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Hoofdstuk 6 ZWEMMEND REDDEN VOOR LlFEGUARDS IN ZWEMBADEN I

6.1. INLEIDING
Het is 9.00 uur, maandagochtend. De vaste tijd voor de start van de wekelijkse
werkbespreking van het team van zwembad Splash.
Als Inge in de personeelruimte komt ziet ze niemand. Haar collega Carla die ook
net binnenstapt, begrijpt er ook niets van. Dan komt Chef Karel even om de hoek
kijken. 'De werkbespreking van vandaag gaat niet door' zegt hij. 'We gaan vandaag iets anders doen, de paraatheidstoets'. 'Ga je maar snel omkleden, Carla zal
het je intussen wel allemaal uitleggen'.
De Lifeguards van Splash moeten zeker drie keer per jaar laten zien dat ze de
kunst van het zwemmend redden in een zwembad nog onder de knie hebben.
Die toets gebeurt altijd onaangekondigd.
Inge staat met verbazing te kijken naar de oefeningen. Alles komt aan de orde.
Alarmering, droge en natte reddingen. Met de toetsen van vervoers- en bevrijdingsgrepen moet ze meedoen. Die kent ze nog wel uit haar Reddingsbrigadetijd.
Ook wordt er geoefend op het redden van een drenkeling met verwondingen
(rugletsel). Dat is een heel gedoe.
Daarna moet het hele team naar het diepste deel van Splash. Dat is onder de
3-meter-springplank. Het is daar vier meter diep. Hier moeten alle Lifeguards
laten zien dat ze de pop op kunnen duiken.
Haar oudere collega's Bob
en Bart komen daar in problemen. Bob heeft de laatste tijd regelmatig last van
z'n oren. Bart is nooit een
ster geweest in het popduiken. Ook na drie pogingen
lukt het ze niet om de pop
op te duiken.
Bob en Bart mogen nu proberen om de pop van twee
meter diep op te halen. Dat
lukt ze. 'Is dat niet een beetje vals tegenover overige
teamleden', vraagt Inge aan Carla. 'Nou nee, let straks
maar eens op', zegt Carla.
De toets is klaar en de teamleden gaan na het omkleden naar de personeelsruimte voor koffie en een nabespreking. Chef Karel spreekt z'n waardering uit voor de
prestaties van de Lifeguards.
'Maar er is een probleem', zegt hij. 'Bob en Bart mogen voorlopig niet meer toezichthouden bij het vier-meter-deel van het diepe'.
Hoe dat precies opgelost moet worden, wil Karel eerst met Bob en Bart en daarna met het hele team bespreken.
Inge blijft na afloop van de nabespreking een beetje beteuterd achter. Chef Karel
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ziet dat wel en schuift nog even met haar aan de tafel.
Hij legt uit dat dit soort toetsen moet en dat de resultaten van de toets, van de
individuele Lifeguards, in het Logboek van het Toezichtplan zullen worden opgenomen.
Karel legt uit dat het hard lijkt, maar dat het feit dat Bob en Bart voorlopig niet
meer bij het vier-meter-deel mogen toezichthouden bedoeld is als bescherming
van de bezoekers. Het is ook bedoeld als bescherming van het team Lifeguards
en eigenlijk ook als bescherming van Bob en Bart zelf. Dat ziet Inge nu wel.
Karel zet de verdere procedure voor haar uiteen. Er zijn verschillende
mogelijkheden.
In de eerste plaats hebben Bob en Bart bij de overige toetsen aan de eisen
voldaan. Ze kunnen dus gewoon in het team blijven werken, alleen niet bij het
vier-meter-deel, maar wel bij het twee-meter-deel. Dat is bij de planning een I
astig punt.
Bart moet gaan oefenen op het popduiken in het vier-meter-deel en laten zien
dat hij het nu wel kan. Dan is het probleem opgelost. Bob moet eerst van z'n
oorprobleem af en moet het daarna nog eens laten zien.
Tenslotte stelt Karel het een beetje hard. Als Lifeguard moet je paraat zijn. Je
moet trainen en de kunst van het zwemmend redden in een zwembad, en met je
team, dag in dag uit, beheersen. Zo niet, dan wordt je taak beperkt, of val je af.

