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Keuringseisen voor bra.ndweerpersoneel.

D8 oandldaat mo8t bij d8 aanst81ling r8edB voldoen aan d. a1g.men8 e188n
v&n de keurlngsleldraad voor aan8telling van person88l In vaste dlenst
voor overhe1d8diensten.

B1j het opnemen van de anamn.88 8peoiaal lett.n Opl
ev.nw1oht.8toorn1.s.n, nelging tot M'ni're, tot .ynoope, (o.a. bij lang stil
8taan), .'Namnte, verb11jven 1n men88nop.enhop1ngen, 8chrik.,8nz),.p1leptisoh.
insulten.
V.rder op Toorbe8Chikth.id voor T.rkouda.1dsaando.ning.n, op sinu8utis, griep,
hooikoorts, allargi3oha huidaando.ningen, isohias, lumbago, zwe8thanden of
-voeten, bedwater.n, engte-, ruimt.., hoogte-, of dieptevreed.

~peciale keur~pgsei8en:

Goed gebouwd liohaa.m zonder m1svormingen in hinderlijke graad van 8kel.t of
sp1erst.lse1. M.o,.lijk moeten zijn_1 soepe1. lopen, lang staan, kruipen,klim-
m8n, springen, hard lopen, gemakkelijk 8venw1cht b8Waren en zware lasten
dragen.
ErgoJ geen voetgebreken, goe4 b.w.gelijke gewrichten van arm8n 8n benen, geen
tremor.n, atwezigheid van Romberg en K'ni~re verschijnselen.

Vario.s practisch afw.zig. Er mag geen breukband worden gedrag.n J een hernia
moet v66r de aanst8ll1ng ~eopereerd zijn.

D8 huid moet gaaf zijn, vooral het gelaat dient vrij te zijn van eczeem of
acne, met het oog op het dragen van een masker.
Riekend. zw.ethanden ot -voeten ozaena an enureeis-nooturna vorm8n e.n red.n
!!2r afke~lnl. wachtdiensten, rust.n en s1~,1'$n 'te midden van anderen .

Voorziohtigheid is gebod.n b~ hypotensie en labl.le t.nsi., meer~ere malen
opnemen p.r zi tting 811 na terugkom.J1 op ..n ander. dag.

De borstkas .O8t gemakkelijk en goed b.weegb.ar zijnJ d. longgr8nzen mo.t.n
tenminste 5 cm versa..l1ui:f'baar zijn. D. adem moet + 50 seoonden gemakkelijkkunnen warden ingehouden. -

Asthma bronohia1e en ohronisohe bronohi tis varmen een r.den voor &fkeuren.
Di tzelfde .ldt ook voor diabete8 me1li tus en voor ulous v.ntriouli seu
duod.ni.,,"
Goede reukwaarnem1ng iB een vereist. evenalB g..makkelijke neusademhaling en .8n
goed funotioner8n van de tubae Eustaohii.

Trommel v11eB ertoratie 1B een red.n voor afk8Uren.

De flui8t.r8praak moet goed heorbaar zijn voor het beste .or op 6 met8r af-
8tand en voor het m1nst go.de oor op 3 meter af8tand.
De v1sU8 voor het min8t.goed. oog moet te~inste 5/10 b8dra f .n 8n voor b.id.
og.n t8zamen 5/6.5J .&n~feste hyperm.trop~e van meer dan 1 D. 18 niet tO~
laatbaar. Een br11 mag n'et worden gedrag.n.

H8t gezloht8v.ld moet ongestoord z1jnJ nachtb,indhe1d is ni.t toelaatbaaro
Onvolkomen k1 eurenondersoheidingsvermogen maakt niet ongesohikt, maar dien t
vermeld t. worden bij de uitslag.

B1j het opstellen van de 8induit8lag moet rekening worden gehouden met het
te1 t, ~t de oandidaat b.stand zal moeten zijn t.genl l&ng Btaan, lange ar..-
b.1dsduur aOh~er8en, overw.rk, nachtdi.nBt, roulerand di8nstv8rband, v.r..-
hoogde arbeidsint8nsite1t, werken met gasmask.r, zuursto:rappara8.t, stof'br1l,
1n waterdiohte k1ed.ing, natte kleding, rubb.rlaarzen, tegen hi tte, koude 8n
&,eestel1jk.8pann1ngen.

P8yohologisoh ond.rzoek iB gew2ns:.

Hierb1j ware 1n het bijzcnder te letten op karaktereigensohappen ZOalSI
v.rantwoordelijkh.id.bes8f;
aandach t.verd.11ng over ond.rd.l en vaa de taakJ
b.8lu1~vaardigheid;
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mo.d .on~.r ro.k81oo.h.ld;
maat.chapp.lljk bes.f, .oal. zorg TOOr and.rmans leven of bezl ttlngen;
aanleg 'V'oor leld.rsc&pacl tel t.n en vcor 'V'ervang1n&, Tan .en hcger gepla.atst.;
kameraad8ohapp.lljk b...ft zoals b.r.1dheld tct h.lp.n, ln8pring.n, h.t
8'V'.nw1oht1g .n opg.wekt zljn In d. omgan8 ..t and.ren, vertrouw.n wekkend;
b.lang.t.lllng Toor z1jn werk ..t bereldheld op de hoogte te ~lljven van
z1ja TakJ
g.voel voor ord. en regelmaat, zoa1s noodzaak om mater1al.n dade11jk na
gebru1k op d. ju18te plaat8 op t. b.rgen, h.t T.rzorgen Yan z1jn kl.ding,
go.d. manl.r.n en goed taalgebruik.

Voor brandw..~an-ohauff.ur g.ld..n bovendien de eiBen TOOr autobu.-
chauffeurs.

's-Gravenhage, 1 JW.i 1952

De Chef van de Ri jks
Gen.eskundige D1.enBt,

w.g. F.C..A.. Kuiper8

Voor eensluidend afeohrift,
Zoatermeer, 24 Juli 1954.
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Zoetermeer, 26 AUgustu8 1954.

9~'~~!:E' l:eur1.ng voor de

Vr1.jw1.111.ge Brandweer.

-
Naar aanl.id1ng van .n in verban4 m.t UW b.reldverk1a~lng

om t'e te treden tot d~ vrlj"ill1ge brandwe.r dezer gemeentet

b.rloht lk. dat alvoren8 tot e.n aanstel1ing wordt overgegaan.

U zloh aan ..n gen.e.kundl.onderzoek dlent te ond..rwerpen. De

keurlng dient b1j voorkeur te ge8ohieden do~r e.n art8. dl. ~

Uw hu.18dokt.r 18.

U gel1eve zich m.t de keurende geneeskundige te verstaan

omtrent dag en uur 'Yt.n de keuring.

Bij de keur.ns dlent U dlt 8ohrljven aan 4e art8 ter hand

te stel1en.

De ~gemee8ter.

~

De ond.rgeteken4e t v.rk1aart , dat g.t1~dre_eerd. oliii~irk1 18. om b1j de '!r1jw1ll1ge

brandwe.r der gem.ent. Zoet.rm..r t. worden aange8t.ld.

Zoetermeer, 195..

p.s. Dit schrijven wordt in zijn geheel door mij te~ verwacht.

Aan de Heer

7.n.+:.~..".~


