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IS081: 

WERKEN MET ONAFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING 
Adembescherming wordt gebruikt in zeer vervuilde omgevingen of plaatsen waar te weinig 
zuurstof in de atmosfeer zit. Je mag enkel met perslucht werken indien je hiervoor een 
geschikte opleiding hebt genoten. Deze opleiding bestaat uit zowel een theoretisch gedeelte als 
een praktisch gedeelte.

DOELSTELLINGEN 

• Theoretische kennis verwerven die men nodig heeft bij het werken met perslucht. 
• Praktische kennis verwerven die men nodig heeft bij het werken met perslucht. 
• Kennis	verwerven	omtrent	het	werken	met	een	flessenbatterij	of	ademhalingsnetwerk.	
• Risico’s leren kennen bij het werken met perslucht. 
• Verschillende	soorten	filters	leren	herkennen	en	het	juiste	gebruik	weten.	
• Kennis omtrent ons ademhalingssysteem verwerven.

VOOR WIE? 

Personen die tijdens hun werkzaamheden met perslucht dienen te werken.

PROGRAMMA 

1. Wetgeving 
2. Onze ademhaling 
3. Onderdelen van omgevingslucht 
4. Onderdelen van het ademhalingsstelsel 
5. Schadelijke lucht concentratie 
6. Indeling adembescherming 
7. Onderdelen autonoom ademhalingsbeschermingstoestel 
8. Onderdelen niet autonoom ademhalingsbeschermingstoestel 
9. Praktijkgedeelte 
	 •	Correct	installeren	van	het	toestel	en	het	fles	gebruiksklaar	leggen 
 • Op- en afzetprocedure 
 • Gepast reageren op ademnood 
 • Werkzaamheden kunnen uitoefenen met ademhalingsbescherming 
 • Hindernissenparcour (trappen, smalle doorgangen, kleine doorgangen) 

5



XL TRAINING

WWW.XLTRAINING.BE

DUUR

1 dag

TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 8 personen

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	Uw	bedrijf	te	verwerken.	

EVALUATIE

Het examen bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Men moet voor beide 
delen geslaagd te zijn. Indien gewenst, kan er een door BeSaCC VCA erkend diploma ‘IS081: Werken 
met onafhankelijke ademhalingsbescherming’  of ‘IS082: Werken met onafhankelijke niet-autonome 
ademhalingsbescherming’ worden afgeleverd. Dit diploma is 5 jaar geldig.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.
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