
 Nederland 

 

Oefenmiddag alarmploeg 

Onderdelen 1 & 2 

C2000, Materiaal en Zuurstof 

 Egmond aan Zee 



Oefenmiddag alarmploeg 

• Programma 

– 12.45 uur aanwezig/verzamelen/introductie 

– 13.00 uur aanvang oefenmiddag  

– 13.00 - 13.45 uur deel 1 (C2000)  

– 13.45 - 14.30 uur deel 2 (materiaal)  

– 14.30 - 15.00 uur pauze  

– 15.00 - 16.00 uur deel 3 (zuurstof)  

– 16.00 uur evaluatie met een drankje/hapje  



Deel 1: C2000 



Deel 1: 

C2000 

Inhoud 

• Roepnummers 

• Randapparatuur 

• Portofoon 

• Mobilofoon 

• Statusbox 

• Gebruik reddingsbrigade 

• Statussen 

• Aandachtspunten 



• Brandweer NHN gaat over op landelijk nummerplan 

• Reddingsbrigade heeft al eigen landelijk nummerplan 

• ERB blijft in C2000 het eigen landelijk nummerplan gebruiken 

• Wijzigingen voor brandweer eenheden: 

• Landelijk een unieke nummering 

• Eenduidigheid in voertuig soort / type 

• Geen plaatsnaamcodes meer in roepnaam 

 

Roepnummers 

Deel 1: 

C2000 



   BGN749 (TS 4x4 EGZ) wordt nu 10-4242 

                (spreek uit als “twee en veertig – twee en veertig”) 

10 = regionummer NHN (wordt niet uitgesproken) 

42 = gemeente (= gemeentelijke gespreksgroep) 

4   = voertuigsoort / type (= Tankautospuit 4x4) 

2   = volgnummer (2e 4x4 TS van gemeente BGN) 

 
Voertuigen brw BGN kazerne Egmond: 

• 10-4242  Tankautospuit 4x4  

• 10-4261  Waterwagen 

• 10-4283  Verkenningsvoertuig 4x4  

Roepnummers 

Deel 1: 

C2000 



• De C2000 apparatuur is regionaal vervangen omdat de huidige 

Motorola en Cleartone niet meer geproduceerd worden. 

(ook geen reserve onderdelen meer) 

 

Randapparatuur 

Deel 1: 

C2000 



Portofoon (STP8038) 

• 1.8W zendvermogen  

• Zeer luide Audio > 1W 

• IP55+ 

• Groot, hoge resolutie kleuren scherm 

• Transflective scherm in direct zonlicht  

• Zijconnector voor audioaccessoire 

• Volwaardig toetsenbord t.b.v. statussen 

• Remote Speaker Mike (RSM)  

 

RSM 

Portofoon 

Deel 1: 

C2000 



Geprogrammeerde groepen: 
• fleetmap brandweer NHN 

• externe groepen brw Nederland 

• fleetmap Reddingsbrigade (2013) 

Bediening: 
1 Aan / Uit / Mode toets / gespreksgroep 

2 Noodoproep 

3 Menu toets 

4 Display toets (zoom in/uit) 

5 “terug” toets 

6 Bank vooruit (bij gebruik mode toets) 

7 Bank terug (bij gebruik mode toets) 

8 Toetsblokkering 

9 Status toetsen 

      Toets “0” schakelt   TMO <<>> DMO 
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Remote microfoon: 
10 PTT (Push To Talk) 

11 Volume omhoog 

12 Aanvraag spraakcontact 

13 Volume omlaag 

14 Noodoproep 
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Portofoon 

Deel 1: 

C2000 



Remote microfoon: 
1. PTT (Push To Talk) 

2. Volume omhoog 

3. Aanvraag spraakcontact 

4. Volume omlaag 

5. Oorset aansluiting 

6. Noodoproep 

 

1 

2 3 4 

5 

1 

7 

Let op! 

De toets “aanvraag spraakcontact “ reageert direct als je deze indrukt.  

