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Geïntegreerd beleid rond fysieke paraatheid en medische geschiktheid 

 

1.1. Inleiding 

 
De ‘core business’ van de hulpverleningszone is het continu beschermen van mensen, dieren, 
goederen en milieu tegen brand, ongevallen en natuurgeweld, en dit in een werkomgeving waarin 
snelheid, professionalisme en klantgerichtheid centraal staan. Zowel voor vrijwilligers-, als voor 
beroepspersoneel is duurzame inzetbaarheid een absolute voorwaarde voor succesvolle 
dienstverlening.  

 
Belangrijk factoren daarbij zijn de fysieke paraatheid, de vakbekwaamheid en de medische 
geschiktheid van elke operationele medewerker. Met deze ‘regel van goed vakmanschap’ wil 
Brandweerzone Centrum een eerste belangrijke aanzet geven in de richting van een coherent beleid 
rond fysieke paraatheid en medische geschiktheid van het operationeel personeel.  
 
Er wordt gestreefd naar een optimale fysieke paraatheid van alle operationele personeelsleden. Er 
mag worden verwacht dat een brandweerman en hulpverlener-ambulancier in alle omstandigheden 
over voldoende conditie beschikken om hun functie effectief, efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren 
en daarbij ook hun eigen gezondheid en die van hun collega’s niet in het gevaar brengen.  
De medische geschiktheid is hiermee nauw verbonden: een goede conditie en de  
gezondheidsbeoordeling die de hulpverlener als ‘geschikt’ verklaart, hangen met elkaar samen.  
Voor de brandweermannen vormt een periodieke proef daarbij, in combinatie met het medisch 
onderzoek, een instrument om vast te stellen of de medewerker aan de (minimale) medische, 
psychische en fysieke eisen voldoet om veilig en verantwoord te kunnen werken.  

  
Brandweerzone Centrum zet in op begeleidende maatregelen. De bedoeling is dat elke 
brandweerman een optimale voorbereiding kan genieten in functie van de periodieke fysieke en 
medische evaluaties. Het doel van de ondersteuningsmaatregelen is het uitbouwen van een optimaal 
beleid en praktijk.  Ze worden beschreven in een apart luik.  

 
Het geïntegreerd beleid rond fysieke paraatheid en medische geschiktheid maakt deel uit van het 
beleidsplan HR voor operationeel personeel. Verschillende HR instrumenten staan ter beschikking, 
waardoor  afspraken kunnen gemaakt worden die gezond, vitaal, veilig en verantwoord werken 
blijvend bevorderen. De signaalfunctie staat centraal, omdat zo de gelegenheid ontstaat om te 
anticiperen en hierover met elkaar in gesprek te gaan.  

 

1.2. Algemene principes 
 

Het beleid kwam tot stand aan de hand van een aantal principes die steeds moeten gerespecteerd 
worden.  

1.2.1. Wettelijke basis voor brandweerpersoneel 
 

• Ministeriële Omzendbrief van 3 juni 2013 aangaande de accreditatie van de dragers 
adembescherming onder de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones  

• Ministeriële Omzendbrief van 12 september 2014 aangaande de fysieke geschiktheid van 
de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones (BS 16.10.2014) 
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• Ministeriele Omzendbrief van 10 maart 2017 aangaande de fysieke paraatheid van de 
operationele personeelsleden van de hulpverleningszone en de accreditatie van de 
dragers adembescherming 

1.2.2. De medische geschiktheid voor een operationele functie 
 

Onder een operationele functie wordt verstaan: het operationeel personeel dat effectief 
deelneemt aan interventies op het terrein, ongeacht hun graad of geslacht.  
Het is de arbeidsgeneesheer die, door middel van de verplichte gezondheidsbeoordeling,  bepaalt 
of operationeel personeel effectief kan ingezet worden bij interventies en in welke operationele 
functie. Het personeel wordt, na de medische controle, als operationeel inzetbaar beschouwd of  
ingezet voor aangepaste taken. Er werd voorzien in trajecten met aangepaste taken voor beroeps 
en vrijwilligers (zie bijlagen). 

1.2.3. De fysieke paraatheid 
 

Er wordt voornamelijk ingezet op het stimuleren van de motivatie om de fysieke paraatheid 
minimum te behouden of op het peil te brengen van de vooropgestelde criteria inzake 
operationele inzetbaarheid. Het beleid is niet bedoeld om af te keuren maar om te verifiëren of 
medewerkers voldoen. Zo worden ongewenste risico’s voor de medewerker uitgesloten. Er dient 
een periodieke meting te gebeuren als feedback op de eigen conditie.  

1.2.4. De accreditatie van de drager adembescherming 
 

De focus ligt ook op het harmoniseren van de vakbekwaamheid, kennis en het praktisch gebruik 
van adembescherming. Persluchttoestellen laten iemand toe een ruimte binnen te dringen die 
gevuld is met rook of toxisch gas om blus- of reddingswerken uit te voeren. Hoewel de 
bekwaamheid om een persluchttoestel te dragen reeds wordt beoordeeld bij het behalen van het 
brevet B01 (brandweerman) of OFF2 (kapitein), zijn bijscholing en continu testen cruciaal. Het 
gaat immers om een persoonlijk beschermingsmiddel dat voor ieder operationeel personeelslid 
levensbelangrijk kan zijn.  
Op basis van de kwalificatie van het personeelslid als drager adembescherming, wordt een 
onderscheid gemaakt tussen: gebruik van ademlucht onder inspanning en gebruik van ademlucht 
zonder inspanning. Personeelsleden die niet gekwalificeerd zijn als drager adembescherming, 
dienen uiteraard niet geaccrediteerd te worden. 

