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Als boomverzorger komt u vaak in contact met gevaarlijke 
situaties op hoogte. Wij leren u tijdens deze opleiding hoe u een 
collega op een veilige manier evacueert. ‘Reddend klimmen’ is 
een vervolgopleiding op ‘Werken in bomen, geavanceerde DRT-
technieken. Deze opleiding is geschikt voor klimmer en grondman.

Veel werkzaamheden als boomverzorger gebeuren op hoogte waardoor men 
geconfronteerd wordt met bijhorende risico’s. De kennis om uw collega op een 
veilige manier te kunnen evacueren bij een incident betekent in veel gevallen het 
verschil tussen leven en dood. De risicoanalyse (en wetgeving) zullen aantonen dat 
er tijdens werkzaamheden in de boomverzorging een noodplan aanwezig moet zijn. 

Onze instructeur staat al jaren in het vak en is erkend European Tree Worker. 
Naast de dagelijkse praktijk als boomverzorger neemt hij met succes regelmatig 
deel aan internationale klimkampioenschappen. Er wordt per zes deelnemers een 
instructeur voorzien waardoor er uitgebreide coachingmomenten mogelijk zijn.

Onze instructeurs zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers die zich didactisch 
bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs en duidelijk. De opleiding 
is outdoor in middelgrote bomen. Voor het bepalen van de lesinhoud houden we 
rekening met de groeifases en seizoenen van de boom en hun fauna.

REDDEND 
KLIMMEN

De deelnemer leert een situatie correct inschatten 
en adequaat reageren op een ongeval in de 
boomverzorging.

De deelnemer kan op een veilige manier het 
slachtoffer evacueren uit de boom en nazorg 
toedienen om deze over te leveren aan de 
hulpdiensten.

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, 

geavanceerde DRT-technieken’ of 
kennis opgedaan door ervaring

 Ā Goede algemene conditie en 
uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā Overlopen van de risicoanalyse

 Ā Wetgeving

 Ā Analyseren van de risico’s in de 
boomverzorging

 Ā Harness suspension trauma

 Ā Noodprocedure en alarmering

 Ā Reddingshiërarchie

 Ā Kennis en correct gebruik van 
klimuitrusting

 Ā Kennis en correct gebruik van 
klimtechnieken

 Ā Slachtofferzorg

 Ā Basis EHBO

 Ā Scenariotraining met bijkomende 
moeilijkheden

INFO
Duur: 1 dag
ETW punten: 7 punten
Aantal deelnemers: Max. 6 personen