Portofoon 

Deel 1: 

C2000 



• Portofoon inschakelen: 

– Kort drukken 

– Lang drukken= uitschakelen portofoon 

• Overige functies: 

– 1x kort drukken= groepselectie 

– 2x kort drukken= statusmenu 

 
• Portofoon vergrendelen: 

• toets ingedrukt houden. Toetsenbord 

en volumeregeling worden 

vergrendeld 

Portofoon 

Deel 1: 

C2000 



• Display 

• In en uitzoomen display 

• Druk 1x op toets onder “display” 

• Display 

• Ingezoomd display 

Portofoon 

Deel 1: 

C2000 



• Display 

• 2 portofoontjes rechtsboven in het 

display betekent dat je 

gespreksgroep gekoppeld is (patch)  

met een andere gespreksgroep. 

Bijvoorbeeld met ambulance 

samenwerking 

• Display 

• Normale situatie zonder patch 

 

Portofoon 

Deel 1: 

C2000 



• Statusmelding 

• Via toetsenbord 

• Toets even ingedrukt houden 

• In display verschijnt  “zend STATUS” 

met daarachter de statusnaam: 

• 1 = UITRUK 

• 2 = TER PLAATSE 

• 3 = niet in gebruik 

• 4 = BESCHIKBAAR 

• 5 = KAZERNE (ingerukt) 

• 6 = OP POST 

• Toets “0” schakelt van TMO naar DMO vv 

Portofoon 

Deel 1: 

C2000 



• TMO  << >> DMO 

• TMO 

• Trunked Mode Operation ofwel zenden en 

ontvangen via het  C2000 netwerk en masten, 

landelijke dekking 

• Je werkt in gespreksgroepen 

• Antennesignaal met sterktemeting 

 

• DMO 

• Direct Mode Operation ofwel zenden en ontvangen 

van porto naar porto, geen netwerk en korte 

afstanden 

• Je werkt in werkgroepen 

• Antennesignaal geeft geen uitslag 

 

Portofoon 

Deel 1: 

C2000 



Mobilofoon (SRG3900) 

• Is eigenlijk een portofoon op z’n kant 

• Wel met zijn eigen specifieke sneltoetsen 

Mobilofoon 

Deel 1: 

C2000 



Geprogrammeerde groepen: 
• fleetmap brandweer NHN 

• externe groepen brw Nederland 

• fleetmap Reddingsbrigade  (2013) 

Bediening: 
1 Aan / Uit / Mode toets / gespreksgroep 

2 Noodoproep 

3 Menu toets 

4 Display toets (zoom in/uit) 

5 “terug” toets 

6 Bank vooruit (bij gebruik mode toets) 

7 Bank terug (bij gebruik mode toets) 

8 Dag / Nacht stand 

9 Status toetsen 

#     Aanvraag spraakcontact 

1 

2 

3 4 

9 
5 
6 7 

8 

# 

Mobilofoon 

Deel 1: 

C2000 



Bediening: 
 

• Aan / Uit / Mode toets / gespreksgroep 
• mobilofoon inschakelen = kort drukken 

• Uitschakelen mobilofoon = lang indrukken 

 

• Overige functies Mode toets: 
• 1x kort indrukken = groepselectie 

• 2x kort indrukken = statusmenu 

• Functies werken verder hetzelfde als op portofoon 

• Eén uitzondering:  

• Toets dag/nachtstand schakelt display naar donkere omgeving  

Mobilofoon 

Deel 1: 

C2000 



Statusbox (Zenitel ZMT5000) 

• Wat doet statusbox? 