6.2. DOELSTELLINGEN
Als het goed is ben je al in de praktijklessen aan het oefenen voor je certificaat Zwemmend Redden voor
(Lifeguards in) zwembaden. In dit hoofdstuk staat de theorie van zwemmend redden centraal en moet er
een totaalbeeld voor je ontstaan. Het is een totaalbeeld van hetgeen van jou als individuele Lifeguard
wordt verwacht en wat van jou, in een team Lifeguards, wordt verwacht bij het uitvoeren van reddingen.

Na dit hoofdstuk weet je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Wat je moet doen om je certificaat Zwemmend Redden voor zwembaden te halen en je kennis en vaardigheid te houden.
Wat specifiek is voor drenkelingen in een zwembad.
Wat bedoeld wordt met natte en droge reddingen.
Wanneer en hoe je een droge redding uitvoert. zonder en met hulp- en reddingsmiddelen.
Hoe je een drenkeling op de kant moet brengen
Waar je vooraf aan moet denken bij het aangaan van een natte redding.
Welke soorten drenkelingen we onderscheiden bij natte reddingen.
Welke kennis en vaardigheid je moet hebben om een natte redding te kunnen uitvoeren.
Welke vier vervoersgrepen er zijn, hoe je deze moet uitvoeren en voor welke drenkelingen ze bedoeld
zijn.
Wat de drie basisregels zijn voor het je kunnen bevrijden uit vastgrijpen of omklemmen.
Welke vier bevrijdingsgrepen er zijn en hoe je deze uitvoert.
Welke hulp- en reddingsmiddelen je kunt gebruiken bij natte reddingen.
Hoe alarmering van externe hulpdiensten in z'n werk gaat.
Welke stappen worden gemaakt bij het uitvoeren van natte reddingen, waar een redder rekening mee
moet houden en wat de verschillende rollen van
collega's zijn.
Welke medische nazorg voor welke drenkelingen nodig is.
Hoe je een reddingsactie moet uitvoeren in geval van een calamiteit
Waar je rekening mee moet houden bij het redden van drenkelingen met rugletsel.
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6.3. DRENKELINGEN
Het komt dagelijks voor. Mensen komen op allerlei plekken, in allerlei situaties, in problemen in en rond
water. Dat is niet verwonderlijk in ons waterrijke land.
Een aantal voorbeelden:
• mensen in problemen door ongevallen bij watersporten als zeilen, surfen enz
• mensen in problemen bij auto-te-water
• mensen in problemen bij door het ijs zakken
• mensen in problemen bij baden en zwemmen in zee, rivieren of recreatieplassen.
Voor al die soorten problemen en situaties waarbij mensen in water in gevaar komen, ineens drenkeling
worden, zijn reddingsmethoden bedacht. De kans op het er gezond vanaf komen of overleven van een
drenkeling wordt behoorlijk beïnvloed door de watertemperatuur.
Het klinkt niet logisch, kou heeft ook nadelige kanten, maar hoe frisser het water hoe groter de kans van
de drenkeling om te overleven.
Naast allerlei professionele hulpdiensten als brandweer en marine is er in Nederland nog een organisatie
die zich met deze materie bezighoudt. Dat is de organisatie 'Reddingsbrigades Nederland' (KNBRD), met
tal van lokale Reddingsbrigades.

Drenkelingen in zwembaden
Drenkelingen in zwembaden vormen een bijzondere categorie.
Met name de drenkeling die onder water verdwijnt, vanwege onwel worden, een ongeval of niet kunnen
zwemmen, moet zeer snel worden geholpen.
De hoge watertemperatuur in zwembaden geeft een drenkeling die onder water gaat maar een beperkte
kans om er gezond en levend vanaf te komen. Een drenkeling in een zwembad, die langer dan twee minuten onder water verblijft, kan al beschadiging van de hersenen hebben opgelopen.
De boodschap is duidelijk. Een drenkeling die buiten bewustzijn onder water ligt in een zwembad moet:
• zo snel mogelijk boven water worden gehaald
• naar de kant worden gebracht
• op de kant worden getild
• gereanimeerd worden
• zo snel mogelijk worden voorzien van (medicinale I zuivere) zuurstof
• naar het ziekenhuis worden vervoerd voor specialistische hulp
Dit beklemtoont nog eens de noodzakelijke alertheid van Lifeguards bij het toezichthouden. Continu
scannen van je zone. Continu tellen van bezoekers in en rond je zone. Kortom, toezichthouden (scannen)
volgens de IO:20-regeI.
Bij reddingen van drenkelingen in zwembaden maken we de volgende indeling:
• reddingen vanaf de kant, 'de droge reddingen' en
• reddingen te water, 'de natte reddingen'.

