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1. Tekstboek Oriëntatie 
 
Bij de herziening van de lesmethode Manschap a hebben inhoudsdeskundigen uit het 
brandweerveld hun commentaar geleverd op het tekstboek. Deze commentaren en 
aanvullingen zijn zo veel mogelijk verwerkt in de 2e druk. In deze wijzigingsbijlage worden 
alleen de belangrijkste, inhoudelijke wijzigingen genoemd. De belangrijkste wijzigingen worden 
zo veel mogelijk per hoofdstuk aangegeven. 
 
Algemeen 
- Door het hele boek heen zijn redactionele aanpassingen en wijzigingen in de 
- opmaak doorgevoerd. 
- De afbeeldingen in het boek zijn zoveel mogelijk geactualiseerd. 
 
Hoofdstuk A 
- Brandweerwet 1985 vervangen door Wet veiligheidsregio’s (2010) met bijbehorende 

wijzigingen door het gehele boek. 
- Gemeentelijke brandweer is vervallen en de paragraaf hierover is verwijderd. 
- Nazorg wordt uitgelegd bij onderdeel veiligheidsketen. 
- Overzicht functies en bijbehorende rang gewijzigd naar laatste versie. 
- De brandweercompagnie is vervangen door Grootschalig brandweeroptreden volgens de  
 Visie op Grootschalig brandweeroptreden 2012-2016, opgesteld door de Raad van  
 Brandweercommandanten. 
 
Hoofdstuk C 
- Standaardbepakking HV aangepast naar huidige situatie. 
 
Hoofdstuk D 
- Paragraaf over verbindings-/commandowagen is verwijderd. 
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2. Tekstboek Brandbestrijding 
 
Bij de herziening van de lesmethode Manschap a hebben inhoudsdeskundigen uit het 
brandweerveld hun commentaar geleverd op het tekstboek. Deze commentaren en 
aanvullingen zijn zo veel mogelijk verwerkt in de 2e druk. In deze wijzigingsbijlage worden 
alleen de belangrijkste, inhoudelijke wijzigingen genoemd. De belangrijkste wijzigingen worden 
zo veel mogelijk per hoofdstuk aangegeven. 
 
Algemeen 
- Door het hele boek heen zijn redactionele aanpassingen en wijzigingen in de 
- opmaak doorgevoerd. 
- De afbeeldingen in het boek zijn zoveel mogelijk geactualiseerd. 
- De Brandweerwet 1985 is vervangen door de Wet veiligheidsregio’s (2010). 
- De term binnenaanval en buitenaanval is vervangen door binneninzet en buiteninzet 
 
Hoofdstuk A1 
- Koolmonoxide is lichter dan lucht, i.p.v. zwaarder zoals in de vorige versie stond vermeld.  
- Nieuwe tabel met explosiegrenzen opgenomen. 
 
Hoofdstuk A3 
- Voorbeeld van een flash-over in een aangrenzende ruimte toegevoegd. 
 
Hoofdstuk B 
- Paragraaf over slangopnamesysteem toegevoegd 
 
Hoofdstuk C2 
- De beschrijving van de deurprocedure met straal en de temperatuurcheck zijn uit het  
 boek Brandbestrijding gehaald en in het boek Persoonlijke bescherming opgenomen in  
 hoofdstuk D2. Dit om te voorkomen dat het er dubbel in staat. 
 
Hoofdstuk C3 
- Aflegsystemen (paragraaf 5 t/m 10) aangevuld met tabellen met commando’s,  
 werkzaamheden en taakverdeling 
- Afbeelding watertransportschema’s vernieuwd 
 
Hoofdstuk D1 
- Paragraaf 2 over strategie, tactiek, techniek werkmethoden aangepast op basis van  
 huidige omschrijving vanuit Brandweer Nederland. 
- Paragraaf 4.3 is aangevuld met brandveiligheidsvoorzieningen 
- Paragraaf 5.4 over repressieve ventilatie is uitgebreid. Er is ook een lesplan toegevoegd  
 over repressieve ventilatie (lesplan 28). 
- Paragraaf over autobranden verplaatst van hoofdstuk D3 naar D1 paragraaf 6.7 
- Nieuwe paragraaf over natuurbrandbestrijding (paragraaf 6.8) 
- Paragraaf 7 over nablussing toegevoegd 
- Paragraaf 8 over schadebeperking toegevoegd 
 
