Brandweer zone Kempen

Proactie

Proactie is de eerste schakel in de veiligheidsketen.
Alles begint bij het voorkomen van onveiligheid.
Dit kan de brandweer doen door risico’s te
inventariseren, een analyse te maken van de risico's,
deze te evalueren en interventiefiches en – plannen
op te stellen.

Preventie
Preventie is het nemen van concrete maatregelen om
onveilige situaties te vermijden.
Op basis van regelgeving inzake brandveiligheid
onderneemt de brandweer volgende zaken: adviezen
formuleren, controles uitoefenen, attesten afleveren,
vooroverleg plegen en sensibilisering van de burger.

Preparatie
Preparatie staat voor voorbereid zijn op. Gaat de
alarmbel, dan moet de brandweer goed en snel
kunnen optreden.
De brandweer bereidt zich op verschillende manieren
voor op de bestrijding van incidenten. Zo beschikken
zij o.a. over goed opgeleid personeel, gebruiksklaar
materieel en nood- en interventieplannen.
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Uitvoering
Interventie is het daadwerkelijk optreden bij incidenten.
Dit is voor de burger de meest bekende en zichtbare
taak van de brandweer.
De brandweer snelt naar de plaats van een incident om
mensen en dieren te redden, maar ook om de schade
van een incident zo veel mogelijk te beperken.

Nazorg & Evaluatie

Na een interventie wordt de inzet geëvalueerd met als
doel eventuele lessen te trekken voor de toekomst.
Nazorg omvat alles wat nodig is om terug te keren naar
de 'normale' situatie.
Nazorg kan betrekking hebben op het materieel, op het
eigen brandweerpersoneel, bij het verwerken van
traumatische ervaringen, maar is ook gericht op de
slachtoffers en nabestaanden van een brand of ongeval.
Door een interventie te evalueren kunnen leerpunten
nadien worden opgenomen in de organisatie en de
andere schakels van de veiligheidsketen.
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