• De statusbox is een soort 

afstandsbediening van de mobilofoon 

• Werking is zeer eenvoudig 

• Bedoelt om: 

• Snel een status te versturen 

• Snel naar andere groep te schakelen 

• Nadeel: 

• Vaardigheid bediening mobilofoon 

loopt gevaar 

• Bediening: 

• Touchscreen knopjes 

• Aanraking is voldoende om knop 

te activeren 

• Programmering: 

• Nu nog conform brandweerindeling maar in 2013 maatwerk reddingsbrigade 

 

 

Statusbox 

Deel 1: 

C2000 



Bediening pagina “STATUS”: 

1 Status 1: uitruk 

2 Status 2: terplaatse 

3 Niet in gebruik 

4 Status 4: beschikbaar 

5 Status 5: terug naar post/loods 

6 Status 6: in de loods 

7 Niet in gebruik 

8 Naar gespreksgroep BNH-REG-INMELD 

9 Niet in gebruik 

10 Aanvraag spraakcontact 

11 Naar tabblad STATUS 

12 Naar tabblad OPSCHALING 

13 Naar tabblad OVERIGE GESPREKSGROEPEN 

14 Knipperend: er is geen verbinding met mobilofoon 

      Continue: verbinding met mobilofoon OK 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 

14 

Statusbox 

Deel 1: 

C2000 



Bediening pagina “OPSCHALING” (2013): 

1 Naar gespreksgroep SNH-RMG-01 

2 Naar gespreksgroep SNH-RMG-02 

3 Naar gespreksgroep SNH-RMG-03 

4 Naar gespreksgroep SNH-RMG-04 

5 Naar gespreksgroep SNH-RMG-05 

6 Naar gespreksgroep SNH-RMG-06 

7 Naar gespreksgroep BNH-BYST-01 

8 Naar gespreksgroep BNH-BYST-02 

9 Naar gespreksgroep BNH-BYST-03 

10 Naar keuzelijst gespreksgroepen 

11 Naar tabblad STATUS 

12 Naar tabblad OPSCHALING 

13 Naar tabblad OVERIGE GESPREKSGROEPEN 

14 Knipperend: geen verbinding met mobilofoon 

       Continue: verbinding met mobilofoon OK 
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Statusbox 

Deel 1: 

C2000 



Bediening pagina “OVERIGE GG” (2013): 

1 Naar gespreksgroep AKE-RB-01 

2 Naar gespreksgroep AKE-INCI-04 

3 Naar gespreksgroep SKE-RMG-05 

4 Niet in gebruik 

5 Naar gespreksgroep RLA-RB-INMLD 

6 Naar gespreksgroep RLA-R1-INMLD 

7 Naar gespreksgroep RLA-R2-INMLD 

8 Naar gespreksgroep RLA-R3-INMLD 

9 Naar gespreksgroep RLA-R4-INMLD 

10 Naar gespreksgroep BNH-INCI-30 

11 Naar tabblad STATUS 

12 Naar tabblad OPSCHALING 

13 Naar tabblad OVERIGE GESPREKSGROEPEN 

14 Knipperend: geen verbinding met mobilofoon 

       Continue: verbinding met mobilofoon OK 
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Statusbox 

Deel 1: 

C2000 



• Knop: “lijst gespreksgroepen” 

• Zoek in de lijst door middel van de pijl- 

toetsen of toets middels het nummerieke 

deel de gespreksgroep in en druk op OK 

 

Statusbox 

Deel 1: 

C2000 



 

•  De brigade is een brandweer eenheid en valt binnen het C2000 als gelieerde onder 

de gemeentelijke brandweer 

•  C2000 apparatuur van de ERB is geprogrammeerd met de brandweerfleetmap, dwz. 

de apparatuur van de ERB is hetzelfde geprogrammeerd als die van de brandweer in 

de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

• Medio 2013 zal de landelijke reddingsbrigade fleetmap worden toegevoegd in 

mobilofoon en portofoon 

• Statusbox nu nog brandweer ingericht. In 2013 brigade maatwerk. Bijv sneltoetsen 

naar RMG4, 3 etc. 

Gebruik reddingsbrigade 

Deel 1: 

C2000 



• Als er gealarmeerd is meldt je je bij de meldkamer om nadere gegevens uit te wisselen. 

•  Dit doe je door een “aanvraag spraakcontact” te versturen via de statusbox of via een 

snelkeuzetoets op mobilofoon of portofoon 

• Tegelijkertijd (of mogelijk voor de aanvraag spraakcontact) geef je status 1 “UITRUK” zodat 

in het meldkamersysteem de juiste uitruktijden geregistreerd worden 

• Bij samenwerking met een andere discipline (ambulance, brandweer, politie) wordt je na het 

inmelden op SNH-RMG-05 doorverwezen naar een lagere gespreksgroep 

 

• Via statusbox naar pagina “opschaling” en kies juiste RMG groep (medio 2013).  