 
Hoofdstuk D2 
- Hoofdstuk 2 is een geheel nieuw hoofdstuk over het werken met de warmtebeeldcamera.  
 Dit vervangt bijlage 1 uit de vorige druk. 
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Hoofdstuk D3 
- Bij de paragraaf over instortingsgevaar is toegevoegd dat manschap 1,5 keer zo ver van  
 het gebouw verwijderd moet blijven als de muren hoog zijn.  
- Opsomming met verschijnselen waaraan instorting herkend kan worden uitgebreid met:  
 uitbuigen van dragende muren, scheefstand van de muren, inbranden/verkoling van  
 dragende houten balken. 
- Wanneer bij instorting toch naar binnen wordt gegaan, dient men een veilige 

werkomgeving te creëren, door ondersteuningsconstructies op te bouwen. 
- Onjuiste definitie tekenen en schilderen is aangepast 
- Definitie BLEVE wordt toegelicht 
 
Bijlage 1  
- Bijlage is verwijderd en is herschreven als een nieuw hoofdstuk: hoofdstuk D2 
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3. Tekstboek Persoonlijke bescherming 
 
Bij de herziening van de lesmethode Manschap a hebben inhoudsdeskundigen uit het 
brandweerveld hun commentaar geleverd op het tekstboek. Deze commentaren en 
aanvullingen zijn zo veel mogelijk verwerkt in de 2e druk. In deze wijzigingsbijlage worden 
alleen de belangrijkste, inhoudelijke wijzigingen genoemd. De belangrijkste wijzigingen worden 
zo veel mogelijk per hoofdstuk aangegeven. 
 
Algemeen 
- Door het hele boek heen zijn redactionele aanpassingen en wijzigingen in de 
- opmaak doorgevoerd. 
- De afbeeldingen in het boek zijn zoveel mogelijk geactualiseerd. 
- De Brandweerwet 1985 is vervangen door de Wet veiligheidsregio’s (2010). 
- De term binnenaanval en buitenaanval is vervangen door binneninzet en buiteninzet 
- Er wordt gesproken over decontaminatie in plaats van ontsmetting (in overeenstemming  
 met de nieuwe procedure voor eenvoudige decontaminatie uit het tekstboek OGS). 
 
Hoofdstuk A1 
- Paragraaf over standaarduitrusting anders omschreven en schema verwijderd. 
 
Hoofdstuk A2 
- Onderkleding is bij beroeps vaak werkkleding of kazernekleding. Het is belangrijk dat de  
 onderkleding aan bepaalde eisen voldoet. 
 
Hoofdstuk A4 
- De helm met goudscherm is vervangen voor de helm met gelaatsscherm met  

goudcoating. 
- Bij het werken met slachtoffers moet u latex (wegwerp)handschoenen dragen om  
 besmetting te voorkomen (eventueel onder de veiligheidshandschoenen). Bij brand is het 
 dragen van blushandschoenen afdoende. 
 
Hoofdstuk A5 
- Hoofdstuk vernieuwd op basis van nieuwe onderwijscontent over werken bij  
 hoogteverschillen en opmerkingen van inhoudsdeskundigen uit het veld. 
 
Hoofdstuk B1 
- Stalen ademluchtfles wordt niet meer genoemd, omdat deze niet meer wordt gebruikt. 
- Fysiologische gevolgen van het combineren van een filterbus met een  
 overdrukgelaatstuk is dat er krachtiger uitgeademd moet worden om  de veerbelasting  
 van het uitademventiel te overwinnen. 
 
Hoofdstuk B2 
- Fout in het stappenplan voor het opzetten van het gelaatstuk bij helm-maskercombinatie  
 is eruit gehaald. Ademhalingsautomaat hoeft niet apart aangesloten te worden, want  
 deze zit al aan de helm-maskercombinatie. 
- Stappen omgewisseld in stappenplan voor het opzetten van het gelaatstuk. De helm  
 moet eerst opgezet worden, daarna wordt de ademhalingsautomaat aangesloten en tot  

 slot wordt er gecontroleerd op dichtheid. 
- De noodprocedure die beschreven wordt is een voorbeeld van een noodprocedure die in  
 het geval van een noodgeval met ademlucht kan worden gehanteerd. 
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Hoofdstuk C 
- Bediening van de explosiegevaarmeter is gewijzigd. Aandachtspunten toegevoegd als de  
 explosiegevaarmeter op nul instellen in schoon gebied en rekening houden met een  

 opwarmtijd van 1 minuut.  
- Stuk over koolmonoxidemeter toegevoegd, omdat deze standaard op de TS zit. 
 
