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Veiligheidsopleidingen en advies 
KMO-Zone “Dikberd” - Unit 4a 

2200 Herentals 

Tel.: 014/84.00.55       Fax.: 014/84.81.66 

E-mail: secretariaat@descon.be 

Website: http://www.descon.be 
 

OPLEIDING BETREDEN VAN EN WERKEN IN BESLOTEN 

RUIMTEN 
 

Een delicaat onderwerp op het gebied van arbeidsveiligheid. 

Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten en leidingkelders zijn meestal moeilijk toegankelijk.  

Toch moeten zij vaak worden betreden, onder andere voor inspectie, schoonmaak, onderhoud en 

reparatie. 

Het werken in een besloten ruimte brengt echter de nodige risico’s met zich mee. 

Daarom heeft de firma Descon een opleidingsprogramma ontwikkeld specifiek voor het betreden van 

en werken in besloten ruimten. 

De opleiding duurt 4 uren en wordt steeds gegeven door een veiligheidskundige en specialist ter zake. 

Gedurende de vorming worden alle aspecten van besloten ruimten aangehaald.  

 

Een greep uit de inhoud: 

 * Dodelijke risico’s     * Wetgeving ter zake 

 * Bepalen van het begrip “Besloten ruimte”  * Herkennen van een besloten ruimte 

 * Risico’s van de lucht     * Doorsijpelen van gassen 

 * Verrotting van organisch materiaal   * Werken met hitte of oxidatie 

 * Reinigingswerken     * Te veel zuurstof 

 * Absorbatie van zuurstof    * Rondzwevende stofdeeltjes 

 * Werkplanning      * Gebruik van gas meettoestellen 

 * Reset van een meettoestel    * Nemen van stalen 

 * Metingen      * Veranderende atmosfeer 

 * Risicobeheersing     * Effecten van zuurstoftekort 

 * Effecten van H²S     * Effecten van koolstofmonoxide 

 * Vuur       * Ontstekingsgebied 

 * Controle van meettoestellen    * Vergunningsysteem 

 

Doelgroep: 

Uitvoerenden en iedereen die eventueel met het betreden van besloten ruimten kan te maken hebben. 

 

Mogelijkheden: 

Als "open vorming" in het Descon Vormingscentrum 

 

Als "in-company vorming" voor groepen van minimum 8 personen 

Data voor de in-company vormingen kunnen worden afgesproken in onderling overleg. Deze kunnen 

indien nodig ook ‘s avonds na kantooruren worden ingericht. 

 

Prijs op aanvraag via secretariaat@descon.be of telefonisch op het nummer 014/84.00.55 

Deze infofiche is geldig tot en met 31/12/2020 met betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum. 

 

 

 

mailto:secretariaat@descon.be


Versie januari 2020 (vervangt alle voorgaande versies) 

 

De vormingen kunnen ter plaatse in uw bedrijf worden verzorgd of in het 
" Descon Training Center" te Herentals. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Descon is erkend door de Vlaamse 
Overheid voor het geven van 
opleidingen 
Dit kan tot 50% korting betekenen 
op uw opleidingskost 

 

Descon  beschikt over het  
Q-for kwaliteitslabel nr. BE19098 

 

Descon is erkend als 
opleidingsvertrekker via het 
register voor risicovolle taken voor: 
AV-001 vorkheftruck - basis 
IS-001 vorkheftruck -gevorderd 
AV-002 reachtruck – basis 
IS-002 reachtruck – gevorderd 
IS-003 verreiker 
IS-004 hoogwerker op vrachtwagen 
IS-005 zelfrijdende hoogwerker 

 

Opleidingen erkend door de 
bouwsector 

 


