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Health & Hygiene in CFBT 

1 Inleiding 

CFBT neemt een hoge vlucht wereldwijd. Steeds meer brandweerkorpsen en organisaties 

beseffen dat ze hun mensen degelijk moeten opleiden. Dit is de enige manier om efficiënt 

en veilig op te treden. Dodelijke ongevallen wereldwijd, een veranderende manier van 

bouwen en een veranderend brandverloop onderstrepen deze nood aan opleiding. Shan 

Raffel toonde tijdens een presentatie cijfers uit het Verenigd Koninkrijk. Daar is men 

gedurende een aantal jaar gestopt met CFBT na een jarenlang uitgebreid CFBT traject. 

Tijdens de jaren van het CFBT-traject waren er in het VK geen brandweerlui gesneuveld 

tijdens brandbestrijding. Omwille van besparingsmaatregelen werd het CFBT-programma 

geschrapt. In de jaren er na, waren er terug dodelijke ongevallen tijdens 

brandbestrijding. Hoewel er ook andere oorzaken een rol zullen spelen, is het zo dat de 

positieve rol die CFBT speelt bij het voorkomen van ongevallen niet te onderschatten is. 

 

Er is dus meer vraag naar CFBT. Dit zorgt voor een belasting van de instructeurs. CFBT 

vormt namelijk een zware belasting voor het lichaam van diegene die er aan meedoen. 

Voor de cursisten is dit beperkt tot maximum enkele keren per jaar. De instructeurs 

komen echter meer in aanraking met CFBT. Op verschillende plaatsen in de wereld 

(Zweden, Australië, Canada, US, …) wordt onderzoek gevoerd naar de invloed van live 

fire training op het menselijk lichaam. Hierbij wordt ook gekeken naar de gevolgen op 

lange termijn. 

 

Deze onderzoeken hebben een aantal vuistregels opgeleverd die best door CFBT-

instructeurs in acht worden genomen. Er zijn drie belangrijke luiken die zorgen dat het 

effect van CFBT op de gezondheid maximaal beperkt wordt: 

1. Het aantal burns beperken 

2. Een goede hygiëne 

3. Voldoende drinken 

2 Aantal burns 

Live fire training leidt ertoe dat de lichaamstemperatuur stijgt. We bevinden ons immers 

gedurende een zekere tijd in een sterk verhoogde omgevingstemperatuur. Bij het 

buitenkomen uit de container ervaart het lichaam een beetje “koorts”. 

 

In Australië werden volgende aanbevelingen gegeven aan instructeurs: Beperk het aantal 

burns tot één per dag, drie per week en negen per maand. Indien deze regel gebruikt 

wordt, zou het moeten mogelijk zijn om jaar in, jaar uit aan CFBT te doen. 

 

Het is echter zo dat deze regel niet echt praktisch is. Meestal doen we immers meer dan 

één burn per dag. De volgende vuistregel is van toepassing op de Belgische context: 

 

“Beperk CFBT tot één dag per week.” 

 

Het kan voorvallen dat deze regel niet houdbaar is gedurende een bepaalde periode. 

Denk hierbij aan een instructeurscursus waarbij typisch meerdere dagen na elkaar 
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gebrand wordt. Denk er aan om na deze periode een rustperiode in te bouwen zodat het 

lichaam kan recupereren. 

3 Hygiëne 

Schadelijke stoffen worden op verschillende manieren opengenomen in het lichaam. De 

ademhaling, de spijsvertering en de huid vormen drie belangrijke toegangswegen voor 

schadelijke stoffen. 

3.1 Handschoenen en mondmaskers 

3.1.1 Mondmaskers 

Traditioneel beschermt de brandweer zich met persluchttoestellen tegen opname via de 

ademhaling. Toch blijkt dat dit niet voldoende is. Na een interventie (en dus ook na een 

CFBT-oefening) leggen de brandweerlui hun persluchttoestel af. De interventiekledij heeft 

echter heel wat schadelijke stoffen geabsorbeerd en geeft tot lange tijd na de interventie 

schadelijke dampen af. Op het moment dat het persluchttoestel afgelegd wordt, worden 

deze dampen ingeademd.  

 

Om het bovenstaand scenario te voorkomen, wordt nu gewerkt met stofmaskers. Het is 

de bedoeling dat een stofmasker wordt opgezet zodra er interventiekledij wordt 

aangetrokken. Het stofmasker wordt afgezet als er perslucht wordt opgezet. Na de 

oefening wordt het stofmasker terug opgezet als het persluchttoestel wordt afgelegd. Het 

stofmasker blijft dan op totdat de interventiekledij wordt uitgedaan in de warme zone 

(zie hieronder). 

