
 

VEILIGHEIDSWACHT BETREDEN VAN RIOOL , 
WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR (1 DAAGSE AANVULLING OF 

HERHALING) 

De opleiding is bedoeld voor personeel van Aquafin en aanverwante bedrijven  , studiebureaus , 

ruimingsfirma’s , aannemers en personeel openbare werken die bij de uitvoering van hun taak 

rioolinfrastructuur , ondergrondse en bovengrondse waterbekkens dienen te betreden EN de taak 

van veiligheidswacht moeten uitoefenen bij deze werkzaamheden .  

Deze opleiding kan enkel gevolgd worden door personen die reeds een 1 daagse basisopleiding 

“Betreden van rioolinfrastructuur” hebben gevolgd ( = Aanvulling tot veiligheidswacht) of als 

herhalingsopleiding voor personen die de 2 daagse basisopleiding hebben gevolgd .  

- Minimaal beschikken over een certificaat “Betreden van rioolinfrastructuur” 

- Attest medische geschiktheid. 

- Geen last hebben van claustrofobie. 

- Geen gekende aandoeningen die het effectief opnemen van een slachtoffer door middel van 

rautec greep verhinderen .  

- De Nederlandse taal voldoende beheersen . 

Inzicht krijgen in de risico’s en bijhorende beheersmaatregelen tijdens het afdalen in 

rioolinfrastructuur en ondergrondse en bovengrondse waterbekkens. Veilig en efficiënt betreden van 

voornoemde infrastructuur volgens gangbare procedures en de nodige maatregelen kunnen treffen 

bij incidenten/calamiteiten. 

Verwerven van de nodige competenties om de taak van veiligheidswacht te kunnen uitoefenen in 

deze specifieke installaties .   

Voormiddag (+/- 1.5 uur) : korte herhaling 

- Gebruik type schema’s 

- Noodzakelijke PBM’s  

- Uitvoeren van een correcte meting 

- Adembeschermingstoestellen (Vluchtmasker en Oxy Pro) 

- Reddingsmiddelen 

- Aandachtspunten veiligheidswacht  

- Benadering noodsituaties 

- Alarmering  

- Eerstelijnsinterventie zonder en met betreding 

- Rautecgreep 

- CPR (Cardio Pulmonaire Resuscitatie) 

- Veiligheidshouding               
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Voormiddag + namiddag :  

Praktijk betredingen / uitoefenen functie veiligheidswacht en inoefenen van eerstelijnsinterventies 

zonder en met betreding . Dit aan de hand van verschillende scenario’s . 

De cursisten voeren zelfstandig verschillende reddingsoefeningen uit , de rest van de groep volgt de 

uitgeoefende reddingen , vanop afstand .  

Oefeningen : -Correct aantrekken , dragen en aanhaken harnasgordel .  

                        -Opstellen driepoot en reddingsapparatuur . 

                        -Uitvoeren van metingen 

                        -Gebruik van vluchtmasker  

                        -Redding door middel van SAVOX / OXY pro toestel  

                        -Praktische reddingen door middel van Rautec greep en gebruik driepoot 

                        -Praktische oefening CPR 

De cursisten oefenen individueel door middel van verschillende scenario’s en geïntegreerde 

oefeningen en worden beoordeeld door de docent . Deze opleiding kan uitsluitend worden gegeven 

ter plaatse bij DESCON. 

 

 

Descon zorgt voor : - Aangepast leslokaal 

                                   -Syllabus 

                                   -Registratie – en evaluatiedocumenten  

                                   -Les- voorbeeldmateriaal 

                                   -Reanimatie oefenpop 

                                   -Sleeppop 80 kg 

                                   -Betredings- en reddingshulpmiddelen (3 poot – blocfor – winch) 

                                   -Ademlucht- en vluchttoestellen (Vluchtmasker en oxy pro) 

                                   -Meetapparatuur ( bedrijfseigen meettoestel meebrengen- 1 per groep-  

                                                               is aan te raden ) . 

                                   -Praktijk oefencontainer (min 2.50 diep met obstakels / geen verlichting) 

Cursisten / deelnemers brengen mee : 

                            -Casual kledij voor theorie 

BENODIGDHEDEN 
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                            -Werkkledij met helm / veiligheidsbril / veiligheidsschoenen en werkhandschoenen 

                            -Persoonlijke harnasgordel met valdemper  

                            -Identiteitskaart 

             - Meetapparatuur (aan te raden bedrijfseigen meettoestel meebrengen- 1 per groep)  

                                                                

 

 

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS  :     8 


