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Doelstelling 

Een beginnende of kleine brand kan door de eigen medewerkers 

geblust worden, indien ze de daarvoor noodzakelijke opleidingen 

hebben gevolgd. Men moet in staat zijn om een brandvoorkomings-

beleid toe te passen en gepast te reageren bij een brand. 

De eerste minuut na het ontdekken van een brand is cruciaal voor 

de brandbestrijding. Hoe meer tijd er verloopt na de aanvang van 

een brand hoe groter de schade zal zijn en hoe groter de kans op 

gekwetsten en dodelijke slachtoffers. 

We maken de opleiding op maat voor uw bedrijf of instelling. 

Brandsimulaties met het Bullseye-systeem 

(Blussen met handblussers “CO2, schuimblusser, poederblusser) 

Brandpop 

(Blussen met een branddeken) 
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Met het BullsEye Extinguisher Training System is brandblustraining eenvoudiger dan ooit.  

Train talloze cursisten met onze technologie zonder de kosten of rommel van poeder- of CO2-

blussers.  

Het BullsEye-systeem detecteert via sensoren waar de gebruiker de blusser op richt, stuurt 

aan de hand van deze gegevens het punt van de laserblusser en varieert de grootte van de 

digitale vlammen op het LED-scherm. 

Dankzij het geïntegreerde beoordelingssysteem is het eenvoudig de vooruitgang en doeltref-

fendheid van de gebruiker te monitoren. Dit biedt onbegrensde trainings-mogelijkheden voor 

elke denkbare locatie, van vergaderruimte tot productievloer. 

DE VOORDELEN VAN HET BULLSEYE-SYSTEEM: 

Schoon 

BullsEye heeft een conische laserstraal die overeenkomt met de straal van een brandblusser zodat de 

blusoefeningen oneindig vaak herhaald kunnen worden.  

Veilig 

Digitale vlammen op een LED-scherm en een laserstraal als blusser zorgen voor een absoluut veilige 

trainingsvorm op elke denkbare locatie. 

Doeltreffend 

Het gepatenteerde besturingssysteem meet nauwkeurig de richting van de laserblusser voor een ac-

tieve trainingservaring. Te gebruiken met talloze cursisten zonder bijvullen of opladen. 

Realistisch 

Dankzij geluidseffecten, laserstraal en gewicht wordt het gebruik van echte poeder- of CO2- blussers 

nauwkeurig nagebootst. Voer de training uit in de eigen werkomgeving voor een extra realistisch ef-

fect. 

Bekijk de demo op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UFKNs_C0v3I 
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Praktische opleiding met de brandpop en de blusdeken 

Een blusdeken is een erg efficiënt blusmiddel in de directe bestrijding van kleine branden en perso-

nen.  

♦ De brandpop in combinatie met de blusdeken is bij uitstek bestemd voor oefeningen bij  

brandpreventie 

♦ Geschikt voor oefeningen met een vloeistofbrand 

♦ Geschikt voor oefeningen met een persoon in brand 

♦ Geschikt voor het oefenen van het blussen van kleine branden 

 

Trainingsmogelijkheden: 

♦ Oefenen van het neerleggen van een brandenslachtoffer en het gebruik van blusdekens 

bij brandende slachtoffers. 

♦ Ideaal voor brandveiligheidstrainingen. De brandpop kan worden gebruikt om volwasse-

nen te demonstreren wat de gevaren zijn van het dragen van loszittende en ontvlamba-

re kleding in de buurt van open vuur. 

♦ Ideaal voor het opleiden van cursisten van de eerste interventieploeg.  

♦ Kan worden gedemonstreerd in staande of liggende posities. 
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Brand in een ziekenhuis is een niet te onderschatten incident. In een ziekenhuis ver-

blijven en werken heel wat mensen, in een omgeving met risico’s (gebruik van gevaar-

lijke stoffen, apparaten, …). Een groot deel van de aanwezige mensen is bovendien 

minder mobiel of immobiel.  

Risico: In een ziekenhuis is in diverse afdelingen het risico op brandgevaar groter dan 

in een kantooromgeving, dit omwille van: 

♦ Het gebruik van zuurstof 

♦ Het gebruik van brandbare ontsmettingsmiddelen zoals: alcohol, ether, … 

♦ Aanwezigheid van elektrische toestellen, medische lasers, electrocoagulatie, 

... 

Het ziekenhuis is op het gebied van blussen zeer complex omwille van: 

♦ De complexiteit van de verschillende technische installaties. 

♦ In het OK kan men geen poederblusser gebruiken omwille de aanwezigheid 

van de patiënt en de medische apparatuur. 

♦ In de MRI ruimte kan men geen metalen blussers gebruiken omwille van 

het magnetisch veld. 

Wij leren artsen, verplegend personeel en andere medewerkers blussen met het juiste 

blusmiddel. 
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Algemeen 

Na de opleiding kent u de verschillende evacuatieprocedures en kan u deze in de praktijk toepassen. 

Theorie 

♦ Procedures en fiches 

♦ Evacuatie technieken 

♦ De verschillende procedures noodzakelijk bij evacuatie 

Praktijk 

♦ Het toepassen van de aangeleerde procedures in de praktijk 

♦ Evacuatie oefeningen met verschillende simulaties van een brand.  

♦ De evacuatieopleiding wordt in de vorm van een workshop gegeven 

Evacuatie  

Bij een calamiteit zoals brand, bommelding, overstroming is het 

belangrijk dat de personen verplaatst worden van de gevaren-

zone naar een veilige plaats.  