•Tot die tijd: 

• druk kort op “mode toets” 

• draai met deze toets naar juiste gespreksgroep (of kies andere bank) 

• Activeer keuze met éénmaal spreeksleutel of wacht aantal seconden 

Gebruik reddingsbrigade 

Deel 1: 

C2000 



• Als je terplaatse bent of in zicht van het incident geef je de statuscode “TER PLAATSE” via 

de statusbox of via het menu.  

•  Mocht je terplaatse niet ingezet worden en/of beschikbaar zijn voor nieuwe incidenten dan 

geef je status 4 “BESCHIKBAAR” 

• Als je terugkeert naar de post of loods dan geef je status 5 “KAZERNE”. Bij de brandweer 

wordt dit ook wel “ingerukt” genoemd 

• Terug in de loods en uitrukgereed geef je status 6 “OP POST”  

• Tijdens een stranddienst keer je terug van een incident met status 5 “KAZERNE”, bij de 

strandpost aangekomen status 6 “OP POST” direct gevolgd door status 4 “BESCHIKBAAR” 

Op deze wijze ben je ontkoppeld van het lopende incident en weer inzetbaar 

• Als je op status 1 of 2 staat wordt de EGM110 overgeslagen bij een nieuwe alarmering 

• Als je op status 4, 5 of 6 staat wordt de EGM110 meegenomen bij een nieuwe alarmering 

Gebruik reddingsbrigade 

Deel 1: 

C2000 



• Verplaatsen van loods naar strandpost 

• Bij aanvang stranddienst dient de EGM110 “verplaatst” te 

worden van de kazerne “loods” naar de kazerne “strandpost” 

• Hoe? 

• Aanvraag spraakcontact naar Meldkamer 

• Wacht tot AC antwoord 

• Deel mee: “AC de Egmond één tien wordt verplaatst van de 

loods naar het strand, over 

• De AC bevestigd dit bericht en zal de EGM110 in het 

meldkamersysteem verplaatsen. Vanaf dit moment gaat de 

alarmering via de strandploegpagers 

• Na het verplaatsen dient status 4 “BESCHIKBAAR” te worden 

gegeven 

 

  

 

 

Gebruik reddingsbrigade 

Deel 1: 

C2000 



• Verplaatsen van strandpost naar loods 

• Bij einde stranddienst dient de EGM110 “verplaatst” te worden 

van de kazerne “strandpost” naar de kazerne “loods” 

• Hoe? 

• Aanvraag spraakcontact naar Meldkamer 

• Wacht tot AC antwoord 

• Deel mee: “AC de Egmond één tien wordt verplaatst van het 

strand naar de loods, over 

• De AC bevestigd dit bericht en zal de EGM110 in het 

meldkamersysteem verplaatsen. Vanaf dit moment gaat de 

alarmering via de alarmploegpagers 

• Na het verplaatsen dient status 6 “OP POST” te worden 

gegeven 

 

  

 

 

Gebruik reddingsbrigade 

Deel 1: 

C2000 



• Statussen tijdens incident tijdens bewakingsuren 

•Als er tijdens de stranddienst een incident plaatsvindt waarbij 

samengewerkt wordt met de meldkamer, worden de volgende 

“uitrukstatussen” gegeven. 

• Onderweg naar incident = UITRUK = 1 

• direct gevolgd door “aanvraag spraak” voor uitwisseling 

incidentgegevens 

• Aangekomen bij incident  = TERPLAATSE = 2 

• Terugkeren naar de strandpost  = KAZERNE = 5 

• Terug bij de strandpost = OP POST = 6 

• Terug op de strandpost = BESCHIKBAAR = 4 

  

 

 

Statussen 

Deel 1: 

C2000 



• Statussen tijdens incident buiten bewakingsuren 

•Als er buiten de bewakingsuren een incident plaatsvindt waarbij 

samengewerkt wordt met de meldkamer, worden de volgende 

“uitrukstatussen” gegeven. 

