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Werken met onafhankelijke (autonome en
niet-autonome) ademhalingsbescherming
(IS-081)
De nodige kennis en vaardigheden verwerven om op
veilige wijze de omgevingsonafhankelijke ademluchttoestellen te kunnen gebruiken.

PROGRAMMA
THEORIE

PRAKTIJK

• De wettelijke aspecten
• De relevante fysiologische aspecten van de ademhaling
• De situering van omgevingsonafhankelijke
ademluchttoestellen binnen de persoonlijke
adembeschermingsmiddelen
• Het toepassingsbereik en de grenzen van bescherming
die een onafhankelijk ademluchttoestel biedt
• De bestanddelen van een ademluchttoestel en hun
functie
• Het onderhoud en de controle van een onafhankelijk
ademluchttoestel
• Hoe gepast te reageren in een noodsituatie
• Besloten ruimten

• Correct het toestel aandoen, in werking stellen,
inclusief de individuele veiligheidscontroles en terug
uitdoen
• Op en afzet procedure
• Zich op een veilige manier verplaatsen doorheen een
industriële installatie met hindernissen. (lage en smalle
doorgangen, trap, ladder, afsluitingen, mangat, ...)
• Elementaire werkzaamheden uitvoeren onder
bescherming van een autonome en niet-autonome
ademluchttoestel
• Gepast kunnen reageren tijdens noodsituaties

PRAKTISCHE INFO
• Categorie:
Toxische risico’s (bescherming)
Risicovolle taken VCA
• Doelstellingen van de opleiding:
De theoretische kennis en
praktische vaardigheden verwerven,
onontbeerlijk aangaande het dragen
van een ademluchttoestel. Zin voor
verantwoordelijkheid en efficiëntie,
eigen aan deze risicovolle taak,
verwerven.
• Doelgroep:
• De personen die in een omgeving
optreden waar potentieel een
risico tot verstikking of intoxicatie
via inademing aanwezig is.
• De personen die in hun
dagdagelijkse functie met een
onafhankelijk ademluchttoestel
moeten werken.

28 | ECS Your Safety, Our Skill

• Validatie van de verworven
kennis en vaardigheden:
De personen die slagen voor het
theoretisch en praktisch examen
ontvangen een diploma dat 5
jaar geldig is.
• Basisvereisten en
toelatingsvoorwaarden:
• Minimum 18 jaar.
• Medisch geschikt zijn om een
ademluchttoestel te dragen.
• In het bezit zijn van PBM’s voor
het praktijkgedeelte van de
opleiding.
• Personen die in het bezit
zijn van een brevet voor
beroepsduikers
zijn
mogelijks vrijgesteld (te
bekijken)
• Duur en schema :
1 dag, van 08:00 tot 16:00
• 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 8
• Contact en informatie:
03/360 29 11 of info@e-c-s.be
Al onze opleidingen kunnen op
aanvraag in één van onze vestigingen
of bij de klant ingericht worden.
Tevens is het mogelijk ze aan te
passen aan de specifieke noden van
de klant of aan te vullen met een
audit, advies, coaching.
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