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Toelichting Toolbox Adembescherming  
Onderdeel 3: deco-procedure & adembescherming  
 
 

Voorbereiding 

1. Download de presentatie 

2. Wanneer u de presentatie op papier uit wil delen voorafgaand aan de 

toolboxmeeting: deel dia’s 4 en 5 nog niet uit (die bevatten de oplossing van een 

puzzel) 

3. Download de puzzels en print er genoeg uit (1 puzzel voor bijvoorbeeld 1 / 2 / 3 

personen) 

4. Download de puzzelstukjes en knip deze uit. Mix de stukjes door elkaar en stop 

deze in een zakje of envelop. 

5. Download de oplossingen van de puzzel en print er genoeg uit (voor alle 

deelnemers) 

6. Koop een pak koeken 

7. Zorg voor een stopwatch of timer  

 

Tijdens de presentatie 

Algemeen: deze toolbox is bedoeld om de DAV’ers en DTA’ers weer eens te wijzen 

op de te nemen stappen rond adembescherming bij de deco-procedure.  

 

Dia 3 – Deco-procedure & adembescherming 

Deel de puzzels uit aan de deelnemers of groepjes van deelnemers. Ieder groepje 

maakt beide puzzels. Voordat u de puzzelstukjes uitdeelt, legt u uit dat: 

• het gaat om de decoprocedure zonder transit. 

• de puzzelstukjes op de juiste volgorde en plek gelegd moeten worden. 

• wanneer een deelnemer / groepje klaar is, dit moet roepen. U noteert naam en  

tijd of volgorde en wacht op de volgende deelnemer / groep die roept dat hij klaar 

is. 

• de deelnemer of groep die het als eerste goed heeft een pak koeken wint. 

Vraag voor aanvang of alles helemaal duidelijk is. 
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Presenteer de oplossing en laat de deelnemers hun eigen of elkaars puzzel 

controleren. Nota bene: de stukjes ‘inspectie masker’ en 

‘adembeschermingsapparatuur’ mogen onderling verwisseld worden. 

 

De deelnemer / groep die het snelste de juiste oplossing hebben gevonden (of daar 

het dichtste bij zaten) krijgt van u het pak koeken. Het is belangrijk om (bij fouten) de 

goede oplossing nog eens met elkaar door te nemen. 

 

Dia 6 – Goede voornemens 

Vraag de deelnemers bij zichzelf na te denken waar zij verbeterpunten zien voor 

zichzelf. Het kan ook zijn dat mensen het helemaal goed doen, dat is een 

compliment waard. Benadruk tevens dat het belangrijk is elkaar als team ook scherp 

te houden. 

 

 

 

 

 


