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EVACUATIE VAN EEN
VERZORGINGSINSTELLING
WAT?
Wil je je kennis en vaardigheden rond de evacuatie van
patiënten en bewoners uitbreiden? Dan is deze opleiding iets
voor jou!
Bij noodsituaties in verpleeg- en zorginstellingen zullen in eerste
instantie het verplegend en verzorgend personeel van de
instelling zelf, moeten beslissen tot eventuele evacuatie en deze
ook effectief uitvoeren. Opleiding van dit personeel in realistische
omstandigheden verhoogt de kans op een succesvolle
interventie en kan mensenlevens redden.

WAT LEER JE?
Je leert de gevaren van brand, het snel inschatten van het
gevaar en het evacueren van patiënten of bewoners. De
opleiding is opgebouwd vanuit het intern noodplan van uw
instelling. De opleiding is vooral praktisch opgebouwd en erop
gericht om u vertrouwd te maken met de verschillende
evacuatiemethoden en – middelen op de werkvloer.

DOELGROEP
Personeel van verzorgingsinstellingen die in het kader van een
brand , actief betrokken zijn bij de alarmering, bluspoging en
evacuatie van de instelling. De opleiding richt zich specifiek op
deze instellingen waar hulpbehoevende patiënten verblijven en
waar een evacuatie noodzakelijk is bij brand of rookontwikkeling.

PROGRAMMA ( opleiding van 4 uur )
Oorzaken en gevaren van brand
Intern noodplan - principes bij evacuatie
evacuatie technieken
realistische evacuatie oefeningen

LOCATIE
Provinciaal Opleidingcentrum voor Veiligheidsdiensten ( P.O.V. )
te Zedelgem.
Een volledig ingerichte verpleegafdeling staat er voor u klaar!

Contact en informatie:
Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem
050 36 69 90

www.wobra.be

Diego.gouwy@west-vlaanderen.be

Het Project
Verpleeg- en zorginstellingen moeten voldoen aan strenge
veiligheidscriteria op het vlak van brandveiligheid, minimale
veiligheidsuitrusting. Ze moeten beschikken over een intern
noodplan.
Voorschriften en plannen zijn echter niet voldoende, ze moeten
ook worden ingeoefend. Oefenen in realistische
omstandigheden is echter geen sinecure.
Het is niet steeds aangewezen om op het werkveld zelf te
oefenen. Er moet voorzichtig worden omgegaan met kwetsbare
patiënten. Het is niet steeds mogelijk om een verpleegafdeling
vrij te maken, het simuleren van realistische omstandigheden in
een operationele dienst is niet steeds mogelijk, schade aan de
gebouwen moet vermeden worden, …
Als de eventualiteit zich voordoet dat er moet worden
geëvacueerd, wordt het personeel plots geconfronteerd met
een aantal vragen. Hoe kunnen we op een veilige en
verantwoorde manier minder mobiele patiënten evacueren?
Bestaan er hulpmiddelen? Zijn er evacuatietechnieken en –
middelen beschikbaar of is er een plan? En mocht dit er allemaal
zijn. Is het personeel hiervan op de hoogte en kunnen ze hiermee
omgaan? Hebben zij hiermee geoefend in realistische
omstandigheden?
Het West-Vlaams opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddingsen Ambulancediensten (vzw WOBRA) heeft het initiatief
genomen om aan deze nood te voldoen door de uitbouw van
een oefeninfrastructuur verpleeg- en zorginstellingen.
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Opleidingsmogelijkheden
Evacuatie oefening
Een verzorgingsinstelling doet een evacuatie training met een
groep van het eigen personeel, op basis van hun eigen intern
noodplan. De oefeningen en scenario’s worden aangepast aan
de mogelijkheden en actiefiches van de instelling zelf.
De eigen interne noodprocedures kunnen dan geoefend
worden.

Multidisciplinaire oefening
Verschillende hulpdiensten organiseren samen een
evacuatieoefening.
Het personeel van de instelling werkt dan de eigen
noodprocedures af, aangevuld door de brandweer en medische
diensten.

Monodisciplinaire oefening
Een hulpdienst ( Brandweer, Medische diensten of Politie )
gebruikt de afdeling om een aantal noodprocedures voor
verzorgingsinstellingen te oefenen.

Aanvullende opleidingen
EHBO opleiding
Opleiding reanimatietechnieken
Gebruik van kleine blusmiddelen
Opleidingen op maat van de klant
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