Hoofdstuk D2 
- De deurprocedure met straal werd op twee plaatsen beschreven, zowel in  
 brandbestrijding als in dit hoofdstuk. De deurprocedure met straal en de  

 temperatuurcheck zijn uit het boek Brandbestrijding gehaald en in het boek Persoonlijke  
 bescherming opgenomen. Zodat beide procedures op één plek worden behandeld. 

- De procedure over het beklimmen en afdalen van trappen is meer uitgebreid beschreven. 
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4. Tekstboek Levensreddende handelingen 
 
Bij de herziening van de lesmethode Manschap a hebben inhoudsdeskundigen uit het 
brandweerveld hun commentaar geleverd op het tekstboek. Deze commentaren en 
aanvullingen zijn zo veel mogelijk verwerkt in de 2e druk. In deze wijzigingsbijlage worden 
alleen de belangrijkste, inhoudelijke wijzigingen genoemd. De belangrijkste wijzigingen worden 
zo veel mogelijk per hoofdstuk aangegeven. 
 
Algemeen 
- Door het hele boek heen zijn redactionele aanpassingen en wijzigingen in de 
- opmaak doorgevoerd. 
- De afbeeldingen in het boek zijn waar nodig geactualiseerd. 
 
Hoofdstuk 2: ABCDE-methode: 
- Manuele fixatie van de wervelkolom is aangepast op basis van Oranje Kruis (2011). De  
 plaatsing van de handen is gewijzigd; duim boven het oor en vingers eronder. Wanneer  
 het hoofd recht ligt, kan de handgreep van Zäch worden toegepast. Dezelfde methoden  
 zijn aangepast in protocol 14.5 halsletsel. 
 
Deel A: De A van ABCDE: Airway: 
- Protocol 6.2 luchtwegobstructie door vreemd voorwerp vernieuwd op basis van nieuwste  
 versie LPLHB 
- Handeling “van buik naar rug draaien” is aangepast op basis van Oranje Kruis (2011):  
 hulpverlener loopt niet om het slachtoffer heen, maar blijft aan één kant werken.  
 Hulpverlener draait het slachtoffer om door hem/haar zich af te duwen, in plaats van naar  
 zich toe. Ook hierbij zijn nieuwe afbeeldingen gemaakt. 
 
Deel B: De B van de ABCDE: Breathing 
- Handeling “stabiele zijligging” is aangepast op basis van Oranje Kruis (2011): de arm van  
 het slachtoffer wordt niet meer gebogen bij de elleboog, maar loodrecht op het lichaam  
 gelegd. Nieuwe afbeeldingen. 
- Handeling “controle van de ademhaling” is aangepast op basis van Oranje Kruis (2011):  
 nieuwe afbeelding waarop controle van de ademhaling door hand op buik en rug te zien  
 is in plaats van handen op het hoofd. 
- Handeling “van stabiele zijligging naar rugligging”  is aangepast op basis van Oranje  
 Kruis (2011): nieuwe afbeeldingen. 
 
Deel C: De C van ABCDE: Circulation 
- Stukje over de niet-reanimerenverklaring opgenomen  
- Protocol 8.2 Circulatietoestand vernieuwd op basis van nieuwste versie LPLHB 
- Handeling “borstcompressies” is aangepast op basis van Oranje Kruis (2011): het  
 borstbeen wordt minimaal 5 cm en maximaal 6 cm ingedrukt. 
- Handeling “beademen” is aangepast op basis van stappen Oranje Kruis. Nieuwe  
 afbeeldingen.  
 
