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Doel
Binnen het project PPMO van Brandweer Nederland heeft een werkgroep Basisdataset PPMO
onderzocht wat in basis de informatievraag is van de brandweer aan de arbodiensten. Deze landelijke
informatiebehoefte moet leiden tot een basisdataset op het gebied van PPMO waar de regio’s in ieder
geval over dienen te beschikken. Input hiervoor zijn de eisen vanuit het LOGA en landelijke
aanvullende wensen vanuit de brandweer. Met de basisdataset kan een landelijk beeld worden
gecreëerd en kunnen regio’s ook onderling vergelijkingen trekken op verschillende onderdelen van het
PPMO.
Iedere brandweerregio is vrij om bovenop deze basis specifieke informatievragen formuleren aan de
eigen arbodienst.

1.

Betrokken regio’s

De werkgroep Basisdataset PPMO bestaat uit de volgende personen:
 J. Hendriks, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, voorzitter
 M. Van der Vliet, AuditConnect, extern adviseur AuditConnect
 M. Luijten, Brandweer Nederland, secretaris BVIM
 M. Meijs, Hulpverleningsdienst Drenthe
 G. Kitzen, Brandweer Zuid-Limburg
 H. Son, Brandweer Brabant-Noord
 L. van Laar, Brandweer Twente

2.

Eisen LOGA:

De volgende eisen worden vanuit het LOGA gesteld aan Raad voor Brandweercommandanten
L-I.

L-II.

L-III.

L-IV.

L-V.

L-VI.

Aantal signaleringen per onderdeel;
Het detail dient overeen te komen met het scoringsformulier van de AK en PPMO, zie bijlage
scoreformulier.
Aantal adviezen m.b.t. vervroegde tweede loopbaan;
Doel is om vast te stellen hoeveel vervroegde 2e loopbaan ontstaan vanuit PPMO, niet vanuit
andere oorzaken.
Aantal adviezen dat langer doorwerken verantwoord is;
De grens is gesteld op 20 jaar in de bezwarende functie.(in dienst vanaf 1-1-2006); bij
verlenging van deze 20 jaar of doorwerken vanuit F. overgangsrecht dient dat te worden
vastgelegd.
Tendensen (verschillen m/v, op basis van leeftijd, beroeps/vrijwilligers);
Tendensen kunnen worden opgesteld op basis van het overzicht van benodigde data in punt
6.
Advies van kernteam m.b.t. maten en gewichten, advies van bedrijfsartsen m.b.t. medische
normeringen;
Adviezen kunnen worden opgesteld op basis van het overzicht van benodigde data in punt 6.
Aantal blessures, aantal blessures dat heeft geleid tot verzuim, overige bijzonderheden;
Betreft blessures ontstaan vanuit PPMO.

3.

Wensen Brandweer Nederland
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De volgende wensen worden voorgesteld door de projectgroep PPMO van Brandweer Nederland:
Benchmark op basis waarvan beleid kan worden opgesteld en eventueel verder onderzoek
kan worden uitgevoerd;
De benchmark is voor zowel de regio als landelijk een middel voor eventuele aanpassingen
voor:
 sturen;
 leren;
 verantwoorden;
 vergelijken.

B-I.

4.

Belangrijke definities

Door de projectgroep PPMO van Brandweer Nederland worden enkele relevante definities
voorgesteld. Deze kunnen worden opgenomen in het gegevensboek voor de veiligheidsregio’s
(Firebrary).

4.1.




Signaleringen

Brandbestrijdingstest:
Afwijkingen die worden geconstateerd tijdens onderdelen 1 t/m 12 van de brandbestrijdingstest,
als zijnde onvoldoende, niet gehaald. Onvoldoende betekent hier dat de (technische) uitvoering
niet correct is, bijvoorbeeld:
 onjuist opstellen van de ladder, gereedschap onjuist dragen, trap op onjuiste manier
vasthouden tijdens klimmen enzovoorts;
 bij de tunnel: aantal malen wordt met de handen steun gezocht, niet op de hurken lopen;
 bij de evenwichtsbalk: aantal keren van de balk afgestapt.
Traplooptest:
De correcte uitvoering staat beschreven in het testprotocol:
 afwijkingen die worden geconstateerd tijdens de uitvoering;
 vroegtijdig gestopt door testleider i.v.m. vermoeidheid van de kandidaat, vanwege gevaar voor
de kandidaat of op verzoek van de kandidaat;
 door onbalans of vermoeidheid gevallen;
 door onbalans of vermoeidheid steun gezocht.

