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Opleiding IS-081
Werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming 
(autonoom & niet-autonoom)

Doelgroep
 § Personen die optreden in een omgeving waar een 
potentieel risico aanwezig is tot verstikking of  
intoxicatie via de ademhaling.

 § Personen die bij het uitoefenen van hun dagelijks  
werk dienen gebruik te maken van 
omgevingsonafhankelijke ademhalingsapparatuur.

Situering 
Deze opleiding heeft tot doel om naast theoretische  
kennis en praktische vaardigheden, veiligheids- 
begrippen, efficiëntie, effectiviteit en verantwoordelijk-
heidszin bij te brengen aan de toekomstige gebruiker  
van de omgevingsonafhankelijke adembescherming  
(zowel ademluchttoestellen als toestellen met slang- 

aansluiting).

Duurtijd 
De duurtijd van de opleiding bedraagt 1 dag. 

Praktisch
 § Deze opleiding kan zowel bij de klant als in onze 

trainingscentra uitgevoerd worden.

 § Afleggen van uitsluitend het examen is mogelijk. 

 § Opleiding kan gegeven worden in het Nederlands.

 § Opleiding gaat door van 08u00 tot 16u30

 § Broodjeslunch tijdens de middagspauze

 § Maximum aantal deelnemers per opleiding: 4 à 6

Attest en geldigheidsduur
Kandidaten die slagen in een theoretische en praktische 
proef ontvangen een erkend certificaat met een 

geldigheidsduur van 5 jaar.

Toelatingsvoorwaarden 
Minimum 18 jaar 

Deelnemers dienen medisch gekeurd te zijn in functie van 
werken met adembescherming en mogen voor de praktijk 

geen gezichtsbeharing te hebben.

Belangrijk is dat de deelnemers uitgerust zijn met de  

nodige PBM’s voor het praktijkgedeelte: Veiligheidshelm, 

-schoenen, -bril, -handschoenen.

S O L U T I O N  F L Y E R

INHOUD

De kandidaat dient de nodige kennis en vaardigheden 
te verwerven om op een juiste, verantwoorde en veilige 
wijze omgevingsonafhankelijke ademluchttoestellen te 
laten gebruiken. 

THEORIE

 § Inzicht verwerven in de wettelijke aspecten. 
 § De relevante fysiologische aspecten van de 
ademhaling kennen. 

 § De omgevingsonafhankelijke ademlucht 
toestellen kunnen situeren binnen de persoonlijke 
adembeschermings-middelen.

 § Het toepassingsbereik en de bescherming kennen die 
het onafhankelijk ademluchttoestel biedt. 

 § De samenstellende onderdelen van het 
ademluchttoestel en hun functie kennen. 

 § Weten welke onderhoudswerkzaamheden en 
controles er moeten uitgevoerd worden. 

 § Weten hoe ze gepast moeten reageren in een 
noodsituatie.

PRAKTIJK

 § Leren op de juiste manier het toestel op en af te 

zetten, inclusief de individuele veiligheidscontroles. 
 § Op een veilige manier zich verplaatsen doorheen 
een industriële installatie met mangat. 

 § Elementaire werkzaamheden kunnen uitvoeren 
onder bescherming van een onafhankelijk 
ademlucht toestel. 

 § Gepast kunnen reageren op noodsituaties 
hindernissen (bv. lage en smalle doorgangen, trap, 
kooiladder, afsluiters).

 § Een onafhankelijk ademhalingsbeschermingsmiddel 
aansluiten op een ademluchtleiding. 

 § Aanduiden van verschillende soorten en het 
toepassingsgebied van de verschillende afhankelijke 
ademhalingsbeschermingsmiddelen, het correcte 
type kiezen en correct opzetten. 

 § Een onafhankelijk ademhalingsbeschermingsmiddel 
aansluiten op een ademluchtleiding.