1.2.5. De geïntegreerde proef voor de brandweerpersoneel 
 

De inhoud van de periodieke meting dient gebaseerd te zijn op aan de brandweer gerelateerd 
werk. Aan de hand van de geïntegreerde proef kunnen zowel de fysieke paraatheid, als de 
accreditatie van de drager adembescherming worden gemeten. De meting telt voor alle 
operationele functies, rekening houdend met de kwalificatie ademlucht. De vooropgestelde 
criteria dienen dezelfde te zijn. De meting dient uitvoerbaar te zijn en de kwaliteit van de meting 
dient bewaakt te worden. De meting dient objectieve en kwantitatieve resultaten te geven die 
reproduceerbaar moeten zijn. Er moet een proces worden vastgelegd om de operationele 
inzetbaarheid objectief te koppelen aan de resultaten van de meting. 
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1.3. Medische geschiktheid 

1.3.1. Algemene bepalingen 

 
De arbeidsgeneesheer beoordeelt de medische geschiktheid van de personeelsleden van de 
hulpverleningszone, waarbij de link naar de fysieke paraatheid hierbij een belangrijk gegeven is. 
Het operationele  personeel dient omwille van de veiligheidsfunctie 1  periodiek gekeurd te 
worden. Op basis van dit medisch onderzoek en toegewezen risicoprofiel(en) beslist de 
arbeidsgeneesheer over de geschiktheid van de betrokkene om zijn/haar functies en specialisaties 
uit te voeren of niet. 
 
Ook bij werkhervatting na een onafgebroken afwezigheid van minimum 4 weken wegens ziekte, 
arbeidsongeval of zwangerschap en ook bij wijziging van functie of specialisatie dient er altijd een 
werkhervattingsonderzoek plaats te vinden bij de arbeidsgeneesheer. 
Om de medische geschiktheid van het personeelslid te beoordelen, kan de arbeidsgeneesheer 
bijkomende onderzoeken vragen afhankelijk van de functie en de specialisatie die de betrokkene 
uitvoert.  Zo dienen bv. persluchtdragers een VO2max test uit te voeren.  
 
Indien de arbeidsgeneesheer een personeelslid restricties of voorwaarden oplegt, of tijdelijk of 
definitief als ongeschikt beoordeelt, dan heeft dit gevolgen naar de inzetbaarheid van de 
betrokkene. 
 

1.3.2. Overzicht van risicoprofielen en mogelijke combinaties 
 
Bij elke operationele functie hoort een verschillend risicoprofiel: dit is een “profiel” of een 
“verzameling” van risico’s met betrekking tot het gezondheidstoezicht. Alle risicoprofielen 
zijn opgenomen in een matrix-structuur2 en geven een groot aantal combinaties.   
 
Voor de operationele personeelsleden, die een veiligheidsfunctie bekleden, zijn dezelfde 
basis risico’s geformuleerd conform de CoPrev richtlijn: hepatitis A, hepatitis B, tetanus, 
manueel hanteren van lasten, ergonomische belasting, fysieke belasting, werken op hoogte, 
weekendwerk, ploegenarbeid, nachtwerk en welbepaalde risico’s (chemisch, biologisch).   
Dit algemene risicoprofiel wordt verfijnd op basis van de kwalificatie ademlucht en, indien 
van toepassing, aangevuld met extra risico’s voor  enkele specifieke specialisatie(s). Bij een 
combinatie zal steeds het strengste criterium in aanmerking worden genomen. 
 
 

                                                 
1 Onder veiligheidsfunctie verstaat men elke werkpost: 

• waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen; 

• waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook, of machines die gevaarlijke installaties 
of toestellen in werking zetten, bestuurd worden; 

• waar dienstwapens worden gedragen; 

voor zover dit de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf in 
gevaar kan brengen. 

 
2 De cijfers in de matrix verwijzen naar het minimum te behalen resultaat van de VO2-maxtest, uitgedrukt in ml/kg/min en gevel 
de waarden aan voor mannen. De te behalen minima voor vrouwen liggen vier eenheden lager. 

http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=1230
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Voor de personeelsleden die via wedertewerkstelling of re-integratie onder de 
overgangsmaatregel vallen (zie 3.7), is er een aangepast risicoprofiel. 
 

 
 

1.3.3. De VO2-maxtest 
 
In het kader van de jaarlijkse gezondheidsbeoordeling vormt de  5-jaarlijkse VO2-maxtest een 
doorslaggevend instrument. Het doel van zo’n test is om het cardiorespiratoire systeem te 
beoordelen en het aerobe vermogen van iemand vast te stellen. Dit gebeurt door de maximale 
zuurstofopname (VO2-max, uitgedrukt in ml/kg/min) en maximale hartfrequentie te bepalen (de 
energetische (piek)belasting). De verschillende brandweertaken vragen immers hoge 
energetische inspanningen en die vereisen een goed functionerend cardiorespiratoir systeem. (zie 
bijlage 1). De hulpverlener-ambulanciers zijn niet onderworpen aan dit bijkomend onderzoek.  

1.3.4. De administratieve flow 

 
Planning: 
De planning van de medische onderzoeken en de VO2-maxtesten gebeurt door de dienst 
Personeelsbeheer van Hulpverleningszone Centrum in samenspraak met de 
arbeidsgeneeskundige dienst.   
 
Opvolging medische keuring: 
Voor elk personeelslid dat op medisch onderzoek gaat, ontvangt de directie HR OPS een 
Formulier Gezondheidsbeoordeling (FGB) van de arbeidsgeneeskundige dienst.  
De FGB’s worden hier geïnterpreteerd en, indien een personeelslid geschikt is met restrictie 
of tijdelijk, al dan niet definitief ongeschikt is, worden de nodige vervolgacties ondernomen. 
De nodige administratieve aanpassingen worden gedaan in ZoneForce (gelinkt aan Front 
Force) met het oog op een correcte inzetbaarheid. In bepaalde gevallen, wanneer de 
arbeidsgeneesheer oordeelt dat de betrokkene niet (meer) geschikt is voor het uitoefenen 
van de huidige functie en/of specialisatie zal ook het risicoprofiel gewijzigd worden voor de 
volgende medische keuringen. 