 
Deel F: Protocollen 
- Protocol 13.2 Hypothermie is aangepast op basis van eerste hulp bij onderkoelde  
 slachtoffers bij waterongevallen. Onderverdeling gemaakt in werkwijze bij slachtoffers in  
 de drie fasen van onderkoeling. De hypothermiebrancard wordt toegelicht en de  
 afbeeldingen zijn vervangen. 
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5. Tekstboek Technische Hulpverlening 
 
Bij de herziening van de lesmethode Manschap a hebben inhoudsdeskundigen uit het 
brandweerveld hun commentaar geleverd op het tekstboek. Deze commentaren en 
aanvullingen zijn zo veel mogelijk verwerkt in de 2e druk. In deze wijzigingsbijlage worden 
alleen de belangrijkste, inhoudelijke wijzigingen genoemd. De belangrijkste wijzigingen worden 
zo veel mogelijk per hoofdstuk aangegeven. 
 
Algemeen 
- Door het hele boek heen zijn redactionele aanpassingen en wijzigingen in de 
- opmaak doorgevoerd. 
- De afbeeldingen in het boek zijn zoveel mogelijk geactualiseerd. 
- De Brandweerwet 1985 is vervangen door de Wet veiligheidsregio’s (2010). 
- Merknamen zijn zoveel mogelijk verwijderd. 
 
Hoofdstuk A1 
- Paragraaf 2 over betrokken diensten is geactualiseerd met betrekking tot de vorming van  
 de nationale politie per 1 januari 2013. 
 
Hoofdstuk B2 
- Paragraaf 1.4 over alert zijn op sporen is uitgebreid. 
- Het losmaken van de minkabel volstaat bij het loskoppelen van de accu. 
- Gordijnairbags die zich op samengeperst stikstof ontplooien.  
- Airbag gaat af met een harde knal van 180 dB. 
- Door brand worden airbags instabiel en kunnen ze onverwachts activeren. 
- De stabilisatiemethode van een auto liggend op zijn kant met een stabilisatieblok aan de  
 zijkant van het voertuig is eruit gehaald. Omdat deze methode alleen mogelijk is bij auto’s  
 zonder wielen en dit geen realistische situatie is.  
- Er werd gesproken over gewapend folie en doorzichtig (gewapend) kunststof, als zijnde  
 twee verschillende zaken. Het is echter hetzelfde folie, dus term gewapend folie wordt  

 aangehouden. 
 
Hoofdstuk B3 
- Onderschrift bij afbeelding B3.6 was onjuist. Dit is een pyrotechnische gordelspanner. 
- Bij redding moet u wel degelijk aandacht besteden aan gordelspanners, zeker als deze  
 nog niet zijn afgegaan en het slachtoffer in de gordel zit. 
- De term geleiderail is vervangen door paravan. 
- Bij redwerkzaamheden moet u alert zijn op de ROPS. Als een auto tegen zijn kritische  
 grenswaarde ligt en het wrak wordt bewogen (bijvoorbeeld met stabiliseren) kan deze  
 grenswaarde overschreden worden en kan de ROPS uitkomen. Blijf dus uit de buurt van  
 de ROPS, als deze nog niet is afgegaan. 
- Bij hybride auto’s wordt de accu opgeladen door recupereren van remenergie. 
- Brand in hybride auto's blust u in principe als een gewone auto, dus met veel water. U  
 kunt tevens blussen met een schuimblusser of een ABC-poederblusser. Welke u kiest  
 hangt mede af van de instructies van de fabrikant. U kunt in het CRS (crash recovery  
 system) opzoeken welk type blusmiddel wordt aangeraden. 
- Nieuwe paragraaf over elektrische (moderne) voertuigen.  
- Het CRS helpt met het lokaliseren van de airbags. Ook met het CRS is het verstandig om  
 toch eerst te strippen voor te knippen. 
- De methode waarbij met een haaks mesje de kitlaag van de gelaagde voorruit wordt  
 doorgesneden om zo de ruit in zijn geheel te kunnen verwijderen wordt niet veel meer  
 toegepast en vereist de nodige vaardigheden. Daarnaast laat men bij voorkeur de  
 voorruit staan om verdere afkoeling van het slachtoffer te voorkomen. 
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- Het direct verwijderen van het dak heeft niet altijd de voorkeur. Welke toegangsweg   

wordt gekozen hangt af van de situatie, het type auto en de voorkeur van de  
ambulancedienst. 

