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Referentie oefenkaart / lesbrieven 
 
Oefenkaart(en) 

Manschappen 

Oefenkaarten: 

L103 : Gevaren bij repressief optreden 

105-A : Verkenning 

105-B : Redding 

105-C : Brandbestrijding 

108-B : Gebruik ademluchttoestel 

111-C  : Brandbestrijding 

112-C : Slachtofferbehandeling en -transport 

216-B : inzet bedrijfsongeval 

216-C : redden van mensen onder verschillende omstandigheden 

304-C : communicatie 

 

 

Bevelvoerder 

Oefenkaarten: 

702-C : Inzetprocedure bijzondere objecten 

711-A : Risicobewustzijn/ gevaarsherkenning  

715-D : Ademlucht oefeningen 

717-P : Inzet brand TAS  

733-C : communicatie 
 

Officier van Dienst 

Oefenkaarten: 

812-A : Gebruik ademluchttoestel 

814-A : Leiding geven als OVD 

865-A : Optreden in publieke gebouwen 
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1. Doelstelling 
 
1.1 Hoofddoelstelling 

Het vergroten van de kennis en vaardigheden van de brandbestrijdingstechniek in het Albert Schweitzer 

ziekenhuis  in Sliedrecht.  

 
1.2 Operationele doelstellingen 

 

- Wijze van alarmering van het incident (intern & extern); 

- Reactie personeel op een (brand) melding; 

- Het beoefenen van een ontruiming van een ziekenhuis (personeel/ BHV); 

- Het beoefenen van het gidsen van de brandweer (personeel/ BHV); 

- Het beoefenen van een verkenning (brandweer); 

- Het beoefenen van een aanvalsroute (brandweer); 

- Het beoefenen en uitvoeren van een redding (brandweer); 

- Het beoefenen van een blussing (brandweer); 

- Het beoefenen van de communicatie tussen BHV-ers, Officier van Dienst, bevelvoerders 

onderling; 

 

Specifiek te letten op: 

• Eigen veiligheid; 

• Stellen van prioriteiten; 

• Samenwerking & communicatie brandweerkorpsen onderling;  

• Adembescherming; 

       Gebruik maken van aanvalsplan, bereikbaarheidskaart en preventieve maatregelen 

(droge blusleiding, brand - en rookwerende scheidingen) 

• Behandeling slachtoffers; 

• Communicatie OvD/ Bevelvoerders / Bhv –ers; 

 

 

2. Doelgroep en beginsituatie 
 
2.1 Doelgroep 

• Manschappen en bevelvoerders van:  Brandweer Sliedrecht 

 

• OVD  Drechtsteden Noord  

 

• BHV- organisatie ASZ  
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3. Aard en omvang van de oefening 
 
3.1 Aard 

Het is een dagsituatie. 

Door kortsluiting, ontstaan in een oude liftschacht, komt er rook vrij in het dagverblijf op de 1
e
 

etage afdeling Dagbehandeling. Door de rookvorming slaat de rookmelder aan gaat het alarm af 

(slow-whoop) en wordt de brandweer gealarmeerd. De rook trekt via de liftschacht naar de 2
e
 

etage. Een medewerker van de TD heeft na wat werkzaamheden de deur nog niet gesloten. 

De rook komt inmiddels door de openstaande deur ook op de 2
e
 etage vrij. Door de kortsluiting 

valt het licht op beide etages uit. 

BHV van beide afdelingen komen in actie. 

Op zowel afdeling Oude Maas en afdeling Dagbehandeling zullen patiënten moeten worden 

geëvacueerd. 
 
 

3.2 Omvang 

De oefening is monodisciplinair  

 

De volgende organisatie-eenheid/eenheden zijn bij de oefening betrokken: 

 

TAS  513  

TAS  514 

„TAS‟ 584  

HV 171  

OVD 490 

 

Personeel ASZ 

         

Aanvullende elementen: 

 

Verbindingen/communicatie enscenering:  

 

- melding wordt door (eigen)GMC gegeven:  

Middel- alarm voor brandweer Sliedrecht 

Verdere opschaling na middelalarm en inzicht OvD. 

 

4. Elementen die een rol spelen 
 

•  In de directe omgeving is primaire bluswatervoorziening aanwezig.  

•  Een (nog onbekend) aantal personen is vermist. 

•  Ten tijde van de oefening bestaat de mogelijkheid dat mensen worden opgeroepen voor een  

   daadwerkelijke inzet.  