Risicoprofiel MANNEN OPS Brandweer Gaspakdrager Duiker Chauffeur Ambulancier

34-38 34-38 34-38 34-38

*45 bij aanwerving NKO Rijgeschiktheid Rijgeschiktheid

TBC

Risicoprofiel OPS Brandweer Chauffeur Ambulancier

30-34 30-34

Rijgeschiktheid Rijgeschiktheid

TBC

Risicoprofiel OPS Ambu

Rijgeschiktheid

TBC

Kwalificatie ademlucht ONDER 

inspanning
≥38

Kwalificatie ademlucht ZONDER 

inspanning (met VO2max)
30-34

Hulpverlener-Ambulancier (geen  

persluchtdrager)

Risicoprofiel AANGEPASTE TAKEN Chauffeur Ambulancier

<30 <30

Rijgeschiktheid Rijgeschiktheid

TBC

Geen kwalificatie ademlucht  

(zonder VO2max)
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Bij een doorverwijzing voor de VO2-maxtest wordt opgevolgd of de test daadwerkelijk werd 
uitgevoerd en of er een nieuw FGB met de resultaten ervan wordt ontvangen. 

1.3.5. Beoordelingsmogelijkheden: 
 

 
 
De arbeidsgeneesheer kan de geschiktheid van een operationeel personeelslid als volgt 
beoordelen: 

 
Geschikt (groene zone): 
Dit betekent dat betrokkene volledig geschikt is voor het uitoefenen van zijn huidige functie 
en/of specialisatie. 
 
Geschikt met restrictie (gele en oranje zone):  
Betrokkene is geschikt voor het uitoefenen van zijn huidige functie en/of specialisatie, onder 
bepaalde voorwaarden. De arbeidsgeneesheer is bijvoorbeeld van oordeel dat de betrokkene 
bijkomende onderzoeken dient te doen of aan zijn fysieke conditie dient te werken. De 
arbeidsgeneesheer omschrijft de verwachtingen op het FGB en stelt al dan niet een periode 
vast waarin deze dienen uitgevoerd te worden. In tussentijd mag betrokkene de huidige 
functie en/of specialisatie wel blijven uitvoeren.  
 
Bijkomende onderzoeken bijvoorbeeld: ‘VO2-maxtest binnen de 2 maand uit te voeren’. 
 
Individuele begeleiding fysieke paraatheid (in de grafiek omschreven als ‘CARDIO’): 
bijvoorbeeld: ‘Voorlopig geschikt als persluchtdrager mits restrictie cardiotraining 6 maand’ 
voor de beroeps en voor de vrijwilligers ‘Voorlopig geschikt als persluchtdrager mits restrictie 
cardiotraining 12 maand’.  
Dit betekent dat de betrokkene als beroeps 6 maanden de tijd krijgt om te werken aan 
zijn/haar fysieke conditie. Voor de vrijwilligers geldt een periode van 12 maanden. De 
sportdeskundigen en sportinstructeurs bieden hierbij begeleiding aan, maar het blijft wel de 
individuele verantwoordelijkheid van de betrokkene.  Op het einde van de 6 maanden/12 
maanden dient de betrokkene opnieuw een VO2-maxtest af te leggen.  (zie ook tabel bij 1.3.7) 
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Deze individuele begeleiding onder begeleiding van de sportdeskundigen is een rode draad 
doorheen het beleid. Brandweerzone Centrum zet daarom ook in op begeleidende 
maatregelen. De bedoeling is dat elke brandweerman een optimale voorbereiding kan 
genieten in functie van de periodieke fysieke en medische evaluaties. 

 
Tijdelijk ongeschikt (rode zone):  
Als de arbeidsgeneesheer van oordeel is dat de betrokkene tijdelijk niet geschikt is om de 
huidige functie en/of specialisatie uit te voeren, dan zal de arbeidsgeneesheer hierover 
overleg plegen met de directeur HR-OPSVTO, met het oog op het tijdelijk opnemen van  
aangepaste taken  en/of te nemen maatregelen. Vervolgens zal een FGB opgemaakt worden 
met de aanbevelingen van de arbeidsgeneesheer en de periode van tijdelijke ongeschiktheid. 
De arbeidsgeneesheer oordeelt bij herevaluatie na de opgelegde termijn of het personeelslid 
de tijdelijk stopgezette functie en/of specialisatie effectief opnieuw kan opnemen.   
 
Definitief ongeschikt (rode zone): 
Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer betrokkene definitief niet meer geschikt acht voor het 
uitoefenen van zijn/haar functie en/of specialisatie. Ook hierin zal de arbeidsgeneesheer 
overleg plegen met de directeur HR-OPSVTO, met het oog op aangepaste taken of te nemen 
maatregelen. Een FGB wordt uitgeschreven met de aanbevelingen van de arbeidsgeneesheer.  

  
 

  

1.3.6. Overgangsmaatregel 
 
De Brandweerzone Centrum voorziet, naast het aanbod van aangepaste taken, bijkomend in een 
overgangsmaatregel voor brandweermannen die, door de implementatie van het beleid rond 
medische geschiktheid, bij de VO2-maxtest de norm niet behalen.. 
 
Er is bijkomend een uitdovende maatregel voor het beroepspersoneel die vóór 2015, 
ambulancier of chauffeur waren in de vroegere sub-kaders. 
 