 
Hoofdstuk B4 
- Een bus op aardgas heeft tanks (1700 liter) met gecomprimeerd gas (CNG) op het dak 

 liggen.   
- Hybride bussen hebben soms het accupakket voorin het dak liggen. 
- Bij een bus op het dak moet men voorzichtig zijn met het verwijderen van alle ramen,  
 omdat deze onderdeel uitmaken van de stijfheid van de constructie van de bus. 
- Bij het verwijderen van constructiedelen moet men tevens rekening houden met het  
 vrijkomen van splinters en stof van polyester plaatdelen. 
- De methode waarbij met een staalkabel en een lier het front van de bus open wordt  
 getrokken is verwijderd. Een staalkabel is ontoereikend om het front van een bus open te  
 trekken. Wel is het mogelijk om de voorzijde terug te drukken met de ram. Het gebruik  
 van een staaldraadkabel om de voorkant weg te trekken, nadat de cabine is verzwakt  
 door inknippen is wel een optie. Dit kan nodig zijn om slachtoffers te kunnen bevrijden. 
- Als de chauffeur van de bus bekneld zit onder het stuur, moet eerst de vering van de  
 stoel op worden gevangen voordat de stroom wordt afgeschakeld. De stoel kan door het  
 wegvallen van de lucht namelijk inzakken en de chauffeur komt dan verder bekneld te  
 zitten. 
- Men kan ook toegang verschaffen tot een bus op zijn kant via de voorruit, door er met de  
 glaszaag een luik in te zagen. Dit werkt snel en effectief. Daarbij moet wel aan  
 bescherming tegen de glasstof worden gedacht. 
- De brandweer rukt bij een busongeval altijd uit met 4 tankautospuiten en  

2 hulpverleningsvoertuigen.  
 
Hoofdstuk B5 
- Er bestaan tegenwoordig ook hybride vrachtwagens die een spanning hebben van 600  
 Volt.  
- Bij sommige vrachtwagens is de cabine ook nog apart geveerd ten opzichte van het  
 afgeveerde gewicht.  
- Als er sprake is van een apart geveerde cabine moet deze ook eerst gestabiliseerd  
 worden, voordat met de bevrijding van de chauffeur kan worden begonnen. 
- Toevoeging over vrachtwagens die rijden op Diesel Blend; diesel met een injectie van  
 aardgas voor een schonere verbranding. 
- Een andere toevoeging voor een schonere verbranding is AdBlue. Dit wordt net voor de  
 katalysator in de uitlaat gespoten voor een schonere emissie van uitlaatgassen. 
- Veel vrachtwagens zijn voorzien van een Bougie-as of liftas. Hierbij wordt een   
 meesturende as opgetild om bij weinig lading de rolweerstand te verminderen. Deze as  

 wordt bediend vanuit de cabine, let erop dat u deze as niet laat zakken. Hierdoor kan  
 iemand klem komen te liggen onder de as. 

 
Hoofdstuk B6 
- Aanpassingen op basis van wijzigingen in de leerstof van Bevelvoerder. 
- Toevoeging over de 25 kV tester voor de HSL-Zuid en de Betuweroute met een  
 bovenleidingspanning van 25 kV. 
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Hoofdstuk C2 
- Tegenwoordig zijn de aanvoer- en retourslang van hydraulisch redgereedschap vaak  
 gecombineerd tot één geheel, met ook maar één koppeling. 
- Als een spreider wordt gebruikt om een deur te spreiden op de scharnieren, let er dan op  
 dat de spreider zich vast klemt als hij druk opbouwt. Men hoeft de spreider dan even niet  
 te tillen. Maar zodra het scharnier breekt, krijgt men direct en soms onverwacht het  
 gewicht (18 tot 35 kg) van de spreider weer in de handen. Door hier op alert te zijn, kan  
 worden voorkomen dat iemand door zijn rug gaat.  
- Als de bediener van hydraulisch gereedschap klem komt te zitten, kan de werking van  
 het gereedschap alleen worden gestopt door de pomp uit te zetten. 
 
Hoofdstuk C3 
- Toevoeging algemene regels bij het werken met de kettingzaag: de linkerhand op de  
 draagbeugel en de rechterhand aan het handvat. Indien de zaag andersom wordt  
 vastgehouden werkt de kettingrem niet doordat de beugel langs de arm gaat. Dit is  
 levensgevaarlijk (punt 1) en er dient altijd gehoorbescherming gedragen te worden  

(punt 7). 
 
Hoofdstuk C4 
- Koppelbare hefkussens zijn vervangen door nieuwe generatie hefkussens, met daarbij 

nieuwe afbeeldingen. 
 