Vaak zien we dat er op zulke momenten paniek en chaos ont-

staat. Daarom is het noodzakelijk dat er goede procedures wor-

den opgesteld, plannen worden getekend, opleidingen worden 

gegeven en dat de benodigde hulpmiddelen aanwezig zijn om 

deze evacuatie snel en gestructureerd te laten verlopen.  

♦ Zijn wij voldoende voorbereid mocht er brand uitbreken 

of een andere dreigende noodsituatie ontstaan ? 

♦ Is mijn personeel voldoende getraind om vlot de bewo-

ners en/of de bezoekers te evacueren ? 

♦ Daarom bieden wij U en uw personeel een aangepaste 

opleiding aan. 

♦ Goed geïnformeerd en goed opgeleid zullen zij beter kun-

nen evacueren. 

♦ Doelbewust hebben we de opleidingen zeer praktisch ge-

houden. 

♦ De cursussen wordt toegelicht met foto´s en filmpjes. 
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Een table-top evacuatie oefening is een veilige interactieve vorm 

van oefenen als serieuze voorbereiding op een evacuatieworkshop 

of een evacuatieoefening. Hierbij spelen de deelnemers een casus 

van een evacuatie op een plattegrond in het klein met LEGO mid-

delen na. Door deze training, worden deelnemers bewust van hun 

verantwoordelijkheden om op een snelle- en efficiënte manier een 

verdieping en/of gebouw te evacueren. Daarbij wordt voor elke 

deelnemer inzichtelijk wat daarbij zijn/haar rol is. (Evacuatie-

coördinator— Evacuatie-team) 

Ook aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen als vluchtwegen, in-

stallaties, kleine blusmiddelen, en compartimenten worden hierin 

betrokken. Een table-top oefening is geen vervangingen van een 

praktijk oefening, maar een waardevolle aanvulling.  

Voordelen van een table-top oefening: 
⇒ Het kost relatief weinig tijd en kan het theoretisch gedeelte ervangen. 
⇒ Oefenen kan snel en met regelmaat en als voorbereiding van een Evacuatie-workshop 
⇒ Alle medewerkers kunnen eenvoudig betrokken worden bij de voorbereiding op een evacuatie 
⇒ Het biedt medewerkers een veilige en overzichtelijke manier om zich voor te bereiden op een eva-

cuatie 
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Het ziekenhuis is op het gebied van evacuatie zeer complex omwille van: 

♦ De complexiteit van het gebouw en technische installaties. 

♦ De verschillende gebruikersfuncties zoals: OK, Radiologie, Intensive Care, Nucle-

aire geneeskunde, Psychiatrie, Revalidatie, ………… 

♦ De diversiteit van aanwezigen: patiënten, personeel, bezoekers,  

♦ Fysische kenmerken van patiënten: leeftijd, al dan niet beperkte mobiliteit, enz. 

Bij evacuatie van een afdeling dient men rekening te houden met de: 

“Voorbereidingsduur van de patiënten”. Loskoppelen van beademingstoestel, los-

koppelen van de monitor, loskoppelen van infuses, drains, sondes, enz.  

Workshop evacuatie van het OK 

We oefenen samen met de anesthesist, de chi-

rurg en de assistentes hoe ze bij een brand zo 

vlug mogelijk het OK kunnen verlaten. 

Aan de hand van een aantal scenario’s simule-

ren we de mogelijkheden die zich kunnen voor-

doen bij een brand. Vuur, rookontwikkeling, …. 

We leren elkeen zijn taken opnemen zodat de 

evacuatie snel  kan verlopen 

⇒ De workshops worden op maat gemaakt: OK, Radiologie, Materniteit; Revalidatie, ………. 

⇒ We houden de workshops in uw ziekenhuis en op uw afdeling. 

⇒ In de workshop houden wij rekening met uw bestaande evacuatieprocedures. 

Workshop afdeling radiografie Workshop afdeling materniteit 
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Tijdsdruk en de regelgeving  maken het moeilijk om medewer-

kers langere tijd uit hun werkomgeving te halen. 

E-learning  kan het rendement van het leren verhogen, bij-

voorbeeld door dat lerenden meer in eigen tijd en tempo kun-

nen leren 

De meerwaarde van deze onderwijsvorm voor de opleidingen, 

waar het leren op de werkplek een belangrijke rol speelt, is 

aanzienlijk 

Leerinhouden kunnen centraal up-to-date worden gehouden 

en zijn tegelijk toegankelijk  voor  grote groepen. 

We kunnen in E- learning de volgende onderwerpen aanbieden: 

♦ Brand  

♦ Evacuatie 

♦ Hygiëne 

♦ Veiligheid in het bedrijf 

♦ Tiltechnieken 

Wenst U een specifieke opleiding op maat gemaakt voor het bedrijf ? Dit is mogelijk. 

Neem contact met ons op ! 
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Heibergstraat 4 

3920 Lommel 

BELGIUM 

Tel:    +32 11 73 64 71 

GSM: +32 475 25 56 37 
 

e-Mail: info@safety4all.be 

URL:    www.safety4all.be 

Onze Visie 

Onze visie bestaat er in om onze aanpak en onze filosofie van brandrisico´s over te bren-

gen naar de werkvloer in het bedrijf. Brandveiligheid is niet alleen een taak van het ma-

nagement en de preventieadviseur, maar is een taak van alle medewerkers binnen het be-

drijf. Door onze service gerichte aanpak zorgen we ervoor dat we totaal-oplossingen kun-

nen bieden op het gebied van brandpreventie en evacuatie. 

 

Wij willen professioneel werken met onze klanten 

Wij willen de beste kwaliteit leveren aan onze klanten 

Wij willen de veiligheid van het personeel beter verzekeren 

Wij willen helpen uw kosten te reduceren 

Wij willen U bijstaan om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen 