Maatregelen 
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• Conditietraining individuele begeleiding  
maximaal 2 x 6 maanden (beroeps) of 2 x 1 jaar (vrijwillig) 
 
 34 - 38: brandweerman persluchtdrager ONDER 

inspanning 
 30 - 34: brandweerman persluchtdrager ZONDER 

inspanning 
 < 30: medische wedertewerkstelling  = aangepaste 

taken (OPS/PREV/LOG/ADM) 
 

• Uitdovend:  
o Wedertewerkstelling op eigen verzoek: enkel  voor 

sub kaders (in functie voor 2015) 
▪ chauffeur 
▪ ambulancier  

 

 

1.3.7. Uitstel VO2-max 
 
Indien een operationeel brandweerpersoneelslid wegens medische redenen zijn VO2-maxtest niet 
kan afleggen in de termijn bepaald door de arbeidsgeneesheer en deze wenst uit te stellen, kan 
dit enkel mits het voorleggen van een doktersattest. 

1.3.8. Beroepsmogelijkheid 
 
Volgens het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de 
werknemers kan een werknemer die al dan niet gebruik gemaakt heeft van de bestaande 
overlegprocedure bedoeld in art. 60 van het Koninklijk Besluit, beroep instellen tegen de beslissing 
van de arbeidsgeneesheer waarbij de geschiktheid in verband met het uitgevoerde werk wordt 
beperkt of waarbij hij ongeschikt wordt bevonden om het uitgevoerde werk verder te zetten. Men 
gebruikt hiervoor het formulier waarvan het model is opgenomen als bijlage. 

 
Dit beroep is geldig ingesteld wanneer het per aangetekende brief wordt toegezonden aan de 
bevoegde geneesheer-arbeidsinspecteur van de medische arbeidsinspectie van de Directie TWW 
van FODWASO binnen de 7 werkdagen na de verzendingsdatum of datum van overhandiging van 
het formulier voor de gezondheidsbeoordeling aan de werknemer. 
De directie TWW van FOD WASO afdeling Oost-Vlaanderen is gelegen te Ketelvest 26/202, 9000 
Gent. 
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1.4. Fysieke paraatheid en vakbekwaamheid adembescherming3 
 
Aan de hand van de geïntegreerde proef kunnen zowel de fysieke paraatheid, als de accreditatie van 
de drager adembescherming worden gemeten. De fysieke paraatheid en vakbekwaamheid 
adembescherming (zie 3.2) van elke brandweerman worden gezien als een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Het grootste stuk van deze verantwoordelijkheid berust bij de 
brandweerman/vrouw zelf. Daarnaast is het de taak van de werkgever om begeleiding en opleiding 
aan te bieden ten aanzien van haar werknemers. De zone dient zich tevens te schikken naar de 
verplichtingen dewelke opgenomen zijn in de Codex over het welzijn op het werk. 

1.4.1. Inhoud geïntegreerde proef 
 

Analoog aan het idee dat sporters een inspanningstest moeten uitvoeren met activiteiten die 
overeenkomen met de sport die zij uitvoeren, werden er voor brandweerpersoneel 
inspanningstesten ontwikkeld die zoveel mogelijk overeenkomen met activiteiten die tijdens het 
werk worden uitgevoerd. De onderdelen van de geïntegreerde proef zijn overgenomen van ‘het 
Periodiek Preventief Medisch Onderzoek’, PPMO genaamd. Deze testen werden in 2006 
ontwikkeld in Nederland en zijn gebaseerd op verschillende bijzondere eisen die aan de 
operationele functies worden gesteld. 
 
De geïntegreerde periodieke proef voor de operationele personeelsleden tijdens de loopbaan 
wordt beoordeeld op basis van drie onderdelen: 

 
1. Adembeschermingslabo  
2. Brandbestrijdingstest  
3. Traplooptest  
 
Om te slagen in de geïntegreerde proef, dient het personeelslid te slagen in de drie onderdelen 
van de geïntegreerde proef. Indien enkel de fysieke paraatheid wordt getoetst, dient het 
personeelslid te slagen voor de onderdelen 2 en 3 van de bijlage beschreven proef, en dit met 
adembeschermingstoestel zonder dat het adembeschermingsmasker wordt gedragen. 
De behaalde resultaten worden opgetekend en ter beschikking gesteld van de sportdeskundige in 
functie van eventuele, individuele begeleiding.  
 
De proeven zijn zoals eerder aangegeven functionele proeven waarbij het veilig en verantwoord 
werken voorop staat en representatief zijn voor de werkzaamheden en situaties waarmee 
brandweerpersoneel tijdens een inzet kan geconfronteerd worden. Daarom maakt men ook geen 
verschil op grond van geslacht en leeftijd. De lat ligt dan ook niet hoger dan strikt nodig voor de 
veilige en verantwoorde uitoefening van de functie, er worden dus geen hogere 
belastbaarheidseisen gesteld dan nodig om de functie goed uit te voeren. 
 
Iedereen die een operationele functie uitvoert, moet deze testen met goed gevolg kunnen 
afleggen.  De wetgever bepaalde dat enkel het personeel kan deelnemen aan deze testen, indien 
zij eveneens het verplicht jaarlijks medisch onderzoek hebben ondergaan volgens art. 30 tot 34 
van het KB van 28 mei 2003 (ongeacht de volgorde van opeenvolging). 
De kern van de proef is het probleemloos afleggen van een parcours van brandweer gerelateerde 
oefeningen, met of zonder perslucht.  Deze oefeningen worden uitgevoerd op eigen tempo van 
de deelnemer. Uiterlijke kenmerken van uitputting (persluchtmasker voortijdig afnemen, 
dringende nood aan recuperatie…) betekenen het absolute einde van de proef. 