4.2.

Blessure

Een vorm van lichamelijk letsel (wond of verwonding) die men door het afleggen van de fysieke testen
van AK of PPMO heeft gekregen. Let op: de test kan ook reeds aanwezige blessures aan het licht
brengen, de PARQ-lijst dient dit te ondervangen.

4.3.

2e loopbaan

Medewerkers die in dienst zijn getreden in een repressieve functie na 31 december 2005;
Medewerkers die op 31 december 2005 werkzaam waren in een repressieve functie en op basis van
het FLO overgangsrecht in aanmerking komen voor 2e loopbaanbeleid.

5.

Benodigde data voor aanleveren informatie aan LOGA en
Brandweer Nederland
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5.1.

Registratie- en selectiemogelijkheden

A 1.

Registratie van aantal keuringen uitgewerkt naar:

G1;

G2;

O1;

O2.

A 2.

Registratie van aantal herkeuringen uitgewerkt naar:

O1 naar O2;

O1 naar G1;

O1 naar G2;

G2 naar O1;

G2 naar O2;

G2 naar G1;

gelijk gebleven.

B.

Registratie van onderstaande data uitgewerkt:

Man/vrouw;

Beroeps/vrijwilliger;

Leeftijdscategorie:
 18 t/m 39;
 40 t/m 49;
 50 en ouder;

Functie;
 manschap;
 bevelvoerder;

Geografisch per regio.

5.2.

Data, sturings- en managementinformatie

C.

Data uit de medische onderzoeken:
1. Aantal en percentage goedgekeurd.
2. Aantal en percentage dat verdiepend onderzoek nodig heeft.
3. BMI/lengte/gewicht deelnemers.

D.

Data uit de Brandbestrijdingstest.
1. De eindtijden die gelopen worden bij de PPMO-baan.
2. Aantal afgebroken/onderbroken testen incl. reden (reden is vrij invulbaar).
3. Onderdelen die technisch correct/ niet correct worden uitgevoerd (bijzonderheden te
zien?).

E.

Data uit de traplooptest (pak criteria erbij van de beoordelingslijst):
1. De eindtijden die gelopen worden bij de traplooptest.
2. Aantal keren dat de traplooptest binnen 1 minuut wordt afgerond.
3. Aantal keren dat de traplooptest binnen 2 minuten wordt afgerond met vereiste
piekbelasting.
4. Aantal afgebroken/onderbroken testen incl. reden.
F.

Algemene data:
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1.

6.

De adviezen die door de keuringsarts worden meegegeven zoals; aanschaf hulpmiddel,
trainingsschema, stoppen met roken, veranderen leefstijl, verdiepend onderzoek, medisch
advies inwinnen enzovoorts. Zie landelijk protocol voor de lijst: bijlage ‘Beoordeling PPMO
bijlage V’.

Overige aandachtspunten m.b.t. PPMO

De werkgroep Basisdataset PPMO heeft in voorgaande hoofdstukken onderzocht welke basisdataset
een regio moet hebben om te voldoen aan de eisen van LOGA en aan de landelijke wensen van de
brandweer.
In de overeenkomsten met de arbodiensten moeten de regio’s verder nog rekening te houden met de
volgende aspecten:
 In overeenkomst met arbodienst opnemen dat eigenaarschap van de data bij de regio is belegd.
 In overeenkomst met arbodienst opnemen op welke wijze de data worden overgedragen aan een
andere arbodienst indien de regio over wil stappen. Check i.v.m. WBP/medische geheim zal nog
plaatsvinden voor de overdracht.
 Integratie met andere systemen moet in de toekomst mogelijk zijn, al dan niet met een export of
een koppelvlak. De referentiearchitectuur voor de veiligheidsregio’s (VeRA) is hierin leidend
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