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klikken

Voorstelling opleiding “Redden van dieren”
tijdens Flanders Horse Expo in Gent
Van vrijdag 2 tot en met zondag 4 maart 2012 neemt de projectgroep
“Redden van dieren” in Gent deel aan de Flanders Horse Expo,
Vlaanderens grootste beurs voor paardenliefhebbers. Tijdens de beurs
stelt de projectgroep ondermeer de Standaard Operatieprocedure (SOP)
“Redden van dieren” en de nieuwe opleidingen voor. In hal 5 geven zij
demonstraties
van
reddingstechnieken
voor
grote
dieren.
Brandweerpersoneel kan gratis tickets krijgen om de beurs te bezoeken
op vrijdag 2 maart.
Geïnteresseerden mailen vóór 19/02/2012 naar
tom.vanesbroeck@gent.be.
Uw deelname wordt bevestigd per mail. Op vrijdag 2 maart biedt u zich in
uniform aan bij de infobalie op de expo.

De Standaard Operatieprocedure
Tijdens
de
beurs
stelt
de
projectgroep
ondermeer
de
Standaard
Operatieprocedure voor die is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat
reddingsoperaties van grote dieren veilig verlopen. Deze SOP, “Redden van
dieren”, is uitgewerkt op basis van het gedrag van paarden maar kan ook
toegepast worden om andere dieren zoals geiten, varkens of stieren te redden. De
nieuwe SOP is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Federaal
Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid van Binnenlandse Zaken, de
brandweerschool Oost-Vlaanderen, de Faculteit Dierengeneeskunde van de
Universiteit Gent, en de Belgische Confederatie van het Paard vzw.
In de SOP staat onder andere beschreven hoe hulpverleners, reddingsteams of –
specialisten een groot huisdier bij een reddingsoperatie moeten benaderen, welke
de gedragspatronen van verschillende grote dieren zijn en hoe je daarop kan
anticiperen, welke de belangrijkste risico’s zijn… De veiligheid van de
hulpverleners, dierenartsen, omstanders en ook van de dieren zelf staat hierbij
centraal.

De opleidingen
Afhankelijk van de ernst, komen brandweer, dierenartsen, specialisten en/of

adviseurs ter plaatse. Hoe meer opleiding, kennis en ervaring, hoe dichter ze
zonder gevaar bij het dier kunnen komen.
De projectgroep is momenteel ook bezig met het uitwerken van de volgende
opleidingen voor de brandweerdiensten:
Omgaan met dieren in nood (niveau 1): standaardopleiding voor hulpdiensten
over het omgaan met dieren in nood. Daarbij komen verschillende aspecten
aan bod zoals gedrag en risico’s, EHBO en eenvoudige reddingsacties.
Specialist redden van dieren (niveau 2): standaard
reddingstechnieken voor grote en nieuwe huisdieren.

operatieprocedure,

Expert redden van dieren (niveau 3).
Daarnaast lopen er op dit moment ook opleidingen voor de dierenartsen,
faculteitsmedewerkers en andere betrokken organisaties.
Het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid of KCCE is opgericht in 2008 in het kader
van de hervorming van de hulpdiensten. Opdracht van het KCCE is het verzamelen,
verwerken, ontwikkelen en verspreiden van knowhow en expertise over en ten voordele van
de Civiele Veiligheid
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