                                                 
3 M.O. 1 maart 2017 is van toepassing op de operationele personeelsleden die persluchtdrager zijn. 
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1.4.2. Frequentie 
 

Alle personeelsleden van het operationele kader zijn verplicht zich tweejaarlijks te onderwerpen 
aan de geïntegreerde proef. 
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1.4.3.  Vaktechnische competenties4 voor de verschillende risicoprofielen: 

 
  

                                                 
4 Conform beleidstekst ‘Vaktechnische competenties overeenkomstig het zonale beleid’ 

RISICOPROFIEL PERSLUCHT ONDER INSPANNING 

(BRANDWEERINZET 1e LIJN) OPE
R

VO
2 m

ax

Acc
red

ita
tie

Fy
sie

ke
 pr

oe
f

Brandweerman-IGS 100 38 PPMO PPMO

Brandweerman-duiker 100 34-38 PPMO PPMO

Brandweerman-redteam 100 34-38 PPMO PPMO

Brandweerman-chauffeur 100 34-38 PPMO PPMO

Brandweerman-dispatcher 100 34-38 PPMO PPMO

Brandweerman-RvD & AB 100 34-38 PPMO PPMO

Officier (bevelvoerder)(AP) 100 34-38 PPMO PPMO

Onderofficier (bevelvoerder) (AP) 100 34-38 PPMO PPMO

RISICOPROFIEL PERSLUCHT ZONDER 

INSPANNING (BRANDWEERINZET 2e LIJN) OPE
R

VO
2 m

ax

Acc
red

ita
tie

Fy
sie

ke
 pr

oe
f

Brandweerman-chauffeur 100 30-34 AB-Labo PPMO light

Brandweerman-dispatcher 100 30-34 AB-Labo PPMO light

Brandweerman-RvD & AB 100 30-34 AB-Labo PPMO light

Officier (CDO) 100 30-34 AB-Labo PPMO light

Officier (bevelvoerder) (AL/SIGNA/MAT) 100 30-34 AB-Labo PPMO light

Onderofficier (bevelvoerder) (AL/SIGNA/MAT) 100 30-34 AB-Labo PPMO light

RISICOPROFIEL ZIEKENWAGENDIENST OPE
R

VO
2 m

ax

Acc
red

ita
tie

Fy
sie

ke
 pr

oe
f

Brandweerman-ambulanciers 100 30-34 nvt ergo

Hulpverlener-ambulancier BP nvt nvt ergo

RISICOPROFIEL AANGEPASTE TAKEN OPE
R

VO
2 m

ax

Acc
red

ita
tie

Fy
sie

ke
 pr

oe
f

WTW chauffeur (OPER75%) 75 nvt AB-Labo ergo

WTW ambulancier (OPER75%) 75 nvt nvt ergo

WTW/AT niet operationeel inzetbaar 75/25 nvt nvt nvt
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1.4.4. Resultaat, beoordeling en opvolging 
 
Zowel de resultaten van de proef fysieke paraatheid, als van de proef adembescherming worden 
opgenomen in het evaluatiedossier. Een ondermaats niveau, tenzij om medische of andere 
gegronde redenen, valt immers moeilijk te rijmen met het plichtsgevoel, loyaliteit en de integriteit 
waarmee het personeelslid de operationele functie dient uit te oefenen. Deze 3 competenties zijn 
ook de kerncompetenties die van ieder operationeel personeelslid verwacht worden. 
 
Geslaagd voor de geïntegreerde proef : het operationeel personeelslid dat slaagt voor de 
geïntegreerde proef wordt geschikt verklaard voor operationele taken. Men is vrijgesteld van 
verdere testen tijdens de verdere duur van de tweejaarlijkse periode,  maar dient  zijn/haar 
fysieke paraatheid en vakbekwaamheid adembescherming  minstens op peil te houden of te 
verbeteren. Dit door te oefenen en te sporten, met of zonder begeleiding van de sportdeskundige. 
 
Niet geslaagd voor accreditatie adembescherming :  wanneer een operationeel personeelslid niet 
slaagt voor de accreditatie adembescherming, wordt hij/zij  binnen de zes maanden uitgenodigd 
om de testen opnieuw af te leggen. Als blijkt dat het operationeel personeelslid, na de tweede 
keer de testen te hebben afgelegd, nog steeds niet slaagt, dient hij/zij een aangepast en intensief 
trainingsprogramma te volgen inzake adembescherming.  
 
Wanneer ook dit trainingsprogramma onvoldoende blijkt te zijn om binnen een redelijke termijn 
te slagen voor de proef, wordt door de zonecommandant of zijn afgevaardigde moeten worden 
nagegaan of het operationeel personeelslid nog voldoende vakbekwaam is voor het dragen van 
adembescherming.  
 
Niet geslaagd voor fysieke paraatheid : naar analogie, indien een operationeel personeelslid niet 
slaagt voor de proef betreffende de fysieke paraatheid, wordt hij/zij geëvalueerd door de 
sportdeskundige.  Indien de sportdeskundige vermoedt dat een medisch probleem aan de basis 
ligt van het falen, wordt het personeelslid doorverwezen naar de arbeidsgeneeskundige dienst.  
 
Indien de sportdeskundige oordeelt dat de oorzaak van het falen omwille van een 
trainingsachterstand is, blijft het personeelslid operationeel in dienst en dient hij/zij binnen 
maximaal 6 maanden te herkansen. Hierbij kan de betrokkene begeleid worden aan de hand van 
een trainingsschema. Indien betrokkene daarna slaagt voor de proeven is hij/ zij volledig geschikt 
voor operationele dienst voor de verdere duur van de tweejaarlijkse periode fysieke paraatheid. 
 