Opdracht 6.01
a. Wanneer is er sprake van 'een drenkeling'?
b. Op welke plaatsen komen, volgens jou, de meeste situaties met drenkelingen
voor?
c. Welke landelijke organisatie houdt zich bezig met het redden van drenkelingen?
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Opdracht 6.02
Bij het redden van drenkelingen in een zwembad gebruikt men twee verschillende
reddingen. Benoem de verschillende reddingen en geef het verschil aan.

6.4. REDDINGEN VANAF DE KANT: DROGE REDDINGEN"
Een Lifeguard ziet dat een bezoeker dreigt te verdrinken of wordt daar door andere bezoekers op geattendeerd. In eerste instantie denk je 'hup te water en haal de drenkeling op het droge'
Zo werkt het niet helemaal. Bij een redding moet een procedure (Noodplan) worden gestart. Je maakt je
collega's duidelijk dat je hulp moet verlenen, dat je assistentie nodig hebt en dat je toezichtpost moet
worden overgenomen. Dat kan heel snel, met afgesproken fluit en/of handsignalen, of met andere communicatieapparatuur. En dan ... , te water?
Nee .. , als het even kan niet. Als er sprake is van een zichtbare drenkeling binnen bereik, dan proberen we
de drenkeling naar de kant te krijgen met reddings- of hulpmiddelen. Dat is veiliger omdat er geen lijfelijk
contact met de drenkeling is. We noemen dit een 'droge redding'.

6.4.1. BINNEN HANDBEREIK
Wanneer de drenkeling zich zichtbaar aan het wateroppervlak en binnen handbereik bevindt, is het voldoende dat je zijn hand of arm pakt. Kijk uit dat een drenkeling in paniek je niet in het water trekt
Zoek een stabiele positie, bijvoorbeeld liggend op je buik.
In een zwembad een drenkeling uit het water op de kant halen is meestal niet zo'n probleem. De meeste
baden hebben geen al te hoge randen meer. Als de drenkeling een niet-zwaar kind is, is de klus snel
geklaard Draai de drenkeling met de rug tegen de bassinwand en til de drenkeling uit het water. Pas
daarbij altijd goed op dat je de rug van de drenkeling niet beschadigt.
Pas bij het tillen ook op je eigen rug Laat vooral je benen het werk doen. Je rug moet zo recht mogelijk
blijven.
Als je het uit het water tillen samen met een toegesnelde collega kan doen is dat nog prettiger voor je
rug. Zeker als de drenkeling wat zwaarder van stuk is.
Dat gaat als volgt in z'n werk,
• De drenkeling wordt met z'n rug naar de bassinwand gedraaid (dan kan hij de redders niet meer in het
water trekken).
• De redders staan beiden achter de drenkeling.
• De redders pakken beiden met hun buitenste hand één pols van de drenkeling.
• De redders pakken beiden, met hun binnenste hand, de drenkeling onder een oksel.
• De redders trekken op deze manier de drenkeling op de kant.

Opdracht 6.03
Hoe haal je een drenkeling die binnen handbereik is zo veilig mogelijk uit het water?
Geef In het antwoord aan waar je extra goed op moet letten,
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6.4.2. BUITEN HANDBEREIK
Indien er sprake is van een zichtbare drenkeling, aan het wateroppervlak, die niet binnen handbereik is,
kan toch geprobeerd worden de drenkeling te helpen door middel van een 'droge redding'.
Je gebruikt dan een hulpmiddel of een reddingsmiddel

6.4.3. HULP- EN REDDINGSMIDDELEN BIJ EEN DROGE REDDING
Eigenlijk zijn er niet zo veel echte reddingsmiddelen in een zwembad die bedoeld zijn voor het uitvoeren
van een droge redding van een drenkeling die buiten handbereik is. Vroeger zag je nog wel eens een reddingsboei, maar die is in de zwembaden van nu bijna niet meer te vinden. Overigens, het is nog een kunst
om zo'n reddingsboei te werpen zonder de drenkeling te verwonden.

