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Bijlage 1 bij hoofdstuk III Aanstellingskeuring brandweerpersoneel 
 

 

Onderstaand schema geeft per bijzondere functie-eis aan welke signaalvragen, 

screeningsinstrumenten en functionele tests bij de aanstellingskeuring gebruikt 

dienen te worden. De uitwerking van onderstaande onderdelen en de 

beoordeling hiervan is vastgelegd in de aanstellingskeuring zoals die is 

ontwikkeld door het Coronel Instituut. Deze uitwerking is te vinden op vng.nl. 

  

 

Bijzondere functie-eis: Aspect van de belastbaarheid opgenomen mag 

worden in keuring: 

1. Waakzaamheid en 

 oordeelsvermogen: 

Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar: 

- bekendheid met aanpassingsprobleem bij 

onregelmatige diensten, 

- ooit doorgemaakte psychose, schizofrenie, epilepsie  

- aanwezigheid van hoogtevrees 

- aanwezigheid van claustrofobie 

- ooit doorgemaakte warmtestuwing 

- gebruik medicatie tegen epilepsie afgelopen 5 jaar 

- huidig medicijngebruik (mee laten nemen) 

 

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de 

huidige aanwezigheid van: 

- hoge mate van slaperigheid (checklist) 

- depressieve klachten (checklist) 

- angstklachten (checklist) 

Inzet gevalideerde fysiek functionele test ter detectie van: 

- hoogtevrees (laddertest) 

2. Emotionele piekbelasting: Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar: 

- recent doorgemaakt trauma 

 

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de 

huidige aanwezigheid van: 

- posttraumatische stressklachten (checklist) 

 

3. Energetische piekbelasting: Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar: 

- fysieke activiteit inzetbaarheid (PAR-Q) 

- belangrijkste risicofactoren hart- en vaatziekten 

(familiair voorkomen HVZ; eerder doorgemaakte- of 

huidige hartziekte; roken) 

 

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de 

huidige aanwezigheid van verhoogd risico op toekomstig 

HVZ (ter regulering en niet ter afkeuring): 
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- te hoge BMI of buikvet 

- hoge bloeddruk 

- diabetes mellitus 

- afwijkingen ECG 

 

Inzet gevalideerde fysiek functionele test die een indruk 

geeft van het piek-anaerobe inspanningsvermogen. 

(aanstellingsbrandweertraplooptest) 

4. Goed gezichtsvermogen Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar: 

- huidige problemen met gezichtsvermogen 

 

Inzet gevalideerd test ter detectie van de huidige 

aanwezigheid van: 

- onvoldoende scherp zicht (lees en afstand) 

- onvoldoende kleurenzicht 

- onvoldoende mobiliteit nekwervelkolom 

- onvoldoende gezichtsveld 

5. Goed gehoorsvermogen Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar: 

- huidige problemen met gehoorsvermogen 

 

Inzet gevalideerde test ter detectie van de huidige 

aanwezigheid van: 

- onvoldoende vermogen om spraak-in-ruis te horen 

 

6. Risico op expositie aan stof, 

rook, gas of dampen: 

Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar: 

- overgevoeligheid huid / huidige huidaandoening 

- overgevoeligheid longen / huidige klachten 

luchtweg/longen 

Inzet gevalideerde test ter detectie van de huidige 

aanwezigheid van: 

- mogelijke huidaandoening op armen/handen 

(eczeem/atopie) 

- mogelijke longaandoening (astma/atopie) 

7. Risico op (verspreiding van) 

 infectieziekten: 

Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar: 

- geldige inentingen 

- huidige aanwezigheid infectieziekten 

(Hepatitis, Difterie, Tetanus, Tuberculose, HIV) 

8. Tillen/dragen Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar: 

- problemen met tillen 

- huidige nek-, rug- en schouderklachten 

- problemen met krachtleverantie met geheven armen 

 

Inzet gevalideerde fysieke, functionele til/draag test 

(tijdens aanstellingskeuring-brandbestrijdingstest) 
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9. Knielen/hurken Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar: 

- huidige duizeligheidsklachten 

 

Inzet gevalideerde fysieke, functionele kniel/hurk test 

(tijdens aanstellingskeuring-brandbestrijdingstest) 

10.Klimmen/klauteren/traplopen Signaalvraag (mondeling of schriftelijk)  naar: 

- huidige duizeligheidsklachten 

 

Inzet gevalideerde fysieke, functionele klim/klauter test 

(laddertest) 

(brandweertraplooptest) 

11.Houdingen en 

 krachtleverantie met rug 

Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar: 

- huidige rugklachten 

 

Kort NA aanstelling worden als intredekeuring de volgende basismetingen verricht om 

latere effecten van mogelijke blootstelling aan factoren van het werk te kunnen 

aantonen: 

 

- longfunctiebepaling met behulp van spirometrie 

 

- audiogram afname 
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Bijlage 2 bij hoofdstuk III Periodiek Preventief Medisch Onderzoek 

 

 

Onderstaand schema geeft per bijzondere functie-eis aan welke signaalvragen, 

screeningsinstrumenten en functionele tests bij het Periodiek Preventief 

Medisch Onderzoek gebruikt dienen te worden. De uitwerking van onderstaande 

onderdelen en de beoordeling hiervan is vastgelegd in het PPMO zoals die is 

ontwikkeld door het Coronel Instituut. Deze uitwerking is te vinden op vng.nl.  