Als blijkt dat het operationeel personeelslid, na de tweede keer de testen te hebben afgelegd, nog 
steeds niet slaagt,  dient hij/zij een aangepast en intensief trainingsprogramma te volgen inzake 
fysieke paraatheid onder supervisie van de sportdeskundige.  
 
Wanneer ook het trainingsprogramma onvoldoende blijkt te zijn om binnen een redelijke termijn 
te slagen voor de proef, dient de arbeidsgeneesheer na te gaan of het operationeel personeelslid 
nog geschikt is voor een operationele functie. 

1.4.5. Uitstel & niet deelname 
 
De deelname aan de proef kan soms risico’s inhouden. Conditionele en/of cardiovasculaire 
gezondheidsklachten, alsook een verhoogde bloeddruk en overdreven hoge rust-pols zijn contra-
indicaties voor het afnemen van deze geïntegreerde proef. Het is aan de deelnemer om deze 
contra-indicaties te melden. 



“Elkaar vinden in veiligheid” Modaliteiten HR Operationeel personeel - versie 

1.0 

11 

 

Indien een operationeel personeelslid wegens medische redenen zijn geïntegreerde proef niet 
kan afleggen en deze wenst uit te stellen, kan dit enkel mits het voorleggen van een doktersattest. 
 
Indien bij het jaarlijks medisch onderzoek door de arbeidsgeneeskundige dienst de 
arbeidsgeneesheer van oordeel is dat de medische geschiktheid van het personeelslid geen 
deelname aan de geïntegreerde proef toelaat, wordt de zonecommandant of zijn afgevaardigde 
hiervan onmiddellijk in kennis gesteld. De arbeidsgeneeskundige dienst gaat na of het 
operationeel personeelslid nog geschikt is voor een operationele functie.  

 
De personeelsleden die door een ongeval of ziekte langdurig afwezig zijn (4 weken 
aaneensluitend) of een ingrijpende operatieve ingreep ondergaan hebben, dienen zich in eerste 
instantie opnieuw voor de operationele dienst te laten goedkeuren door de 
arbeidsgeneeskundige dienst.  Indien op het moment van de terugkeer naar het operationeel 
kader de voorgaande proef langer dan twee jaar geleden werd afgelegd, hebben deze 
personeelsleden de mogelijkheid zich voor te bereiden op het afleggen van een nieuwe proef, 
uiterlijk binnen 6 maanden na hun terugkeer in het operationele kader.  
 
Het niet ingaan op de vraag of weigeren tot het uitvoeren van de geïntegreerde proef, heeft 
rechtstreeks gevolgen op de evaluatie van het personeelslid in kwestie, conform de modaliteiten 
ter zake. De evaluator/evaluatiecommissie (conform OKB Evaluatie) kan betrokkene hierbij 
horen. Men kan betrokkene verplichten zich te laten onderwerpen aan een medisch onderzoek 
door de arbeidsgeneesheer. 
 

1.5. Correlatie tussen medische geschiktheid en fysieke paraatheid 
 
Het is niet noodzakelijk een rechtstreekse koppeling te maken tussen de verkregen gegevens van 
het medisch onderzoek en de resultaten van de geïntegreerde proef: met andere woorden, het is 
niet zo dat de resultaten van het ene type testen een rechtstreekse invloed hebben op de 
resultaten van het andere.  
 
Niettemin zal de uitwisseling van gegevens waardevol zijn om een compleet beeld te krijgen van 
de persoon in kwestie. De arbeidsgeneeskundige dienst kan in zijn beoordeling de resultaten van 
de geïntegreerde proef mee in overweging nemen, maar een tegenvallend resultaat bij de fysieke 
proef op zich kan geen reden zijn om iemand op medisch vlak negatief te beoordelen.  
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1.6. Ondersteuningsmaatregelen 
 
De bedoeling is iedereen, ongeacht of men beroepspersoneel of vrijwilliger is of ongeacht men 
brandweerman of hulpverlener-ambulancier is, de nodige kansen te geven tot het onderhouden van 
de fysieke geschiktheid en het bekomen van een gunstige gezondheidsbeoordeling. 

1.6.1. Sportdeskundige 
 
Er zijn twee sportdeskundigen voorzien binnen het personeelskader van de hulpverleningszone. 
Deze functie behoort dan tot het technisch – ondersteunend kader (ATP). Onder 
sportdeskundige wordt verstaan de houder van een diploma bachelor (regent) of master 
(licentiaat) lichamelijke opvoeding of kinesitherapie of gelijkwaardig door ervaring of eerder 
verworven competenties.             
 

Takenpakket: 

• ontwikkelt in samenspraak met het bestuur en met de externe geneeskundige dienst een 
algemene visie op het behoud van fysieke paraatheid van het personeel van de 
hulpverleningszone; 

• bepaalt de operationele doelstellingen rond sportbegeleiding en geeft er uitvoering aan;  

• coördineert initiatieven rond geschiktheidstraining; 

• biedt individuele begeleiding van operationele leden die niet slaagden in de fysieke proeven. 

 

 

1.6.2. Trainingsmodaliteiten 
 

Testbaan PPMO 
 
Brandweerzone Centrum investeert in de aankoop van een PPMO parcours waar de 
geïntegreerde proef kan worden afgenomen. De onderdelen van de geïntegreerde proef zijn 
overgenomen van ‘het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek’, PPMO genaamd. Deze proef 
werd in 2006 ontwikkeld in Nederland en is gebaseerd op verschillende bijzondere eisen die aan 
de operationele functies worden gesteld. (zie bijlage 3) 

 
Sporthal en fitnessruimtes  
 
In de post Gent is er een sporthal en fitnessruimte. 
In de sporthal kunnen diverse (ploeg)sporten uitgeoefend worden door de personeelsleden  
brandweer.  In het kader van de permanente opleiding worden er (enkel) voor de 
beroepsbrandweermannen op de vijf weekdagen momenten voorzien in de dagindeling waarbij 
er onder begeleiding van een deskundige fysieke paraatheid getraind kan worden. Bovendien 
worden deze oefenmomenten geregistreerd. 
 
