Eutecticum
Gespecialiseerd in het geven van opleiding, training en oefening
van functionarissen die direct of indirect te maken hebben met
incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.
Doelgroepen

Brandweer:

Geneeskundig

- (Hoofd-)Officieren van dienst (OvD en HOvD),
- Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen (ROGS)
- Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)
- Meetplanleider (MPL,voorheen WVD-deskundige)

-

Medische Mobiele Teams
Trauma-artsen/verpleegkundigen
Medewerkers GHOR
Internationale Rode Kruis

Uitvoering
Eutecticum heeft opleidingen en trainingen ontwikkeld, waarbij met behulp van praktijkgerichte scenario’s
en (bij)sturing door een trainer, diverse aspecten rond incidenten met gevaarlijke stoffen worden
behandeld.
Opleidingen
- In de periode 2002 t/m 2008 heeft Eutecticum, met eigen cursusmateriaal, zeven maal een alternatieve
AGS/ROGS opleiding en vijf maal een alternatieve WVD-deskundige/MPL opleiding verzorgd die goed bij de
cursisten in de smaak is gevallen. Sinds 2007 wordt de cursus ROGS (oude stijl) niet meer afgesloten met een
examinering door het NBBE, maar door een toets van Eutecticum zelf.
In 2008 is, samen met het NIFV, invulling gegeven aan de MPL opleiding (examinering door het NBBE).
In de nabij toekomst zal Eutecticum bijscholingscurssusen gaan verzorgen (met eigen lesmateriaal, casussen en
toetsingen) om zodoende, via modules, te gaan voldoen aan de (nog op stellen) certiferings-eisen tot AGS
functionaris.
- Voor artsen, verpleegkundigen en piloten die in de praktijk te maken krijgen met bijvoorbeeld chemisch besmette
slachtoffers heeft Eutecticum een praktijkgerichte basis-opleiding ontwikkeld van 3 tot 6 dagdelen, samen met EMS
(Emergency Medical Support). De opleiding is gericht op praktische kennis van gevaarlijke stoffen, persoonlijke
bescherming en behandel-protocollen voor slachtoffers. Ook bij deze opleiding wordt met behulp van scenario’s de
praktijksituatie zoveel mogelijk benaderd.
- Bijscholing OGS voor de Officiier van dienst brandweer – (voor deze nieuwe opleiding is een apart infoblad
beschikbaar). Sinds 2007 wordt in meerdere regio’s een meerjarig opleidingsprogramma uitgevoerd om de
Officieren in een regio op een uniform kennisniveau te brengen.

Trainingen voor (R)AGS, ROGS, WVD –deskundige of (H)OvD
De trainingen worden in groepsverband gegeven (maximaal 5 cursisten per trainer), en zo mogelijk, afgestemd op
de aanwezige kennis en ervaringen van de deelnemende functionarissen (b.v. door gebruik eigen scenario’s /
rampbestrijdingsplannen /aanvalsplannen e.d.).
- Bij de doelgroep OvD/HOvD zijn de trainingen met name gericht op de aspecten besluitvorming en
prioriteitsstelling.
- Voor de doelgroep ROGS/(R)AGS-functionarissen en Meetplanleiders zijn de trainingen gericht op: snelheid van
optreden, vergroten van inzicht, praktisch uitvoerbare advisering, het gebruik van instrumenten en het geven van
duidelijkheid over gevaren, bestrijding en effecten.
De basistraining omvat een training van 3 aaneengesloten dagdelen, waarin via korte scenario’s met beperkte beeldvorming en
een algemene behandelstructuur van incidenten gewerkt wordt naar een volledige aanpak van incidenten.
Na de basistraining kunnen refreshments-trainingen volgen waarin specifieke thema’s aan bod kunnen komen.
De refreshments-trainingen worden in 2 dagdelen gegeven.
Desgewenst kan een meerjarenplanning worden gemaakt, waarbij de verschillende facetten of thema’s behandeld kunnen
worden (zoals b.v. : besmetting /decontaminatie, rekenmodellen, meet- en monsternemingsapparatuur, gebruik naslagwerken
/databanken ).
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