 Op de 2
e
 etage is de woonkamer in gebruik gedurende de oefening. Kamer wordt afgeschermd d.m.v. 

schermen  
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5. Schets van de situatie 
 
5.1 Situatie 

 

GMC:  Brand is gemeld door BMI; 

 Weten niet waar en wat er brand; 

 Slachtoffers, aantal niet bekend; 
  

5.2 Weer 

Ten tijde van de oefening. 

 
5.3 Terrein 

Gebouw is goed bereikbaar.  

 
5.4 Tijd 

Zie de tijdsplanning bij punt 10.  

 
5.5 Voorval 

zie aard.  

Aandacht: indien personeel in de rook verblijft (> 15 seconde), zijn zij niet meer inzetbaar en moeten zijn 

gaan zitten of liggen!!!! 

 

6. Opdrachten 
 

Manschappen, Bevelvoerder, Officier van Dienst,  BHV organisatie ASZ 

 

- Melden, alarmeren en gidsen brandweer 

- Werken volgens bedrijfsnoodplan 

- Werken met communicatiemiddelen 

- Het blussen van een brand 

- Het doen van een verkenning 

- Het redden en verzorgen van slachtoffers 

- Samenwerking brandweer en personeel ASZ 

- Bestrijding en controle incident(en) door de brandweer 

- Werken met adembescherming 

- Werken met bereikbaarheidskaart & eventueel ontruimingsplan 

- Registratie  

 

7. Werkvorm 
 

Inzetoefening.    

 

8. Oefenlocatie, hulpmiddelen en verbindingen 
 

8.1 Oefenlocatie 
De oefening vindt plaats in het gebouw Albert Schweitzer ziekenhuis, Wilhelminastraat 75, Sliedrecht.  
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8.2 Veiligheid 

conform ARBO wetgeving 
 

8.3Hulpmiddelen 

 

Materiaal voor enscenering: 

 Rookgenerators (twee) 

• Vier lichtslangen 

 Haspels (drie) 

• Zes knetterkasten 

• Oefenpoppen ( 3 stuks) + vier leden van de jeugdbrandweer  
• Diverse vlammenborden 

• Borden “speelt niet mee” 

• Borden “oefening brandweer” 

• Vlammendoek? 

• Vestjes voor Politie, Ambulance 

 
Materiaal voor personen: 

• Vestje oefenleiders  

• Portofoons voor oefenstaf 

• Observatieformulieren / schrijfborden / pen 

 

Materiaal na oefening: 

• Nabespreekruimte 
 

8.4 Verbindingen 

 

Onderlinge communicatie via C2000 op kazernenet Sliedrecht; 

Manschapen op onderling portofoonkanaal.  

 

Bij een incident op de oefenlocatie : NO PLAY(2x), alle activiteiten worden dan 

stilgelegd. 

Bij een uitruk tijdens de oefening : UITRUK, dienstdoende ploeg 
 

9. Oefenstaf 
 
9.1 Leiding 

 

M. Troost 

 
9.2 Enscenering 

 

Marco Troost 

Ronald van de Ende 

Gerard van Wijgerden 

 
9.3Briefing 

(Zie ook het briefingformulier.) 
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9.4 Logistiek 

De PM (584) zal als logistiek vervoermiddel voor de oefenstaf gebruikt worden. Ensceneringsspullen om 

17.00 uur klaarzetten in ziekenhuis.  

 
9.5 Evaluatie/nabespreking 

De 1
e
 nabespreking van de OvD, bevelvoerende, BHV is direct na einde oefening in de personeelsruimte 

van het ziekenhuis. OvD, Bevelvoerders en Hoofd-BHV zullen prioriteiten en het verloop van de oefening 

verwoorden.  

  

10. Tijdpad 
 

Enscenering  17:00 uur  (ca 19.15 uur rookgenerators aanzetten) 

Koffie deelnemers 19:00 uur 

Briefing  19:30 uur brandweerkazerne  

Start oefening  19:40 uur 

Einde oefening               21:00 uur 

Opruimen   21:00 uur 

Overleg observanten  21:15 uur 

Nabespreking  21:30 uur 

Einde nabespreking  21:45 uur 
 

Direct na oefening (dus tijdens inpakken), bevelvoerders, Ovd, Hoofd BHV verzamelen bij receptie/ 

hoofdingang voor evaluatie. 
 

GMC:     nog in te vullen   

Extra Slachtoffers:  3 poppen + jeugdbrandweer + eigen personeel? 

Eneco|:    nog in te vullen 

Politie:    nog in te vullen 

Ambulance 2x    nog in te vullen 

Observanten   nog in te vullen (ook BHV observeren) 


