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HOOGTEREDDING
& ADVIES

HOOGTEREDDING
Rope Access Noord is gespecialiseerd in het

Technische hoogteredding (Rope Rescue) is een

opleiden en verhuren van Rescue teams die

verzameling technieken om een complexe redding uit

muliti inzetbaar zĳn voor uiteenlopende

te voeren. De locatie van het slachtoffer is vaak moeilĳk

complexe on- en offshore situaties. Deze

toegankelĳk door hoogteverschillen, in diepte of

teams bieden wĳ aan met als doel de klant te

hoogte, of andere obstakels. De kerntaak van het

ontzorgen tĳdens shutdowns en turnarounds

reddingsteam bestaat uit het bereiken en stabiliseren

van fabrieken en installaties, maar ook tĳdens

van het slachtoffer, via touwtechnieken en tillen, en het

werkzaamheden aan offshore windturbines.

transporteren naar een veilige plaats bereikbaar voor

Onze teams zĳn getraind om mensen in nood

de ofﬁciële medisch hulpdiensten. Daarnaast

te redden die voor BHV-, brandweer- en/of

verzorgen wĳ een inventarisatie van risicovolle situaties

ambulancepersoneel niet bereikbaar zĳn. Wĳ

en werkomgevingen, stellen wĳ reddingsplannen op

zĳn een aanvulling op de bestaande

en plannen wĳ de reddingsinzet op een zo efﬁciënt

hulpdiensten en werken nauw met hen

mogelĳke manier in.

samen.

Ook voor een demonstratie, training of toolbox
meeting kunt u bĳ ons terecht.

Na jaren training en verdieping in het
uitvoeren van complexe reddingen in
het binnen- en buitenland zĳn wĳ één
van de eerste en sinds jaren beste
rescueteams in Nederland.

"

De kracht van ons team is dat we allen uit
de bergsport komen en al meer dan

20 jaar ervaring hebben met
touwtechnieken. We zetten deze dagelĳks
in en blĳven up-to-date via het volgen van
diverse professionele trainingen.

"

EHBO EN MEDISCHE HULP
Ons team is naast EHBO ook getraind in traumazorg

Ons Rescue team is in de eerste

(ITLS), medische hulpverlening en in het toepassen van

plaats een hecht en zeer

het Landelĳk Protocol Levensreddend Handelen van de

gemotiveerd team dat reeds

brandweer (LPLHB) en de ambulancediensten. Alle

jarenlang samenwerkt. Het team is

geleerde trainingen en protocollen sluiten naadloos aan

dan ook goed op elkaar ingespeeld

op die van de hulpdiensten en zĳn daarom zeer efﬁciënt

en bekend met ieders rol en aanpak.

en tĳdsbesparend. Daarnaast is het team getraind om
Hoog Energetisch Trauma (HET) te herkennen en te
stabiliseren, zuurstof toe te dienen, een AED in te zetten
en de patiënt te stabiliseren, immobiliseren en te

OVERIGE COMPETENTIES

transporteren (verticaal, horizontaal of diagonaal). Wĳ
beschikken over rescuebussen die ingericht zĳn met

Bosiet

een uitgebreide set aan technische en medische

Ademlucht

hulpmiddelen.

Gasmeten
Mangatwacht

Wĳ zĳn gecertiﬁceerd in:

Brandwacht

1. Industrial Rope Access Trade Association

Veilig werken in besloten ruimten

2. Global Wind Organisation

Veilig werken op hoogte

3. Rapid Access & Rescue

Redden uit besloten ruimten
Redden van hoogte

4. European Union Special Rescue
5. Advanced Medic
6. International Technical Rescue Association
7. International Trauma Life Support

"

We hebben complexe reddingen

uitgevoerd op zee, uit windmolens,
hĳskranen, steile (berg)hellingen,
mĳntorens, diverse fabriekssituaties,
besloten ruimten & tanks, weegbruggen, torens, masten en steigers.

Ons systeem is overal
toepasbaar.

"
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