 

 

Bijzondere functie-eis: Aspect van de belastbaarheid wat opgenomen mag 

worden in keuring: 

1. Waakzaamheid en 

 oordeelsvermogen: 

Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar: 

- aanpassingsprobleem door onregelmatige diensten, 

- aanwezigheid van hoogtevrees 

- aanwezigheid van claustrofobie 

- doorgemaakte warmtestuwing sinds vorige keuring 

- gebruik medicatie tegen epilepsie nu of geslikt sinds 

vorige keuring 

- huidig medicijngebruik (mee laten nemen) 

 

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de 

huidige aanwezigheid van: 

- hoge mate van slaperigheid (checklist) 

- depressieve klachten (checklist) 

- angstklachten (checklist) 

hoge werkgerelateerde vermoeidheid (checklist) 

2. Emotionele piekbelasting: Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar: 

- recent doorgemaakt trauma 

 

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de 

huidige aanwezigheid van: 

- posttraumatische stressklachten (checklist) 

Bijzondere functie-eis: Aspect van de belastbaarheid wat opgenomen mag 

worden in keuring: 

3. Energetische piekbelasting: Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar: 

- fysieke activiteit inzetbaarheid (PAR-Q) 

- belangrijkste risicofactoren hart- en vaatziekten 

(familiair voorkomen HVZ; eerder doorgemaakte- of 

huidige hartziekte; roken) 
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Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de 

huidige aanwezigheid van verhoogd risico op toekomstig 

HVZ (ter regulering en niet ter afkeuring): 

- te hoge BMI of buikvet 

- hoge bloeddruk 

- diabetes mellitus 

- afwijkingen ECG 

Inzet gevalideerde fysiek functionele test die een indruk 

geeft van het piek-anaerobe inspanningsvermogen. 

(brandweertraplooptest) 

4. Goed gezichtsvermogen Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar: 

- huidige problemen met gezichtsvermogen tijdens 

werk 

 

Inzet gevalideerd test ter detectie van de huidige 

aanwezigheid van: 

- onvoldoende scherp zicht (lees en afstand) 

- onvoldoende kleurenzicht 

- onvoldoende mobiliteit nekwervelkolom 

- onvoldoende gezichtsveld 

5. Goed gehoorsvermogen Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar: 

- huidige problemen met gehoorvermogen tijdens 

werk 

 

Inzet gevalideerde test ter detectie van de huidige 

aanwezigheid van: 

- onvoldoende vermogen om spraak-in-ruis te horen 

Bijzondere functie-eis: Aspect van de belastbaarheid wat opgenomen mag 

worden in keuring: 

6. Risico op expositie aan stof, 

rook, gas of dampen: 

Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar: 

- overgevoeligheid huid / huidige huidaandoening 

- overgevoeligheid longen / huidige klachten 

luchtweg/longen 

Inzet gevalideerde test ter detectie van de huidige 

aanwezigheid van: 

- mogelijke huidaandoening op armen/handen 

(eczeem/atopie) 

- mogelijke longaandoening (astma/atopie) 
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7. Risico op (verspreiding van) 

 infectieziekten: 

Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar: 

- huidige aanwezigheid infectieziekten die een gevaar 

voor anderen kunnen opleveren 

 

8. Tillen/dragen Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar: 

- problemen met tillen 

- huidige nek-, rug- en schouderklachten 

- problemen met krachtleverantie met geheven armen 

 

Inzet gevalideerde fysieke, functionele til/draag test 

(tijdens brandbestrijdingstest) 

9. Knielen/hurken Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar: 

- huidige duizeligheidsklachten 

 

Inzet gevalideerde fysieke, functionele kniel/hurk test 

(tijdens brandbestrijdingstest) 

10.Klimmen/klauteren/traplopen Signaalvraag (mondeling of schriftelijk)  naar: 

- huidige duizeligheidsklachten 

 

Inzet gevalideerde fysieke, functionele klim/klauter test 

(tijdens brandbestrijdingstest en brandweertraplooptest) 

11.Houdingen en 

 krachtleverantie met rug 

Signaalvraag (mondeling of schriftelijk)  naar: 

- huidige rugklachten 

 

 

1-11 met als doel signalering 

voor begeleiding 

Signaalvraag (mondeling): 

Is sinds de vorige keuring een nieuwe ziekte of 

gezondheidsklachten opgelopen die van invloed (kunnen) 

zijn op de uitvoering van uw werk?  

 

Signaalvraag (schriftelijk) naar: 

1) Aanwezigheid chronische ziekten (stofwisseling, 

psychisch, bewegingsapparaat, hart- en vaataandoeningen, 

urinewegen/geslachtsorganen, spijsverteringsorganen, 

tumoren, luchtwegen, huidaandoeningen) 

 

2) Ingeschat eigen werkvermogen nu 
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3) Ingeschat eigen huidige inzetbaarheid gegeven de 

fysieke en psychologische taakeisen 

 

4) doorgemaakte expositie aan agressie in afgelopen 

periode 

 

5) doorgemaakte expositie aan hard geluid in afgelopen 

periode met acute oorsuizingen of tijdelijke 

gehoorsvermindering als gevolg 

 

6) doorgemaakte expositie aan stof, rook, gas of dampen in 

afgelopen periode 

 

Inzet testen ter monitoring indien aanleiding bestaat om 

achteruitgang in longfunctie of gehoor aan te kunnen 

tonen: 

- longfunctiebepaling met behulp van spirometrie 

 

- audiogram afname 
 

 

 

 


