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Gebruik van kleine blusmiddelen voor 

interventieploeg 

 

Praktische info 

 

Doelstelling 
o de nodige vaardigheden hebben om bij een 

beginnende brand te kunnen reageren 

o de in uw bedrijf aanwezig zijnde kleine 

blusmiddelen gebruiken 

o de basistaken van de interventieploeg 

kennen en toepassen 

 

Deelnamevoorwaarden 
Voorafgaande kennis of ervaring is niet vereist. 

Deelnemers zijn minimum 18 jaar en 

beheersen het Nederlands, de taal waarin de 

opleiding gegeven wordt, voldoende. 

 

Groepsgrootte 

Maximum 15 deelnemers. Bij voorkeur wordt er 

gewerkt met een, in de praktijk, realistisch 

aantal aanwezige EIP-leden. 

 

Datum en uren 
Beide in overleg te bepalen. Opleidingsduur: 

o Basisopleiding: 1 dag van 8u00 – 16u30.  

o Opfrissing gebruik van kleine blusmiddelen 

met ½ lesdag van 8u00 – 12u00 of van 

12u30 – 16u30. 

 

 

 

 

Validatie 
o Basisopleiding: de geslaagde deelnemer 

ontvangt een uniek genummerd met een 

geldigheidsduur volgens interne RI&E maar 

met een maximum van 10 jaar en een 

interne of externe evaluatie na 5 jaar.  

o Opfrissing: bewijs van deelname met een 

geldigheidsduur volgens interne RI&E maar 

met een maximum van 10 jaar en een 

interne of externe evaluatie na 5 jaar.  

 

Afspraken 

De klant zorgt voor: 

o opvang en begeleiding van de lesgever en 

transporteur 

o een geschikt leslokaal met beamer  

o een vlak en berijdbaar terrein welke aan 

de gestelde voorwaarden voldoet voor het 

leveren en plaatsen van de trainingsunit 

o de mogelijkheid om een rondgang te doen 

in uw bedrijf i.f.v. eerste interventie 

o bepaling van het scenario  

o het bedrijfsnoodplan 

o de nodige materialen zodat de 

geselecteerde worst case kan gesimuleerd 

worden 

De deelnemers dragen bij voorkeur stevige, 

gesloten schoenen en aan de 

weersomstandigheden aangepaste 

bovenkleding. EIP-leden met  

interventiekledij dragen hun  

volledige uitrusting. 

“Een opleiding in de nacht, het 

weekend of in de avond? Liever 

de luxe van filevrije lesuren?  

Het kan!” 
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Gebruik van kleine blusmiddelen voor eerste 

interventieploeg 

 

Lesinhoud 

 

Theorie 
o algemene taken en verantwoordelijkheden 

van EIP (ruimer dan brand alleen) 

o algemene veiligheidsregels 

o de vuurdriehoek en -vijfhoek 

o ontstaan en ontwikkeling van brand 

o de brandklassen 

o de interventiemiddelen op uw bedrijf 

o kleine blusmiddelen: bouw, werking en 

gebruik 

o handelen bij brand- of evacuatiealarm  

o procedures en noodplan in uw bedrijf 

 

Praktijk  
o demonstratie en eigenhandig blussen met 

verschillende blustoestellen (poeder ABC / 

BC, waterschuim en CO2), gebruik van  

branddeken en brandhaspel bij de 

trainingsunit 

o rondgang in bedrijf i.f.v. een interventie 

o kleine scenario-oefening op een locatie in 

uw bedrijf om de aangebrachte 

competenties in te oefenen (inzet van EIP 

op een gesimuleerde brand) 

▪ uitleg scenario 
▪ zandbakoefening  
▪ uitvoering oefening 
▪ nabespreking en evaluatie 

 

Het theoretisch gedeelte wordt afgesloten met 

een test.  In de praktijk worden de deelnemers 

permanent geëvalueerd. Andere dagindelingen 

en opleiding op maat zijn mogelijk. 

Documentatie 
Syllabus/naslagwerk voor alle deelnemers   

 

Prijsafspraak op locatie klant 

 

Op aanvraag. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. U 
kunt ze raadplegen op www.humat.be.  

“Hulp nodig bij uw 

noodplanning, procedures  of 

competentiematrix? Humat helpt 

u graag met praktisch advies!” 
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Opstellingsvoorwaarde mobiele trainingsunit 

kleine blusmiddelen 

 

Algemeen 
o De aangegeven vrije ruimte geven de 

minimale vereisten aan. Deze afmetingen 

dienen gerespecteerd te worden.  

o De trainingsunit mag niet opgesteld 

worden in een omgeving met verhoogde 

brandlast.  

o De klant zorgt voor de nodige 

werkvergunningen. 

o De toegangswegen tot het terrein en de 

ondergrond waar de trainingsunit geplaatst 

wordt, moeten geschikt zijn voor een 

vrachttransport tot 20 T. 

o De trainingsunit moet afgezet kunnen 

worden op een horizontaal terrein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te treffen voorzieningen 

o Opvang en begeleiding van de chauffeur bij 

leveren en ophalen van de trainingsunit. 

o Een vlot toegankelijk, terrein voor de 

plaatsing van de trainingsunit rekening 

houdend met: 

▪ minimale doorrijhoogte: 4,20 m 
▪ minimale doorrijbreedte: 4 m 
▪ aanrijstrook: minimale lengte in rechte 

lijn: 9 m (De container moet van de 
vrachtwagen gereden kunnen worden.) 

o Energieën: 
▪ elektrische aansluiting 5-polige 

krachtstroom contrastekker: 3 x 400 V 
+ N + PE(6h) – 16 A of 32 A - 
spatwaterdicht 

▪ wateraansluiting  45 DSP of 70 DSP (als 
oefening met hydrant of brandslang 
gewenst is) 

▪ met voorkeur, maar niet noodzakelijk: 
aardingsklem 

o Als voor de elektrische aansluiting meer 

dan 100 m kabel vereist is, voorziet de 

klant extra verlengkabel van min. 4 mm² 

 

5-polige krachtstroom 

contrastekker 


