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VSOA INFORMATIE 

 

 

Agenda CPBW 24 februari 2022  

Verslag CPBW 27 januari 2022 

 

Voorzien van testen om de luchtkwaliteit van de adembescherming te kunnen 

garanderen Lt. O. heeft ons in kennis gesteld dat de luchtkwaliteit van de 

adembescherming wettelijk om de 2 jaar moet gekeurd worden. In de zone wordt dit elk 

jaar gedaan. Er zal een onderzoek gebeuren als we merken dat er iets fout is met de 

luchtkwaliteit. We moeten waakzaam zijn dat er geen voertuigen draaien in die buurt en 

de poorten open staan. 

Ambulancierskledij en KB 

De zonecommandant meldt dat het moeilijk is om er aan te voldoen als het om mensen 

met 2 functies gaat, zijnde brandweer en ambulance. We hebben een bevraging per post 

gedaan en we zullen dit per post afzonderlijk aanpakken. Voor het dedictated 

ambulancepersoneel zal dit in ambulancekledij zijn. Voor de andere ambulances zal dit 
een mix zijn. We hebben een compromis van de 3 beroepsposten.  

Brugge: Jabbeke, de 2 PIT’s en de voorpost zijn dedicated.  

 

1. OPVOLGING VERSLAG 23 DECEMBER 2021 + 27 JANUARI 2022  

A) AMBULANCIERSKLEDIJ EN KB/BRANDWEER EN LEVERANCIERS + VRAGEN 

TOT AANPASSINGEN AAN HET KLEDIJREGLEMENT  

2. GOEDKEURING EN OPVOLGING VERSLAG 27 JANUARI 2022  

A) COVID-19 BESMETTING ALS BEROEPSZIEKTE – PROCEDURE – MET 

TOELICHTING VAN DE HOOFDDESKUNDIGE PERSONEELSADMINISTRATIE  

B) HERWERKING DOCUMENT DECONNECTIE OP HET WERK 

3. BESPREKING MAANDVERSLAG IDPBW JANUARI 2022  

4. RAPS-I (RISICO ANALYSE PSYCHOSOCIALE ASPECTEN)  

5. VARIA 
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Personen met dubbele functie dragen een ambulanciersbroek met blauw t-shirt. Bij 

uitruk DGH doen ze de polo DGH boven hun t-shirt. Voor uitruk brandweer doen ze de 

blauwe polo boven hun t-shirt.  

Knokke-Heist: De eerste ambulance is dedicated. Ambulance 2 en 3 is een 

wisselwerking zoals in post Brugge. Voorlopig leggen deze mensen hun ambulancekledij 

klaar in de ambulancehal.  

Oostende: Ambulance 3 en 4 is springbemanning en 1 en 2 dedicated. 

 De opmerking in Oostende werd ook gegeven dat een ambulanciersbroek snel vuil 

wordt als ze bv slangen moeten gaan oprollen. Op het moment dat er een oproep is, 

wisselen ze van blauwe kledij naar ambulancekledij. Kpt. V.  licht bijkomend toe dat zij in 

post Oostende een afweging gemaakt hebben. Het is comfortabeler om in blauwe kledij 
te lopen.  

Voor ambulance 3 en 4 blijven we voorlopig in blauwe kledij, mits de aanpassingen die 

zullen gebeuren in het DGH-lokaal (mogelijkheid tot omkleden). Het zal geëvalueerd 

worden, want iedereen moet met de juiste kledij naar buiten rijden. De vraag is hoe vaak 

iemand in een ambulanciersbroek moet kruipen en is afhankelijk van post tot post. Het 

zal geëvalueerd worden mochten we opmerken als er bv teveel moet gewisseld worden, 
dan kan ambulance 3 ook beter in volledige ambulancierskledij lopen. 

Werkgroep interventiepakken met leden vakorganisaties. Er zou een werkgroep 

opgericht worden voor de interventiepakken met ook een afgevaardigde uit elke 
vakorganisatie. 

Rondgang arbeidsgeneesheer posten 

 De rondgang met de arbeidsgeneesheer staat ingepland op 15 februari 2022 en 25 

oktober 2022 als de omstandigheden het toelaten. De kazernes moeten nog bepaald 

worden. De zonecommandant meldt dat de richtlijnen van de ZOCOCRI binnenkort 

zullen gecommuniceerd worden. De rondgang op 15 februari 2022 kan niet doorgaan en 

hierbij de vraag om dit te verschuiven naar de volgende maand. De preventieadviseur 
Zone 1 zal een ander moment voor de rondgang aftoetsen bij de arbeidsgeneesheer.  

De vakorganisatie VSOA vraagt of er een checklist is in de zone en heeft een checklist 

ontvangen van Eric Labourdette, verantwoordelijke leider en voorzitter van de sector 

VSOA. Dit zal aan de preventieadviseur Zone 1 bezorgd worden 

VSOA-FGGA 
 
Voor ledden van het VSOA:  
 
Geboorte-, adoptie-, huwelijkspremie, of samenlevingsovereenkomst = 50 €  
 
Getrouwheidspremie bij pensionering = 4 € per aansluitingsjaar.  
 