Hoofdstuk D1 
- Stuk opgenomen over THU, 3 haakarmbakken in paragraaf 1 
- Opsporen van bedolven slachtoffers toegevoegd. Met algemene stappen bij het 

opsporen van slachtoffers en opsporingsmiddelen (reddingshonden en het elektronisch  
lokaliseertoestel). 

 
Hoofdstuk D2 
- Punt 6 en 7 stonden verkeerd om in de vorige druk. Eerst opent men de schachtdeuren  
 en vervolgens bevrijdt men de passagiers. 
 
Hoofdstuk D3 
- Hoofdstuk D3 werken op hoogte aangepast o.b.v. onderwijscontent en opmerkingen van  
 inhoudsdeskundigen. 
 
Hoofdstuk D5 
- Bij sommige trailers die worden gebruikt voor vervoer van dieren, met name de  
 paardentrailers, is bij het ontwerp en de bouw rekening gehouden met het bevrijden van  
 dieren bij ongevallen. Zo kunnen er soms delen van de trailer worden verwijderd  

 waardoor meer werkruimte voor de bevrijding ontstaat. 
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6. Tekstboek Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen 
 
Bij de herziening van de lesmethode Manschap a hebben inhoudsdeskundigen uit het 
brandweerveld hun commentaar geleverd op het tekstboek. Deze commentaren en 
aanvullingen zijn zo veel mogelijk verwerkt in de 2e druk. In deze wijzigingsbijlage worden 
alleen de belangrijkste, inhoudelijke wijzigingen genoemd. De belangrijkste wijzigingen worden 
zo veel mogelijk per hoofdstuk aangegeven. 
 
Algemeen 
- Door het hele boek heen zijn redactionele aanpassingen en wijzigingen in de 
- opmaak doorgevoerd. 
- De afbeeldingen in het boek zijn zoveel mogelijk geactualiseerd. 
- Hoofdstuk A1 en hoofdstuk A2 zijn omgewisseld. Dit om een betere algemene inleiding te  
 geven over gevaarlijke stoffen en de leesbaarheid van het boek te vergroten. 
- Ontsmetting wordt decontaminatie genoemd (afgekort tot deco). Net als ontsmettingsveld  
 decoveld wordt genoemd. 
- AGS/ROGS wordt AGS. 
 
Hoofdstuk A1 
- Hoofdstuk is gebaseerd op oude hoofdstuk A2. 
- Aangevuld met inleiding over gevaarlijke stoffen (wat bepaalt of een stof gevaarlijk is,  
 paragraaf 1). 
- Herschreven paragraaf 2 over soorten gevaarlijke stoffen (ingedeeld volgens ADR  
 gevarenklassen: biologisch, nucleair/radiologisch, explosief, giftig, bijtend, brandbaar). 
- Terminologie NBC, CBRNE toegevoegd. 
 
Hoofdstuk A2 
- Gebaseerd op oude hoofdstuk A1. 
- Nieuwe voorbeelden veelvoorkomende en bijzondere combinaties van GEVI nummers. 
- Nieuwe afbeeldingen GHS etiketten. 
- Nieuwe afbeelding ADR-etiketten vervoer over de weg. 
- Nieuwe paragraaf over vervoer over spoor en water. 
 
Hoofdstuk B 
- Wijzigingen doorgevoerd o.b.v. vernieuwde procedure, waaronder ook de  
 gebiedsindeling. Gebaseerd op Bevelvoerder OGS. 
- Nieuwe afbeeldingen m.b.t. gebiedsindeling. 
- Aankleedplaats wordt herstelplaats genoemd. 
- Wachtplaats is vervallen. 
- Ontsmettingsveld wordt decoveld genoemd (net als ontsmetten decontaminatie wordt  
 genoemd). 
- Reserveploeg staat stand-by in uitruktenue met adembescherming en  
 chemiehandschoenen en niet in chemiepak. 
- Paragraaf over specialisme meetplanorganisatie toegevoegd. 
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Hoofdstuk C 
- Reserveploeg staat stand-by in uitruktenue met adembescherming en  
 chemiehandschoenen en niet in chemiepak. 
- Het verschil tussen een chemiepak en een gaspak is: een chemiepak is spatdicht en een  
 gaspak is gasdicht. 
- Het chemiepak is niet ontworpen voor inzet bij brand. Het is echter niet zo dat het  
 chemiepak krimpt door de hitte. Wel wordt het materiaal zacht en kunnen er gaten in  

 vallen. 
- Stelling dat bronbestrijdingswerkzaamheden niet in chemiepak kunnen worden  
 uitgevoerd is genuanceerd. Op de resistentielijst die bij het pak wordt geleverd staat hoe  

 lang het pak bescherming biedt tegen verschillende stoffen. De chemiepakdrager voert 
 dus in principe geen bronbestrijdingsmaatregelen uit, maar wel snelle stabilisatie. Hierbij  
 geldt altijd 'als het veilig kan, doe het dan'. 

