
Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
Veiligheidsaspecten, omgaan met calamiteiten, voorzieningen en plannen
Communicatie in- en extern, ontruiming praktijk
Veilig benaderen en blussen van een beginnende brand

Globale indeling van de training: (Maximaal 10 deelnemers)

Ontvangst en welkom
Introductie van het programma

Veiligheidszaken in de tandartspraktijk
Met de groep worden de aanwezige materialen en voorzieningen besproken, die bijdragen
om ten tijde van een calamiteit effectief te handelen en de veiligheid van medewerkers en
patiënten te waarborgen.

Stappenplan 'Wat te doen bij'
Op basis van een aantal reële voorbeelden worden de te nemen stappen doorgenomen. Indien
de praktijk dit toelaat, kan een eenvoudige oefening gehouden worden.
Praktijk Stappenplan doornemen

Eenvoudige calamiteitenoefening

Koffiepauze

Theorie brandbestrijding
De instructeur behandelt de theorie van het bestrijden van een beginnende brand; inclusief
de brandklassen, de branddriehoek, de brandstadia en de verschillende blusmiddelen.

Praktijk brandbestrijding
Praktijk Benaderen van een brand, deurprocedure, gereedmaken blusmiddel

Blussen van een brand met de brandhaspel
Blussen van een brand met een handblusmiddel
Blussen van een brand met een deken

Evaluatie en afsluiting cursus

Tijdens de workshop zal de trainer, samen met de groep een ronde door de praktijk maken en de
aanwezige BHV-zaken bekijken. Op basis hiervan kunnen aandachtspunten benoemd worden.
Mocht een bedrijfsnood- of ontruimplan aanwezig zijn, wilt u deze overhandigen aan de trainer?

Voor deze training zijn locatie-eisen van toepassing:
Lesruimte met voldoende zitplaatsen voor de deelnemers
Beeld-/presentatiescherm met aansluiting voor een PowerPointpresentatie (VGA/HMDI)
De ruimte moet geschikt zijn om les te geven (geen publiek of open ruimte met geluidoverlast)

Voor de brandpraktijk:
Bereikbaar vanaf de openbare weg, maar wel afgeschermd (eigen terrein)
Ongeveer 6 beschikbare parkeerplaatsen, vooraf afgezet zodat de ruimte beschikbaar blijft
Indien mogelijk gebruik van de brandhaspel vanuit het pand of in ieder geval een watertappunt

Overige faciliteiten:
Koffie/thee binnen redelijke afstand
Parkeerplaats binnen een straal van 150 meter voor de instructeur (ivm de lesmaterialen)
Contactpersoon of aanspreekpunt voor de trainer die hem/haar opvangt
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