De posten Zelzate en Deinze worden uitgerust met een fitnessruimte.  
 
Alle fitnessruimtes worden ter beschikking gesteld  voor alle personeelsleden van de zone (ook 
ATP –buiten de diensturen). 
 
 
 
 



“Elkaar vinden in veiligheid” Modaliteiten HR Operationeel personeel - versie 

1.0 

13 

 

Fietsergometers met begeleidingssoftware op de posten 
 
Op alle posten is minimaal één fietsergometer geïnstalleerd. Er zijn per post ook 
sportbegeleiders opgeleid die een sub maximale inspanningsproef kunnen monitoren en 
begeleiden, onder supervisie van de sportdeskundige (fietsproef). Aan de hand van het daarbij 
horende softwareprogramma kan de basisuithouding gemeten worden.  
Op basis van deze informatie wordt een individueel trainingsprogramma ‘My Fitplan’ op maat 
uitgewerkt door de sportdeskundige. Op die manier kunnen operationele leden optimaal 
begeleid worden in het behalen van de gewenste fysieke paraatheid en het slagen in de fysieke 
en medische periodieke testen. (zie bijlage 2) 
 
Sportuitrusting 
 
Basispakket ‘sport’: 
shirt & korte sportbroek;  
trainingspak 
sportschoenen 
 
Er is voor de beroepsbrandweerman een budget voorzien waarmee een ‘basispakket sport’ kan 
gekocht worden. Om de twee jaar kan een bon worden aangevraagd waarmee men sportkledij 
kan aanschaffen.  Er zit ook extra sport uitrusting voor de beroeps (fietskledij, extra loopkledij...) 
in het gamma. 
De brandweerman-vrijwilliger krijgen het basispakket met sportkledij bij aanwerving. Bijkomend 
wordt, bij de eerste afname van de ergometerfietstest,  een hartslagmeter overhandigd  in 
functie van het volgen van het individueel programma. 

 
Financiële tegemoetkoming sport 
 
Elk personeelslid kan een financiële tegemoetkoming aanvragen in functie van het onderhouden 
van de fysieke paraatheid. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50 euro per jaar per 
personeelslid. Aanvraagformulieren zijn beschikbaar via het contactpunt personeel. 
 

• Beroeps & vrijwilligers & ATP: tegemoetkoming in de deelnamekosten aan 
wedstrijden/evenementen: deze bedraagt maximum 10€ per evenement; 

• Enkel vrijwilligers van de posten waar geen fitnessruimte is ingericht: tegemoetkoming 
voor fitnessabonnement: deze bedraagt 50 euro op jaarbasis, niet cumuleerbaar met 
tegemoetkoming evenementen/wedstrijden. 

 
Organisatie sportevenementen 
 
Op regelmatige basis worden er zonale sportactiviteiten georganiseerd door of via de 
sportdeskundigen (bv. tornooien, fietstochten, badmintontornooi...). 
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1.7. Bijlagen 

 

1.7.1. Ministeriële omzendbrief:  
 

MO van 10 maart 2017 aangaande de fysieke paraatheid van de operationele personeelsleden 
van de hulpverleningszone en de accreditatie van de dragers adembescherming. 

 

1.7.2. Protocol fietsen en lopen VO2-maxtest 
 

 

1.7.3. De fietsergometertest 

 
De fietsergometertest is een test die op een hometrainer afgenomen wordt. De testpersoon 
moet met een ritme tussen de 75 en 80 omwentelingen per minuut ronddraaien. De test begint 
op een lage wattage maar naar mate de test vordert stijgt dit evenredig met de tijd. De test 
duurt tot de uitputting van de testpersoon. Tijdens de test wordt de hartslag geregistreerd door 
een borstriemhartslagmeter. Aan de hand van de resultaten wordt een fitheidprofiel opgemaakt 
en het moment van verzuring berekend. 

 
Fitheidsprofiel 

 
In het fitheidsprofiel kan je het uithoudingsvermogen van de testpersoon aflezen en vergelijken 
met de resultaten van een vorige test. Het profiel wordt weergegeven aan de hand van een 
schaal met zeven fitheidsniveaus. Deze worden gevisualiseerd door middel van een 
fitheidsladder zoals hieronder weergegeven.  
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Het is wel zo dat de testresultaten rekening houden met de leeftijd. Zo kan het zijn dat een 
personen van een verschillende leeftijd die op hetzelfde moment verzuren toch een ander 
fitheidsniveau behalen doordat de parameter leeftijd verschilt.  Uit de resultaten hierboven kan 
je afleiden dat de testpersoon van niveau 7 naar 6 gezakt is. 

 
Grafieken 

 
Naast het fitheidsprofiel maakt de My FitCoach ook twee grafieken op (zoals hieronder 
weergegeven)  

 
Grafiek 1: op grafiek 1 kan je de hartslag bekijken doorheen de tijd 

   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafiek 2:  op grafiek 2 kan je de hartslag aflezen bij de verschillende wattages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daar waar de grafiek niet meer recht evenredig stijgt, kan je besluiten dat de testpersoon niet 
meer aeroob maar anaeroob aan het fietsen is. Vanaf dan kan het hart de spieren niet 
voldoende voorzien van zuurstof. Daardoor gaan de spieren anaeroob werken. Dit punt noemt 
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men het punt van verzuring. Dit punt wordt op beide grafieken weergegeven door een blauwe 
stip.  