•

Reddingsklos
De reddingsklos is wel een reddingsmiddel dat gebruikt kan worden in een
zwembad.
Het is een (drijvende) kunststof klos
(met een diameter van lOof 12 centimeter) met 10 tot 12 meter koord voorzien
van een lus.
Het werkt eenvoudig. Doe de lus om je
pols.
Twee slagen koord om je hand. Pak de
klos onderhands beet. Werp de klos
onderhands over het hoofd van de
drenkeling Bij het werpen blijf je de
klos nawijzen tot het moment dat de
klos over het hoofd van de drenkeling
het water raakt.

I<EOOII-Je,$ kLOS

Er zijn twee problemen met de reddingsklos als reddingsmiddel.
• Het is een klein ding, dus is hij wel eens moeilijk te vinden.
• Bij het nat oprollen van de klos gaat het koord, bij opdrogen, wel eens klitten waardoor de klos bij
gebruik niet goed afrolt.
Werpzak
Een (nieuw) alternatief voor de reddingsklos is de werpzak. De werpzak bestaat uit twee delen: een zak en
een werplijn. De werplijn is ongeveer 15 meter lang en blijft drijven. Hij zit opgeborgen in een kleine zak
die een opvallende (rode) kleur heeft.
De werpzak werkt ook eenvoudig. Bij een eerste worp doe je de lus van de lijn om de duim van de hand
waarmee niet wordt gegooid. Sla de lijn tweemaal ruggelings om deze hand. Neem dan de werpzak in de
hand en gooi deze naar de drenkeling. Ga na het gooien met een voet op de lijn staan. Als de drenkeling
de werpzak vast heeft, haal je de lijn, met de drenkeling, bovenhands binnen.
Als je de drenkeling hebt gemist, houd je de lijn nog steeds op dezelfde manier vast. Je haalt de werpzak
binnen door de lijn in grote lussen in de werphand te nemen, samen met de werpzak. Hierna gooi je de
lijn en de werpzak naar de drenkeling.
Zorg ervoor dat er tijdens het gooien van de werpzak enigszins water in de werpzak aanwezig is. Hierdoor
heeft de zak meer gewicht en gaat het gooien gemakkelijker.
Leshaak
De leshaak is geen echt reddingsmiddel, maar een mogelijk hulpmiddel
In een aantal zwembaden zie je dit gereedschap nog aan de wand hangen. Je kunt deze haak gebruiken bij
het redden van een drenkeling die zich op niet al te grote afstand van de kant bevindt.
De stok van een leshaak is twee tot drie meter lang De haak zelf is half rond.

73-

•

Als je de leshaak gebruikt pas dan op voor mogelijke ongelukken bij het lopen met de haak over het perron.
Bij de kant gekomen steek je de haak voorzichtig naar de drenkeling. Roep naar de drenkeling dat hij de
leshaak vast moet pakken en trek hem naar de kant.
Overige hulpmiddelen
Kijk eens goed in je zwembad rond wat als hulpmiddel bruikbaar is. Dingen waarop gedreven kan worden
(matten, vlotten, banden) en/of waarmee contact kan worden gemaakt ( flexibeams, kledingstukken, lijnen of touwen).

Opdracht 6.04
Welke hulpmiddelen kun je gebruiken bij het redden van een drenkeling die buiten
bereik is? Noem ook de eventuele gevaren of problemen van het hulpmiddel.

6.5. REDDINGEN TE WATER: NATTE REDDINGEN'
Als iemand in je zwembad in nood komt te verkeren, heb je als Lifeguard weinig tijd om te beslissen hoe
je hulp gaat verlenen. Als het even mogelijk is kies je altijd voor een droge redding.
Dat is beter voor je eigen veiligheid. Als het niet anders kan, dan moet de Lifeguard in het zwembad te
water. We spreken dan van een 'natte redding'. Ook hier moet je denken aan je eigen veiligheid. Als het
even mogelijk is maak je geen lijfelijk contact met de drenkeling. Gebruik de hulp- en reddingsmiddelen
die beschikbaar zijn.

