KAD-Opleidingen

Nascholing IPM & buitengebruik anticoagulantia
Buitengebruik anticoagulantia
Met ingang van 1 januari 2017 wordt
de nieuwe regeling van kracht waarmee het gebruik van anticoagulantia
buiten gebouwen nog slechts als laatste redmiddel mag worden ingezet.
Wanneer inzet van anticoagulantia
noodzakelijk is, is dit alleen toegestaan onder strikte voorwaarden. Deze
voorwaarden zijn vastgelegd in een
hiervoor ontwikkeld handboek (protocol). Wanneer men in de toekomst nog
anticoagulantia buiten gebouwen wil
toepassen, dient men zich als bedrijf
aan te melden bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Toepassing is
nadat de regeling van kracht is geworden alleen nog toegestaan door personen die in dienst zijn van een hiervoor
gecertificeerd plaagdierbeheersbedrijf
en die hiervoor de opleiding ‘IPM &

buitengebruik anticoagulantia’ hebben
gevolgd en het examen met goed gevolg hebben afgelegd. Integrated Pest
Management is hierbij leidend waarbij allereerst getracht wordt overlast te
voorkomen door middel van het treffen
van preventieve maatregelen. Hiervoor
is het noodzakelijk dat er samenwerking bestaat met de opdrachtgever. Dit
dient voorafgaande aan de samenwerking dan ook in een contract te worden
vastgelegd. Een plaagdierbeheerser zal
door gebruikmaking van zijn vakmanschap meer de functie van adviseur
gaan vervullen. Tot 1 januari 2017 geldt
een overgangstermijn waarbij de wetgever ervan uit gaat dat gebruik wordt
gemaakt van het gezonde verstand en
dat men feitelijk al handelt alsof de
regeling al van kracht is. Deze periode kan worden benut om uiteindelijk

bij het ingaan van de regeling aan de
gestelde eisen te voldoen en om opdrachtgevers te informeren.

Wanneer u als bedrijf in de toekomst eventueel anticoagulantia
buiten wilt inzetten dan dient u
aan de volgende voorwaarden te
voldoen:

Vanaf nu
• 	dient u zich als bedrijf te hebben aangemeld bij ILT

Vanaf 1 januari 2017
• 	dient u als bedrijf voor dit doel
te zijn gecertificeerd
• 	dienen degenen die anticoagulantia buiten toepassen te
zijn opgeleid

Nascholing
Het KAD heeft inmiddels de cursus
‘IPM & buitengebruik anticoagulantia’ ontwikkeld waarbij de richtlijnen die in het handboek zijn gesteld, centraal staan.
Tijdens dit nascholingsprogramma
leert u de principes van Integrated
Pest Management (IPM) kennen, u
leert deze te implementeren in uw
plaagdierbeheersplan en deze toe te
passen tijdens uw bestrijdingsactie.
Stap voor stap zal aan de hand van
het protocol het proces worden besproken dat dient te worden gevolgd

om uiteindelijk, wanneer de noodzaak zich aandient, anticoagulantia
buiten gebouwen te kunnen toepassen. Beginnend bij vastlegging van
afspraken met de opdrachtgever tot
verslaglegging van alle ondernomen acties. In de cursus wordt tevens aandacht besteed aan het op
verantwoorde wijze toepassen van
biociden. Aan de hand van diverse
voorbeelden wordt de lesstof en
het protocol door een ervaren docent verduidelijkt. Het lesmateriaal
zal circa twee weken van tevoren

worden toegestuurd zodat elke cursist de lesstof voorafgaand aan de
cursus door kan nemen. Het middagprogramma bestaat uit een praktijkgedeelte waarbij de cursisten op
een boerderij de geleerde lesstof en
de richtlijnen van het protocol in de
praktijk leren toe te passen.
De cursusdag wordt afgesloten
met een examen dat door het EVM
wordt afgenomen.
Inschrijven is mogelijk via
www.kad.nl/nascholing

Personeelprofs B.V. is een werving-, selectie- en uitzendbureau voor o.a.
BESTRIJDINGSTECHNICI
Onze kandidaten zijn in het bezit van het vakbekwaamheidsdiploma of worden hiervoor opgeleid bij het KAD en gecertificeerd bij
het EVM.
Na een contract van 6 maanden, kunt u de kandidaat zelf op contract nemen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

WILT U MEER WETEN?
Bel met Mariëlle van Personeelprofs B.V.
Telefoon: 026-442 47 47 of 06-23951798
Of stuur een e-mail naar: marielle@personeelprofs.nl
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