• Onderweg naar incident = UITRUK = 1 

• direct gevolgd door “aanvraag spraak” voor uitwisseling 

incidentgegevens 

• Aangekomen bij incident  = TERPLAATSE = 2 

• Terugkeren naar de loods  = KAZERNE = 5 

• Terug bij de loods = OP POST = 6 

  

 

 

Statussen 

Deel 1: 

C2000 



Aandachtspunten bij samenwerking met andere diensten die 

mogelijk onbekend zijn met het strand/terreingebeuren 

• Vraag een patch (koppeling) aan met de betreffende eenheid. Je 

kunt dan verder rechtstreeks met deze communiceren 

• Neem het voortouw bij het bepalen van de juiste aanrijroute / 

rendez vous punt. Hou er rekening mee dat jij de specialist in het 

gebied bent 

• Wees duidelijk in de communicatie, kort en bondig en vooral 

dienstverlenend. Je komt immers ter ondersteuning van.. 

Deel 1: 

C2000 

Aandachtspunten 



• Aandachtspunten 

– Let op dat de statusbox alleen als afstandsbediening functioneert. Met andere 

woorden: als je met de portofoon bijvoorbeeld status 2 TER PLAATSE hebt gegeven 

is dit niet te zien op de statusbox. Deze zou theoretisch een andere status aan 

kunnen geven, namelijk de laatste status die met de box is gedaan 

– De reddingsbrigade werkt in principe niet op DMO maar zou dit wel kunnen doen in 

samenwerking met een brandweerploeg 

– Medio 2013 wordt de programmering van de reddingsbrigade C2000 apparatuur 

meer aangepast naar reddingsbrigadewerkzaamheden.  

 

 

 

 

Deel 1: 

C2000 

Aandachtspunten 



Samenwerken met andere regio. Bijv. inzet strand Wijk aan Zee (valt onder regio 

Kennemerland) 

Aanvraag spraakcontact met mededeling dat je overschakelt naar de regio  Kennemerland 

Onderweg naar incident = Uitruk = 1 

Schakel mobilofoon naar BKE-EXT-INM 

Aanvraag spraakcontact, gegevens uitwisselen (mogelijk koppeling met partners) 

Aangekomen bij incident  = Terplaatse = 2 

Terugkeren naar de loods of strandpost  = Kazerne = 5 

Aanvraag spraakcontact met mededeling dat je terugschakelt naar Noord-Holland Noord 

Schakel de mobilfoon naar SNH-RMG-5 

Aanvraag spraakcontact, meldt je weer op luisteren bij eigen meldkamer 

Terug in de loods = op post = 6 

Deel 1: 

C2000 

Aandachtspunten 



Deel 1: C2000 

• Oefeningen/praktijk 



• Portofoon 
– Zet de portofoon aan 

– Controleer de batterij status 

– Controleer de netwerk status 

– Controleer of de gespreksgroep SNH-RMG-05 

– Zet het volume harder en zachter via de Remote Speaker Mike 

– Schakel de portofoon naar SNH-RMG-04 

– Schakel de portofoon naar BNH-INCI-42 (= gemeentelijke gespreksgroep brandweer Bergen) 

– Schakel de portofoon naar BKE-EXT-INMLD (= externe inmeldgroep Regio Kennemerland) 

– Schakel terug naar SNH-RMG-05 

– Schakel over naar DMO 

– Schakel terug naar TMO (controleer of je op SNH-RMG-05 sta) 

– Meldt de EGM110 TERPLAATSE met een sneltoets 

– Meldt de EGM10 OP POST met een sneltoets 

 

 

 

 

Opdrachten 

Deel 1: 

C2000 



• Mobilofoon 
– Zet de mobilofoon aan 

– Controleer de netwerk status 

– Controleer of de gespreksgroep SNH-RMG-05 is 
• Zo niet: schakel dan naar SNH-RMG-05 

