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Oefenscenario 1 - inzetoefening THV
Praktijk

THV

Inzetoefening 1D

Eénzijdig ongeval beknelling

Scenario 3

Voertuig op z’n kop, meerdere personen in het voertuig

Locatie

Oefenplaat

Oefendoelen

Algemeen doel:
• Veilige en effectieve redding verkeersslachtoffers
Specifieke doelen:
• Verkennen en schouwen ongeval met het CRS
• Technische stabilisatie uitvoeren
• Omgaan met stress verhogende factoren
• Cross-ramming
• Samenwerking met TAS (communicatie en taakverdeling)

Competenties

Verkennen/schouwen
Informeren via CRS
Analyseren en beoordelen situatie
Controleren/stabiliseren incident
Plan, plan+
Communicatie

Bevrijdingstechnieken
Leren en reﬂecteren

Doelgroep(en)

Bemanning TAS

Bemanning HV

Oefenkaarten

510 – 511 – 612 – 615

Tijdspad

60 min
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Oefenscenario 1
Praktijk

THV

Inzetoefening 1D

Eénzijdig ongeval beknelling

Scenario 3

Voertuig op z’n kop, meerdere personen in het voertuig

Uitrukbericht

Prio 1 Ongeval beknelling, éénzijdig.
Adres: Hoek Kadelaan/Schoenerkade

Informatie

Melding komt van een medewerker van de BSO De Leyens. Na het ophalen
van een baby is door onbekende reden de moeder met haar auto uit de bocht
gevlogen en is de auto op z’n kop beland. Omstanders geven aan dat moeder
en kind beiden nog in het voertuig zitten. Omstanders krijgen de portieren
niet open. Aanrijdend zijn TAS 15-5330, politie en ambulance.

Meteo/tijd

Zoals het is

Waterwinning

Primair: ondergrondse brandkraan

Enscenering

Auto waarbij vooraf de bestuurderszijde is ingedrukt, ligt op z’n dak.
Bestuurster hangt in gordel en de baby zit nog in het kinderzitje.
Moeder is buiten bewust zijn en de baby huilt (soundbox). Na korte tijd stopt
de baby met huilen waardoor er haast geboden is. Zijkant van de auto dient
terug gedrukt te worden om het slachtoffer veilig te kunnen redden.

Benodigdheden

1 auto
2 S.O. (1 baby)
TAS en HV
Soundbox
Stroomhaspel
Stroomaansluiting

Kentekenplaten (magneet)
Kenteken auto met carrosserieversteviging in de B-stijl
Kinderzitje