 
Hoofdstuk D1 
- Kleine wijzigingen door hele hoofdstuk. 
- Uitleg over NBC-incidenten naar hoofdstuk A1. 
- THT is niet altijd goed te ruiken doordat het geabsorbeerd kan zijn of geoxideerd. 
- Stelling dat de explosiegevaarmeter in alarm gaat als u gas ruikt is verwijderd. Dit ligt  
 genuanceerder. 
- Stuk over aardgaslekkages aangevuld met aandachtspunten bij incidenten met aardgas. 
- Paragraaf over de werkwijze en aandachtspunten bij een poederbrief toegevoegd. 
- Ook hier de opmerking dat een verkenning mogelijk is in bluskleding met  
 adembescherming en chemiehandschoenen. In dit geval moet contact met de stof  
 vermeden worden. Als contact niet te vermijden is bij een stof met GEVI 6 of 8 is het  
 nodig om in chemiepak te verkennen. 
- Deel over afdichtingsmiddelen en opvangmiddelen is voor zover relevant opgenomen in  
 hoofdstuk D3 over afdichtingsmiddelen. 
 
Hoofdstuk D2 
- Het hele hoofdstuk is herschreven op basis van de reader eenvoudige decontaminatie.  
 Deze reader is samengesteld omdat de lesstof manschap A OGS onvoldoende duidelijk  
 was over dit onderwerp. De lesstof is hier nu op aangepast inclusief nieuwe  
 afbeeldingen. Er wordt nu dus ook gesproken over decontaminatie i.p.v. ontsmetting. 
- In dit nieuwe hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld: 

o Uitgangspunten eenvoudige deco 
o Inrichting decoveld 
o Deco-methoden (natte-, droge- en nooddeco) 
o Werkvolgorde voor de uitvoering van een natte eenvoudige deco 
o Slachtofferbehandeling 

 
Hoofdstuk D3 
- Hoofdstuk is herschreven op basis van de aanwezige middelen op de TS en HV. Een  
 aantal afdichtingsmiddelen worden alleen gebruikt door specialismen en zijn dus  
 weggehaald.  
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7. Tekstboek Waterongevallen 
 
Bij de herziening van de lesmethode Manschap a hebben inhoudsdeskundigen uit het 
brandweerveld hun commentaar geleverd op het tekstboek. Deze commentaren en 
aanvullingen zijn zo veel mogelijk verwerkt in de 2e druk. In deze wijzigingsbijlage worden 
alleen de belangrijkste, inhoudelijke wijzigingen genoemd. De belangrijkste wijzigingen worden 
zo veel mogelijk per hoofdstuk aangegeven. 
 
Algemeen 
- Door het hele boek heen zijn redactionele aanpassingen en wijzigingen in de 
- opmaak doorgevoerd. 
- Tekstboek is herschreven op basis van nieuwe les- en leerstof Brandweerduiker. 
- De afbeeldingen in het boek zijn zoveel mogelijk geactualiseerd. 
 
Belangrijkste wijzigingen: 
- Duiker wordt brandweerduiker genoemd. 
- Reserveduiker wordt veiligheidsduiker genoemd. 
- Procedure oppervlakteredding toegevoegd. 
- Inzetprocedures in bijlage vernieuwd. 
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8. Werkboek Manschap a 
 
Bij de herziening van de lesmethode Manschap a hebben inhoudsdeskundigen uit het 
brandweerveld hun commentaar geleverd op de tekstboeken. De wijzingen in de tekstboeken 
zijn doorgevoerd in de voorbereidingsopdrachten en leerwerkplekopdrachten in het werkboek. 
 