– Schakel de mobilofoon zo snel mogelijk naar SNH-RMG-04 

– Schakel de mobilofoon naar BNH-INCI-42 (= gemeentelijke gespreksgroep brandweer Bergen) 

– Schakel de mobilofoon naar BNH-REG-INMLD (noodprocedure C2000) 

– Schakel de portofoon naar BKE-EXT-INMLD (= externe inmeldgroep Regio Kennemerland) 

– Schakel terug naar SNH-RMG-05 

– Meldt de EGM110 TERPLAATSE met de statusbox 

– Meldt de EGM110 OP POST met de statusbox 

– Meldt de EGM110 TERPLAATSE met een sneltoets 

– Meldt de EGM10 OP POST met een sneltoets 

 

 

 

 

Opdrachten 

Deel 1: 

C2000 



Deel 1: C2000 

• Einde deel 1: C2000 

 

• Nu deel 2: Materiaal/materieel 

• Daarna pauze 



Deel 2: Materiaal 

• Verblijven 

• Voertuigen 

• Vaartuigen 



Verblijven 

• Strandpost 

• Loods 

• Kazerne 

Deel 2: 

Materiaal 



• Strandpost 

– Recht onder de vuurtoren 

– Zomermaanden geopend 

– Winter in stalling 

• Egmond Binnen 

Verblijven 

Deel 2: 

Materiaal 



• Loods 

– Uitruklokatie 

– Materiaalstalling 

• Terreinauto 

• Waterscooter 

• BiZa-eenheid (RedNed) 

 

Verblijven 

Deel 2: 

Materiaal 



• Kazerne 

– Stalling materieel 

– Onderhoudsruimte 

– Bijeenkomstruimte 

• Theorie 

• Vergaderingen 

• Overige 

Verblijven 

Deel 2: 

Materiaal 



• Terreinauto (EGM110) 

• Trekker (EGM120) 

Voertuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Terreinauto (EGM110) 

Voertuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Terreinauto (EGM110) 

– Minimaal 2 personen 

– Merk/type: Toyota Landcruiser HZJ78 

– Inrichting: communicatieapparatuur 

(mobilofoon, portofoons en C2000), 

informatiefolders, kaartmateriaal, 

reddingsboei, redlijnkast, EHBO-materiaal, 

AED, zuurstof, brancard, zoeklamp, 

zaklamp, knipschaar en afzetlint 

 

Voertuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Trekker (EGM120) 

Voertuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Trekker (EGM120) 

– Merk/type: NewHolland 

– Inrichting: mobilofoon, lier en hefinstallatie 

– Trekkend voertuig 

• Vaartuigen 

• Trailer(s) 

• Aanhanger 

Voertuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Reddingsvlet (EGM118) 

• Rescue III RN (EGM019) 

• Rescue III ERB (EGM129) 

• RNR430 zonder buddy (EGM139) 

• RNR430 met buddy (EGM149) 

• Waterscooter (EGM159) 

Vaartuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Reddingsvlet (EGM118) 

Vaartuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Reddingsvlet (EGM118) 

– Roodnat, lengte: 520 cm, breedte: 178 cm 

– Gewicht: 250 kg, diepgang: 35 cm 

– Vermogen: 15 pk 

– Bemanning: 2-5 

– Communicatie: Portofoon, waterdichte zak 

– Inrichting: Sleeplijn, rampenzak (EHBO-middelen, klein 

gereedschap en noodsignalen) 

Vaartuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Rescue III RN (EGM019) 

Vaartuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Rescue III RN (EGM019) 

– BZK-eenheid (RedNed) 

– Lengte: 490 cm, Breedte: 210 cm 

– Gewicht: 340 kg, Diepgang: 50 cm 

– Vermogen: 75 pk, Bemanning: 2-3 

– Communicatie: Waterdichte mobilofoon 

– Inrichting: Sleeplijn, rampenzak (EHBO-middelen, klein 

gereedschap en noodsignalen) en EHBO-koffer 

Vaartuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Rescue III (EGM129) 

Vaartuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Rescue III (EGM129) 