 
Persoonlijk trainingsprogramma 

 
Met al deze gegevens maakt het programma My FitCoach automatisch een gepast 
trainingsprogramma op van 10 weken. Na die tien weken extra training zou de testpersoon een 
fitheidsniveau gestegen moeten zijn. Dit specifiek trainingsprogramma werkt met een 
puntensysteem. Er kan dus zelf gekozen welke sporten er tijdens het trainen worden uitgevoerd. 

 
Wie neemt de test  af? 

 
Binnen de zone is er op elke post minimaal één fietsergometer geïnstalleerd. Er zijn per post ook 
sportbegeleiders opgeleid die deze sub-maximale inspanningsproef kunnen monitoren en 
begeleiden.  
 

1.7.4. De testbaan PPMO 
 

De testbaan is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van brandweer Nederland en 
wordt hier voorgesteld als best practice. 
Voor de aanvang van de test werd aan het operationele personeelslid uitgelegd wat er achtereen 
van hem/haar wordt verwacht; er wordt juist voor de testafname nogmaals gecheckt of de 
onderdelen goed begrepen zijn.  

Er wordt benadrukt dat:  

• het de bedoeling is dat het parcours zo snel als mogelijk (maar binnen de eigen 
mogelijkheden) dient te worden afgelegd; 

• alle onderdelen op zo veilig mogelijke wijze en technisch correcte wijze gehaald moeten 
worden. 

 
Overzicht: 

 
De brandbestrijdingstest bestaat uit 12 testonderdelen. De sportdeskundige stelt het 
testparcours op overeenkomstig onderstaand schema: 
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1.7.5. Lijst met aangepaste taken: 
 

Onder lichtere, aangepaste taken moet begrepen worden taken van operationele, 

administratieve, technische of logistieke aard die aangepast is aan het profiel en de 

mogelijkheden van het betrokken personeelslid. De directie HR OPS nodigt het personeelslid uit 

voor een intakegesprek en zal dan, naargelang de aanleiding, in overleg met de 

arbeidsgeneesheer en zonecommandant, een advies formuleren. Het Zonecollege beslist over de 

toewijzing van de aangepaste taak. De lijst met aangepaste taken is opgemaakt conform de 

wettelijke bepalingen rond wedertewerkstelling en eindeloopbaan voor het beroepspersoneel.  

In bepaalde specifieke gevallen kan een vrijwilliger ook een aangepaste taak worden 

toegewezen. 

 

Medewerker OPS ondersteuning (assistent-deskundige-specialist) :  OPER 575% WT - 75% EL 

Dispatcher(*): 

• operator radiokamer; 

• slagen voor de competentietest of reeds uitvoerend ( in geval van eindeloopbaan); 

• volcontinu 12u (dag-nacht) 

 

Chauffeur kolonel: 

• vaste chauffeur van de kolonel in ploeg;  

• volcontinu 12u. 

 

Lichte operationele dienst (*): 

• ophalen van zwerfhonden; hydrantencontrole, onderhoud perslucht, wespenverdelging, 

ondersteunende opdrachten interventies, korporaal/sergeant van dag... 

• dagregime 12 uur. 

 

Instructeur: 

• geven van instructie aan de operationele ploegen – lesvoorbereidingen, ontwikkeling 

van didactisch materiaal – ondersteunende administratieve opdrachten; 

• in bezit van getuigschrift FOROP of te behalen na opleidingstraject (enkel bij 

wedertewerkstelling); 

• slagen voor de competentietest of reeds uitvoerend ( in geval van eindeloopbaan); 

• dagregime 12 uur. 

 

  

                                                 
5 Operationaliteitspremie 



“Elkaar vinden in veiligheid” Modaliteiten HR Operationeel personeel - versie 

1.0 

18 

 

Medewerker preventie (assistent-deskundige-specialist) : OPER 75% WT - 75% EL 

Medewerker preventie(*):  

• bezoek aan huis in kader van brandveiligheid, ter plaatse plaatsen van detector en 

bieden van advies adhoc – verzorgen van informatiesessies sensibiliseren bepaalde 

doelgroep – bemannen van infostand op evenementen, beurzen...;  

• controle van naleving reglementering, voorbereiding van BNIP, interventiedossiers, ... 

• bij voorkeur in bezit van attest BPA of te behalen na opleidingstraject – geen must (enkel 

bij wedertewerkstelling); 

• dagregime 12 uur. 

 

Technisch-logistiek  medewerker (assistent-deskundige-specialist): OPER 75% WT - 75% EL 

Magazijnier/koerier: 

• inventaris en stockbeheer, ontvangst en opslag van goederen, orders verwerken, 

verzenden van goederen, verder inzet als koerier en boodschapper; 

• dagregime 8 uur met glijtijd/ dagregime 12 uur 

 

Onderhoudstechnieker(*): 

• onderhoud van klein materieel (bvb. perslucht, blustoestellen, Holmatro, boomzagen...) 

• dagregime 8 uur met glijtijd/ dagregime 12 uur 

 

Keukenpersoneel: 

• vaste medewerker in de grootkeuken over de ploegen heen; 

• aantoonbare ervaring 

• dagregime 8 uur met glijtijd. 

 

Administratief  medewerker (assistent-deskundige-specialist): OPER 25% WT - 75% EL 

Administratief medewerker: 

• administratief medewerker ingeschakeld binnen de ondersteunende diensten van de 

directies (bvb. preventie, proactie, bedrijfsvoering); 

o preventie – archivaris 

(alfabetisch) bijhouden en klaarleggen van dossiers + registreren in zoneforce / 

onderzoek op terrein (foto’s nemen, verkavelingen in kaart brengen, …) + 

eventueel koerierdienst 

o preventie – administratief ondersteunend 

data registreren in zoneforce, briefwisseling, telefoons behandelen 

o onthaal/ rondleidingen 

• dagregime 8 uur met glijtijd 