Algemeen 
- Door het hele boek heen zijn redactionele aanpassingen en wijzigingen in de 
- opmaak doorgevoerd. 
- De leeropdrachten heten vanaf nu voorbereidingsopdrachten. Dit om consistent te zijn  
 met andere leergangen en het verschil met leerwerkplekopdrachten duidelijk te laten zijn. 
- Er wordt overeenkomstig met het kwalificatiedossier niet alleen gesproken over  
 kerntaken, maar ook over taakgebieden. Daarnaast wordt er niet meer gesproken over  
 een indeling in blokken. 
- Voorbereidingsopdrachten ( hoofdstukvragen en -antwoorden) zijn herschreven op basis  
 van de wijzigingen in de tekstboeken. 
- De lessen over Levensreddende handelingen zijn in het taakgebied Brandbestrijding  
 ondergebracht. Voorheen kwamen er enkele lessen in het taakgebied THV aan bod.  
 Omdat de toets Brandbestrijding ook over levensreddende handelingen gaat is besloten  
 om deze lessen naar voren te halen. Dit veroorzaakt een uitbreiding van het aantal  
 lessen, en dus ook voorbereidingsopdrachten in het taakgebied Brandbestrijding. 
- Er is een extra les toegevoegd over repressieve ventilatie, en daarbij ook een  
 voorbereidingsopdracht (opdracht 28). 
- De studiebelasting van de leergang is door de extra les en bijbehorende  
 voorbereidingsopdracht gestegen naar 380 uur. Door het verschuiven van de lessen over  
 levensreddend handelen is de verdeling van de studiebelasting over de taakgebieden  
 ook veranderd. 
 



Pagina 15/16 
 

9. Handleiding voor docenten en instructeurs 
 

0 
111Bij de herziening van de lesmethode Manschap a hebben inhoudsdeskundigen uit het 
brandweerveld hun commentaar geleverd op het tekstboek. De wijzingen in de tekstboeken zijn 
doorgevoerd in de lesplannen in de docentenhandleiding. 
 
Algemeen 
- Door het hele boek heen zijn redactionele aanpassingen en wijzigingen in de 
- opmaak doorgevoerd. 
- Lesplannen zijn aangepast op basis van de wijzigingen in de tekstboeken. 
- Er wordt overeenkomstig met het kwalificatiedossier niet alleen gesproken over  
 kerntaken, maar ook over taakgebieden. Daarnaast wordt er niet meer gesproken over  
 een indeling in blokken. 
- De lessen over Levensreddende handelingen zijn in het taakgebied Brandbestrijding  
 ondergebracht. Voorheen kwamen er enkele lessen in het taakgebied THV aan bod.  
 Omdat de toets Brandbestrijding ook over levensreddende handelingen gaat is besloten  
 om deze lessen naar voren te halen. Dit veroorzaakt een uitbreiding van het aantal  
 lessen in het taakgebied Brandbestrijding. 
- Er is een extra les toegevoegd over repressieve ventilatie (les 28).  
- De studiebelasting van de leergang is door de extra les en bijbehorende  
 voorbereidingsopdracht gestegen naar 380 uur. Door het verschuiven van de lessen over  

 levensreddend handelen is de verdeling van de studiebelasting over de taakgebieden  
 ook veranderd. 
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10. Handleiding leerwerkplekbegeleider  
 
Bij de herziening van de lesmethode Manschap a hebben inhoudsdeskundigen uit het 
brandweerveld hun commentaar geleverd op het tekstboek. De wijzingen in de tekstboeken zijn 
doorgevoerd in de lesplannen in de handleiding leerwerkplekbegeleider. 
 
Algemeen 
- Door het hele boek heen zijn redactionele aanpassingen en wijzigingen in de 
- opmaak doorgevoerd. 
- Leerwerkplekopdrachten zijn aangepast op basis van de wijzigingen in de tekstboeken. 
- Er wordt overeenkomstig met het kwalificatiedossier niet alleen gesproken over  
 kerntaken, maar ook over taakgebieden. Daarnaast wordt er niet meer gesproken over  
 een indeling in blokken. 
- De studiebelasting van de leergang is door de extra les en bijbehorende  
 voorbereidingsopdracht gestegen naar 380 uur. Door het verschuiven van de lessen over  
 levensreddend handelen is de verdeling van de studiebelasting over de taakgebieden  
 ook veranderd. 
 
 