– Geschonken door Comité 75 jaar ERB 

– Lengte: 490 cm, Breedte: 210 cm 

– Gewicht: 340 kg, Diepgang: 50 cm 

– Vermogen: 75 pk, Bemanning: 2-3 

– Communicatie: Waterdichte mobilofoon 

– Inrichting: Sleeplijn, rampenzak (EHBO-middelen, klein 

gereedschap en noodsignalen) en EHBO-koffer 

Vaartuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Rubberboot (EGM139) 

Vaartuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Rubberboot (EGM139) 

– RNR 430 (zonder buddy) 

– Lengte 430cm en breedte 190cm 

– Gewicht 270 kg en diepgang 34 cm 

– Vermogen: 50 pk buitenboordmotor 

– Bemanning : 2/3 

• Communicatie: Waterdichte mobilofoon 

• Inrichting: Sleeplijn, rampenzak (EHBO-

middelen, klein gereedschap en noodsignalen) 

Vaartuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Rubberboot (EGM149) 

Vaartuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Rubberboot (EGM149) 

– RNR 430 (met buddy) 

– Lengte 430cm en breedte 190cm 

– Gewicht 270 kg en diepgang 34 cm 

– Vermogen: 50 pk buitenboordmotor 

– Bemanning : 2/3 

• Communicatie: Waterdichte mobilofoon 

• Inrichting: Sleeplijn, rampenzak (EHBO-

middelen, klein gereedschap en noodsignalen) 

Vaartuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Waterscooter (EGM159) 

Vaartuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



• Waterscooter (EGM159) 

– Merk: Seadoo 

– Dimensies: 354cm lang en 122cm breed 

– Gewicht: 374kg ledig, 450kg vaargereed 

– Inrichting: helmen inclusief waterdichte 

communicatieset, impactvesten, rescue-

sled, brandblusser en EHBO-materiaal 

Vaartuigen 

Deel 2: 

Materiaal 



Uitrukmateriaal/-materieel 

Deel 2: 

Materiaal 



Uitrukmateriaal/-materieel 

Deel 2: 

Materiaal 



Uitrukmateriaal/-materieel 

Deel 2: 

Materiaal 



Uitrukmateriaal/-materieel 

Deel 2: 

Materiaal 



Uitrukmateriaal/-materieel 

Deel 2: 

Materiaal 



Uitrukmateriaal/-materieel 

Deel 2: 

Materiaal 



Uitrukmateriaal/-materieel 

Deel 2: 

Materiaal 



Uitrukmateriaal/-materieel 

Deel 2: 

Materiaal 



Uitrukmateriaal/-materieel 

Deel 2: 

Materiaal 



• Oefeningen 

– Uitkleden gehele voertuig 

– Controle materiaal 

– Brancardoefening 

Praktijk terreinauto 

Deel 2: 

Materiaal 



Deel 2: Materiaal 

• Einde deel 2: Materiaal 

 

• Nu pauze 

• Na pauze deel 3: Zuurstof 



PAUZE 



Deel 3: Zuurstof 

• Inhoud 

– Wat is zuurstof? 

– Zuurstof. 

– Hoe zuurstof toedienen. 

– Wat zit er in een cilinder? 

– Wanneer toedienen  / wanneer niet. 

– Volgorde toedienen / opruimen. 

– Casus en oefenen. 



Wat is zuurstof? 

 

• Een kleur-, reuk- en smaakloos gas dat 

voor 21 volumeprocent voorkomt in de 

dampkringlucht en essentieel voor de 

ademhaling van mensen en dieren.  

Deel 3: 

Zuurstof 



Zuurstof 

• Hoe komt zuurstof terecht bij de 

organen? 

 

• Luchtwegen. 

• Bloedvaten. 

 

• Complicaties?? 

Deel 3: 

Zuurstof 



Zuurstof 

• Wat zie je aan iemand met zuurstof 

gebrek? 

 

• Snelle ademhaling (>20/min). 

• Verhoogde ademarbeid. 

• Afwijkende kleur (bleek, blauw). 

• Snelle hartslag. 