 

 

Figuur 1 De voorbereidingen worden getroffen voor een oefening in de T-cell. Aangezien er vuile 
interventiekledij gedragen wordt, draagt iedereen een stofmasker en latex handschoenen. Dit is 
trouwens ook aangewezen omdat er gewerkt met “vuile” lansen en drieverdeelstukken. 
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3.1.2 Handschoenen 

Dikwijls wordt in CFBT gewerkt zonder handschoenen. Interventiekledij wordt aan- en 

uitgetrokken met blote handen. Persluchttoestellen worden gemanipuleerd met blote 

handen. Vooral na de oefening en tussen oefeningen in zorgt dit ervoor dat de handen 

vuil worden. De huid wordt gecontamineerd met een aanslag van schadelijke stoffen. Dit 

leidt tot opname van schadelijke stoffen doorheen de huid. 

 

Dit probleem is heel specifiek op de handen gericht omdat we deze gebruiken om allerlei 

vuile zaken te manipuleren. In Australië heeft men na een onderzoek beslist om altijd 

handschoenen aan te doen. Ambulanciershandschoenen zijn hier erg geschikt voor. Ze 

beschermen de handen namelijk tegen de opname van allerlei schadelijke stoffen.  

 

De procedure gaat als volgt: Op het moment dat het praktijkgedeelte begint, trekt 

iedereen ambulanciershandschoenen aan. Er wordt dan ook een mondmasker opgezet 

(zie boven). Uitgerust met deze beschermingsmiddelen gaat men de interventiekledij 

halen. Deze wordt in de warme zone gelegd. De interventiekledij wordt aangetrokken en 

het persluchttoestel wordt opgezet.  

 

Op dit moment kan iedereen een 

individuele keuze maken. Ofwel gaan de 

ambulanciershandschoenen uit op het 

moment dat de brandweerhandschoenen 

worden aangedaan. Een andere optie is de 

brandweerhandschoenen boven de 

ambulanciershandschoenen te dragen. Er 

is niet echt een gevaar dat de latex 

handschoenen smelten want de 

temperatuur die daarvoor nodig is, zou al 

lang voor brandwonden gezorgd hebben. 

 

Mensen die hun latex handschoenen 

uittrekken, dienen na de oefening bij het 

afdoen van de brandweerhandschoenen 

opnieuw latex handschoenen aan te 

trekken. De latex handschoenen worden 

aangehouden totdat de interventiekledij 

uitgetrokken is.  

 

3.2 De zones 

Er wordt gewerkt met een systeem dat bestaat uit drie zones om de richtlijnen i.v.m. 

health & hygiene te ondersteunen: de hot zone, de warm zone en de cold zone. 

3.2.1 De “hot zone” 

De hot zone is de omgeving van de container. Mensen die de hot zone betreden dienen 

uitgerust te zijn met volledige beschermingskledij (incl. adembescherming). In het geval 

van een koude container kan het persluchttoestel vervangen worden door een 

mondmasker. 

Figuur 2 De deelnemers maken zich klaar voor 
de oefening. De deelnemer in het zwart kiest 
ervoor om zijn latex handschoenen aan te houden 
terwijl de deelnemer in het bruin zijn latex 
handschoenen uittrekt vooraleer zijn 
brandweerhandschoenen aan te trekken. (Foto:
Christoph Gruber) 
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3.2.2 De “warm zone” 

In de warme zone wordt een doos 

met mondmaskers voorzien alsook 

een doos met latex handschoenen. 

Bij het begin van de warme 

oefeningen, gaat iedereen in de 

warme zone handschoenen en een 

mondmasker halen. 

 

Nadat de oefening afgelopen is, komt 

iedereen naar de warme zone. Daar 

wordt de perslucht afgelegd en het 

mondmasker terug opgezet. 

Personen die hun latex 

handschoenen uitgetrokken hebben 

op het moment dat ze hun 

brandweerhandschoenen aantrokken, 

dienen nu terug latex handschoenen 

aan te trekken. 

 

In de warme zone is een bassin met (stromend) water voorzien. Nadat de 

interventiekledij is uitgetrokken, worden de handen en het gezicht gewassen.  

 

Nadat de handen en het gezicht gewassen zijn, kan iedereen naar de cold zone. 

3.2.3 De “cold zone” 

In de koude zone zijn banken voorzien waar de deelnemers op komen te zitten na de 

oefening. De deelnemers plaatsen hier bij het begin van de oefening hun drinken. 

 

Indien gewenst kunnen hier “rehab-chairs” geplaatst worden. Deze stoelen zijn voorzien 

van waterzakken waarin de voorarmen geplaatst worden. Het idee hierachter is dat het 

bloed dat door de (slag)aders van de voorarmen passeert, warmte afgeeft aan het water. 

Er is aangetoond dat op die manier de lichaamswarmte snel wordt afgegeven.  

 

Zeker tijdens de zomermaanden kan het voorvallen dat de buitentemperatuur oploopt tot 

30 °C. Op dergelijke dagen zullen brandweerlui niet zo snel afkoelen. Dan kunnen rehab-

chairs een goede aanwinst zijn in de koude zone. Een alternatief kan gevormd worden 

door emmers waarin de voorarmen worden geplaatst. 

 

Personen met (vuile) interventiekledij mogen niet komen in deze zone. 

