembescherming
aan te scherpen. Zorgen dat de
toekomstige veiligheidswacht besloten
ruimte de basisbegrippen aangaande
veiligheid begrijpt, hij doordrongen
is van de bij deze functie horende
verantwoordelijkheidszin alsmede
onontbeerlijke efficiëntie en effectiviteit.
• Doelgroep :
Medewerkers die instaan voor de
veiligheid voor de veiligheid van

de personen die in een besloten
ruimte werken en indien nodig
de eerstelijnsinterventie kunnen
uitvoeren.
• Validatie van verworven kennis
en vaardigheden :
De kandidaten die voor het
theoretisch en praktisch examen
slagen, ontvangen een attest dat
3 jaar geldig is.
• Basisvereisten en
toelatingsvoorwaarden :
• Minimum 18 jaar zijn.
• Houder zijn van een attest
“Werken met onafhankelijke
adembescherming” IS -008 of
IS-081

•
•
•

•
•

• In het bezit zijn van PBM’s voor
het praktijkgedeelte van de
opleiding.
Duur en schema
1 dag
Documentatie :
1 syllabus per deelnemer
Diverse:
Tijdens de middag wordt aan elke
kandidaat een broodje en een
frisdrank aangeboden (indien de
opleiding in één van de vestigingen
van ECS plaatsvindt).
Aantal deelnemers per sessie :
Maximum 6
Contact en informatie:
03/360 29 11 of info@e-c-s.be
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