Deel 3: 

Zuurstof 



Zuurstof 

• Valkuilen …. 

 

• Hyperventilatie. 

• COPD. 

 

Deel 3: 

Zuurstof 



Zuurstof 

• Wie mogen zuurstof (O2) toedienen? 

 

• Ambulancemedewerkers. 

• MMT-medewerkers. 

• SIGMA. 

• Reddingsbrigade??? 

Deel 3: 

Zuurstof 



Hoe zuurstof toedienen? 

 

• Non rebreathingmasker, minimaal 8 

liter/min, maximaal 15 liter/min. 

 

Deel 3: 

Zuurstof 



Wat zit er in een cilinder? 

• Hoeveel zuurstof zit er in een cilinder? 

 

• Kijk op de zuurstofklok. 

 

• Berekenen het aantal liter x aantal bar 

(=druk), bijvoorbeeld 2 liter cilinder, 100 

bar is 200 liter zuurstof. 

Deel 3: 

Zuurstof 



Wanneer toedienen zuurstof? 

• Groot trauma: val van paard of mountainbike 

tegen boom. 

 

• Bewustzijnsverlies / epilepsie. 

 

• Drenkeling / Duikongeval. 

 

• Reanimatie. 

Deel 3: 

Zuurstof 



Wanneer geen zuurstof? 

• Mensen met pijn op de borst of andere 

cardiale klachten. 

 

• Klein trauma zoals val trapje en enkelfractuur. 

 

• Mensen met onduidelijke klachten. 

 

• Mensen met hyperventilatie. 

Deel 3: 

Zuurstof 



Volgorde zuurstof toedienen? 

• Draai de zuurstofcilinder open zodat de wijzer 

het aantal liters aangeeft.  

• Sluit de zuurstofslang vast aan de cilinder. 

• Kies de gewenste aantal liters/minuut met de 

draaiknop  (minimaal 8, maximaal 15 ltr). 

• Breng het kapje aan bij de patiënt. 

Deel 3: 

Zuurstof 



Volgorde opruimen zuurstof 

• Haal het kapje van de patiënt. 

• Zet de klok op 0 met de draaiknop. 

• Draai de cilinder dicht.  

• Laat het overige zuurstof leeglopen door de 

klok op bijvoorbeeld 10 liter te zetten. 

• Wissel de cilinder om voor een nieuwe en zet 

de oude in de loods. 

• Laat dit weten aan strandzaken. 

Deel 3: 

Zuurstof 



Casus 

• Mw. gevallen op de boulevard, klaagt 

over schouderpijn en een zere 

bovenarm. Ze ademt rustig en heeft een 

goede kleur. 

 

• Wat geef je???? 

• Geen zuurstof! 

Deel 3: 

Zuurstof 



Casus 

• Man valt van paard, klaagt over buikpijn 

en rugpijn, ziet bleek. Snelle pols en 

ademhaling van 20x/minuut. 

 

• Wat geeft je? 

 

• Zuurstof 15 liter/minuut. 



Casus 

• Drenkeling uit het water gevist, 

oververmoeid, niet buiten bewustzijn 

geweest, ademt snel, kleur bleek. 

 

• Wat geef je ??? 

 

• Zuurstof 15 liter/min. 

Deel 3: 

Zuurstof 



Casus 

• Iemand van tentenkamp met pijn op de 

borst, sinds enkele uren. Ademt rustig, 

heeft een normale kleur. 

 

• Wat geef je ??? 

 

• Geen zuurstof! 

Deel 3: 

Zuurstof 



Casus 

• Vragen??? 

 

• Oefenen. 

Deel 3: 

Zuurstof 



Deel 3: Zuurstof 

• Einde deel 3: Zuurstof 

 

• Nu evaluatie/vragen/opmerkingen 

• Daarna tijd voor een borrel 



Evaluatie/vragen/opmerkingen 

• Hoe is deze middag ervaren? 

• Zijn er verbeterpunten? 

• Andere opmerkingen? 



EINDE 

 

 

TIJD VOOR EEN BORREL !!! 


