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In dit tekstboek maakt u kennis met een groot aantal

basisbegrippen, -materialen en -werkwijzen uit het vakgebied

(technische) hulpverlening. Alsmanschap krijgt u straks temaken

met allerlei soorten hulpverlening. Dit boek biedt u daarvoor de

nodige theoretische voorbereiding. Het maakt deel uit van de

verplichte lesstof voor de leergang Manschap a.

Deel A behandelt de verschillende soorten spoedeisende en niet-

spoedeisende hulpverleningen en de overige

(hulpverlenings)diensten waarmee u tijdens uw werkzaamheden

te maken krijgt. In de hoofdstukken B1 en B2 wordt de

werkvolgorde bij verkeersongevallen behandeld. De verschillende

fases van het brandweeroptreden worden toegelicht. Deze kennis

wordt in de hoofdstukken B3, B4, B5, en B6 verder uitgediept.

Deze hoofdstukken gaan in op materiaal en werkwijze bij

verkeersongevallen met personenauto’s, bussen, vrachtwagens

en treinen.

In hoofdstuk C1 wordt uitgelegd wat elektriciteit is, waarvoor

aggregaten worden gebruikt en hoe u veilig kunt werken met

elektriciteit. Tijdens uw werk als manschap gebruikt u veel

verschillende soorten gereedschappen. Een groot deel van dit

boek is daar dan ook aan gewijd. Achtereenvolgens wordt in de

hoofdstukken C2 en C3 ingegaan op hydraulische

redgereedschappen en op elektrisch enmechanisch gereedschap.

Voor het heffen van voertuigen en andere objecten, zult u

gebruikmaken van hefkussens. Daarover gaat hoofdstuk C4. Trek-

en hijswerktuigen en –materialen, waaronder de staaldraadkabel

en handtakels, worden behandeld in hoofdstuk C5.

Waar u op moeten letten bij hulpverleningen in beschadigde

gebouwen met instortingsgevaar komt in hoofdstuk D1 aan de

orde. Regelmatig zult u worden ingeschakeld bij het bestrijden

van liftongevallen. Daarover gaat hoofdstuk D2. Het werken op

hoogte is een belangrijk en complex onderdeel van het werk van

de brandweer. In hoofdstuk D3 vindt u informatie over onder

andere werkwijze en veiligheidsmiddelen.

Tijdens extreme weersomstandigheden, zoals storm of hevige

sneeuwval, wordt er vaak een beroep gedaan op de brandweer

om het ontstaan van gevaarlijke situaties tegen te gaan. Met wat

voor werkzaamheden u dan te maken krijgt, leest u in hoofdstuk

D4. Het laatste hoofdstuk van dit boek gaat over ongevallen

waarbij dieren betrokken zijn. Ombij ongevallenmet bijvoorbeeld

runderen, paarden, schapen en varkens adequaat op te kunnen

treden is basiskennis over het dier en over de beste aanpak van

een dergelijk ongeval nodig. Hoofdstuk D5 geeft u, naast

theoretische kennis, handreikingen voor het redden van dieren

bij ongevallen.
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