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INCIDENTEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN (CBRN) 

INCIDENTEN MET CHEMISCHE, BIOLOGISCHE, RADIOACTIEVE OF 

NUCLEAIRE (CBRN) STOFFEN VERDIENEN SPECIALE AANDACHT EN 

ZORG DOORDAT NAAST SLACHTOFFERS MOGELIJK OOK 

HULPVERLENERS EN ANDEREN WORDEN BLOOTGESTELD AAN DE 

VRIJGEKOMEN STOF. ZOLANG EEN GEVAARLIJKE STOF AANWEZIG IS, 

KAN DE STOF INWERKEN OP HET LICHAAM. HIERDOOR VERERGERT 

HET (CHEMISCHE) LETSEL EN IS HET BELANGRIJK DAT HULPVERLENERS 

ZICH BESCHERMEN. 

 

RESULTAAT 

Deze unieke tweedaagse training op het prachtige 

nieuwe CBRN-oefencentrum van Defensie draagt bij aan 

bewustwording, begrip en inzicht rondom incidenten 

waarbij chemische, biologische, radioactieve of nucleaire 

stoffen betrokken zijn. Na het volgen van de training 

beschik je over praktische vaardigheden op het gebied 

van het herkennen van een CBRN-incident, specifieke 

symptomen en een mogelijke behandeling. 

 

OPZET  

Leren door te ervaren staat in deze training centraal. Er 

is een actief en praktijkgericht programma ontwikkeld 

waarin je ervaart welk effect incidenten met gevaarlijke 

stoffen kunnen hebben. Hierdoor krijg je inzicht in wat 

jouw rol en toegevoegde waarde als 

ambulancehulpverlener is tijdens dit type incidenten. 

Daarnaast komen multidisciplinaire samenwerking, 

taken en verantwoordelijkheden aan de orde. Ook is er 

tijdens de training veel aandacht voor persoonlijke 

beschermingsmiddelen en aan- en uitkleedprocedures. 

In samenwerking met het CBRN Centrum van het 

Ministerie van Defensie en Ambulance Amsterdam is 

een bijzondere training ontwikkeld waarbij gebruik 

gemaakt wordt van de indrukwekkende en 

praktijkrealistische trainingsfaciliteiten van het Nationaal 

Training Centrum CBRN in Vught (NTC). 

AFRONDING  

Aan het einde van de training ontvang je een bewijs van 

deelname. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Tijdsinvestering 2 dagen 

Tijden 8.00-17.00 uur op dag 1 aansluitend een 

course dinner 

Deelnemers Maximaal 16 deelnemers per groep 

Locatie Nationaal Training Centrum CBRN te 

Vught 

Investering € 850,00 per deelnemer, vrijgesteld van 

BTW (inclusief een overnachting, 

lunches, cursusmateriaal en 

certificering) 

Accreditatie V&VN: 15 punten  

 

 

 