3.3 Douchen 

Tijdens warme oefeningen komen brandweermensen in contact met ongezonde 

substanties. Het grootste gedeelte hiervan raakt niet voorbij de beschermingskledij. Het 

gedeelte dat toch doordringt, wordt tijdelijk tegen gehouden door de huid. De huid heeft 

als doel het lichaam te beschermen tegen stoffen die willen binnendringen. Door te 

douchen worden deze stoffen weggewassen. 

 

Figuur 3 In de warme zone doet iedereen 
interventiekledij en perslucht aan. Na de oefening blijft 
deze hier achter.  
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Onderzoek heeft uitgewezen dat douchen na warme oefeningen ervoor zorgt dat bijna 

alle opname door de huid kan worden voorkomen. In die zin is het niet verstandig om na 

een opleidingsdag naar huis of naar de kazerne te rijden om daar te douchen. Op die 

manier komt een (beperkt) gedeelte schadelijke stoffen in het voertuig terecht. 

 

Natuurlijk is het onpraktisch om na elke burn een douche te nemen. Een goede manier 

om hier mee om te gaan is het grondig wassen van de handen en het verfrissen van het 

gezicht vooraleer gedronken en gegeten wordt. 

4 Drinken 

Iedereen kent het gezegde dat je per dag twee liter vocht moet drinken. Op een dag 

CFBT is dit nog veel meer. Het is erg belangrijk van de hele dag door voldoende te 

drinken. Er wordt best al gestart met drinken vooraleer de oefeningen starten. 

Onderzoek wijst immers uit dat heel wat mensen continu gedehydrateerd zijn. Het is dan 

ook aangeraden om al een halve liter te drinken vooraleer de oefeningen starten.  

 

Alcohol, cafeïne- en koolzuurhoudende 

dranken zijn uit den boze. Zij hebben 

niet het effect dat een goed verloop van 

de dag bevordert. Frisdrank zoals cola 

en limonade worden dus best niet 

gedronken. Hetzelfde geldt voor 

energiedranken zoals Red Bull. Water en 

sportdranken worden wel aangeraden.  

 

In sportdranken zitten heel wat zouten 

die verloren gaan tijdens het overvloedig 

zweten tijdens de dag. Het is de 

bedoeling dat die sportdranken het 

zoutgehalte terug op peil brengen. Het is 

niet aangeraden om enkel sportdranken te drinken. Overdaad schaadt en de zouten in de 

sportdranken vormen daar geen uitzondering op. Beter is het om afwisselend water en 

sportdrank te drinken. Sportdrank aanlengen met water is een andere optie. 

 

De hoeveelheid die gedronken dient te worden neemt toe naarmate de 

buitentemperatuur toeneemt. Er zal in een warme omgevingstemperatuur meer gezweet 

worden dan tijdens een koude winterdag. 

5 Health & hygiene voor deelnemers 

Deelnemers aan CFBT-oefeningen worden minder vaak blootgesteld aan de ongezonde 

elementen van CFBT. Zij doen meestal slechts één dag oefeningen per jaar. De 

“belasting” aan lichaamsvreemde stoffen zal dan ook veel kleiner zijn dan de instructeur 

die pakweg één keer per week een dag CFBT begeleidt. Langs de andere kant is het zo 

dat de impact van de hitte op het lichaam groter zal zijn voor de deelnemer die dit 

slechts één keer per jaar doet. Bij de instructeur treedt namelijk een effect van 

Figuur 4 Voldoende drinken is belangrijk tijdens 
CFBT. (Foto: Pieter Maes) 
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gewenning op. Zijn of haar lichaam gaat na verloop beter presteren onder hete 

omstandigheden. 

 

Het is voor de instructeurs dan ook belangrijk om aandacht te hebben voor het feit dat 

hun weerstand tegen hitte algemeen gesproken beter is dan die van de deelnemers. In 

sommige gevallen kan het nodig zijn om deelnemers die een eerste oefening in de 

container slecht verteerd hebben te laten rusten. In dat geval kunnen zij de oefening van 

buiten volgen.  

 

Meestal zijn er buiten ook interessante zaken te zien. Met behulp van het G-RSTV model 

kan er buiten ook het één en ander geleerd worden. Bij oefeningen waar het erg heet 

wordt, is het dan ook een goed idee om de oefening halfweg te onderbreken. De 

volledige groep (deelnemers en instructeurs) kan dan de stromingen buiten de container 

observeren. Door dit te doen, wordt een toepassing van het G-RSTV model gecombineerd 

met een afkoelperiode tijdens de oefening.  

 

Het is sowieso erg belangrijk om na de oefening te deelnemers op te volgen. Indien 

iemand de oefening slecht verwerkt zal dit duidelijk worden in de tijd kort na deze 

oefening. Door de deelnemers te observeren tijdens de debriefing, door ervoor te zorgen 

dat ze tot rust komen en voldoende drinken, … wordt de kans beperkt dat iemand 

achteraf nog onwel wordt. 
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