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Redding bij een waterongeval
Dat bij een waterongeval een duikploeg snel ter plaatse is, is bij
veel korpsen niet meer gegarandeerd. Veel korpsen kiezen ervoor
een eerste inzet te laten uitvoeren door de bemanning van een
tankautospuit. Dit betekent dat een manschap goed voorbereid
moet zijn om veilig en adequaat te handelen bij een slachtoffer in
het water.
Deze ontwikkeling kan een aanleiding zijn voor korpsen om hun
manschappen een cursus te laten volgen teneinde een redding
goed uit te voeren. Wij bieden een cursus aan waarin geleerd
wordt een oppervlakte en/of een grijpredding uit te voeren.

Studiemateriaal
Iedere deelnemer krijgt voor aanvang van de cursus een
tekstboek.

Inhoud
Bij een redding waterongeval wordt onderscheid gemaakt tussen
een oppervlakte- en een grijpredding. Een oppervlakteredding
kan worden uitgevoerd tot maximaal 200 meter uit de kant,
waarbij een buddypaar wadend en zwemmend een redding
uitvoert.
Bij een grijpredding wordt tot maximaal 15 meter uit de kant en
een maximale diepte van 1,5 meter een redding uitgevoerd,
waarbij een buddy paar alleen wadend een redding uitvoert.
Beide redmethoden worden aangeboden.

Studiebelasting
De studiebelasting van de cursus grijpredding bestaat uit 1 dag.
De studiebelasting van de cursus oppervlakteredding bestaat uit
2 dagen.

De cursus grijpredding beslaat 1 dag. De ochtend bestaat uit een
theorie- en praktijkbijeenkomst, waarbij droog wordt geoefend.
In de middag wordt een aantal scenario’s nat getraind.
De cursus oppervlakteredding is opgebouwd uit 2 dagen. Dag 1
is hetzelfde als het programma van de grijpredding. De ochtend
van de 2e dag bestaat uit een theorie- en praktijkbijeenkomst,
waarbij “droog” bevrijdings- en transporttechnieken en zelfredding
worden beoefend. In de middag wordt een aantal scenario’s nat
getraind op het gebied van een oppervlakteredding.
De cursus wordt uitsluitend verzorgd door ervaren brandweerduikinstructeurs, ondersteund door ervaren oefenleiders
gespecialiseerd in duiken.

Instroomvoorwaarden
De cursus is geschikt voor deelnemers op minimaal het niveau
Brandwacht/Manschap A.
Certificering
Iedere deelnemer ontvangt een certificaat van deelname en een
afgetekende verrichtingenkaart.

Groepsgrootte
8-10 personen
Materiaal
De cursist neemt zelf zijn persoonlijke uitrusting mee, geschikt
voor het optreden bij oppervlakte- en/of grijpredding. Er is
gelegenheid voor het spoelen van de gebruikte uitrusting na
de training.
Prijs
Op aanvraag.
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