6.5.1. NATTE REDDINGEN EN SOORTEN DRENKELINGEN
Natte reddingen van drenkelingen in een zwembad zijn onder te verdelen in:
• Zichtbare drenkeling aan het wateroppervlak, buiten bereik voor
hulp van de kant, die hulp nodig heeft (onwel is geworden) maar
niet in paniek is. Hier is nog een onderverdeling te maken in:
- een natte redding met hulp- of reddingsmiddel en
een natte redding zonder hulp- of reddingsmiddel.
• Zichtbare drenkeling aan het wateroppervlak, buiten bereik voor
hulp van de kant, die in paniek is. Ook hier is een onderverdeling
te maken in:
- een natte redding met hulp- of reddingsmiddel en
- een natte redding zonder hulp- of reddingsmiddel.
• Niet of slecht zichtbare drenkeling die onder water is verdwenen.
Er is nog een andere categorie drenkelingen waarvoor je te water
moet. Dat zijn de drenkelingen/ slachtoffers die gewond zijn na een
ongeval in het zwembad. Het betreft met name rug- en nekletsel dat
ontstaat door bijvoorbeeld:
• springen in te ondiep water.
• met onvoldoende ruimte van glijbanen gaan en op elkaar in het
plonsbad komen.
• ongevallen bij onjuist gebruik van een springplank of bij een springplank in het landingsgebied op een
medebezoeker terechtkomen.
Deze categorie behandelen we in een aparte paragraaf van dit hoofdstuk.
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6.5.2. KENNIS EN VAARDIGHEDEN
Voor het met goed gevolg kunnen uitvoeren van een natte redding in een zwembad heeft de Lifeguard
speciale kennis en vaardigheden nodig. Je moet goed kunnen zwemmen en fit zijn. Je moet ook snel kunnen zwemmen en op verschillende manieren. Je moet daar ook regelmatig op (blijven) oefenen.
Het gaat, zeker bij drenkelingen die onder water zijn geweest, om kostbare seconden.
Lifeguards die een natte redding aangaan moeten de volgende items beheersen:
• met een kopsprong te water gaan
• een fors eind onder water zwemmen
• zich onder water oriënteren en onder water zoeken
• met een hurksprong/hurkval te water gaan
• snel met een borstslag (schoolslag of polocrawl) zwemmen
• weten hoe je een drenkeling benadert
• met een hoekduik naar het diepste deel van het bassin duiken
• onder water naar een drenkeling zoeken en deze boven halen
• goed watertrappen
• een drenkeling snel naar en op de kant brengen
Het snel naar de kant van een drenkeling brengen, gaat met stevig rugzwemmen met de drenkeling in een
vervoersgreep. Drenkelingen zijn soms in paniek. Dat vraagt om het toepassen van de juiste vervoersgreep. Drenkelingen in paniek grijpen ook alles vast wat binnen hun bereik is. Als ze de kans krijgen ook
hun redder.
Lifeguards moeten dus goed geoefend zijn in het vervoeren van drenkelingen in de diverse vervoersgrepen, alsmede in het zich kunnen bevrijden uit een greep of omklemming van een drenkeling.
Deze vervoers- en bevrijdingsgrepen komen in de volgende paragrafen aan de orde.
ALARMEREN
Als je te water moet om hulp te verlenen is er één regel die in hoofdletters staat
geschreven:
SLA EERST ALARM, OP DE AFGESPROKEN MANIER!

De manier waarop je dit doet zal per zwembad anders geregeld zijn.
In het ene bad zal gebruik gemaakt worden van fluit- enlof handsignalen. In een ander bad zijn de
Lifeguards voorzien van geavanceerde communicatieapparatuur.
Ook de omroepinstallatie kan een belangrijke rol vervullen bij het waarschuwen van collega's.
De juiste procedure ligt vast in het Toezichtplan enlof het Nood- en Ontruimingsplan van je bad. Het gaat
er om dat je collega's worden gewaarschuwd dat jij te water hulp gaat verlenen, dat je assistentie nodig
hebt, dat de zone waarin jij toezicht houdt wordt overgenomen en dat de juiste hulpdiensten (ambulance
enz.) worden gewaarschuwd.

6.5.3. EEN DRENKELING, BEL 112
Als er in je zwembad iets ernstigs gebeurt, een drenkeling, maar ook brand, een ongeval. iets met gevaarlijke stoffen enz., dan moeten de hulpdiensten worden gewaarschuwd.
Hoe dat moet? Als het goed is, zijn daar in je bad heldere afspraken over. Een ongeval in het bad wordt
altijd gemeld aan een centraal punt. Meestal is dat de receptie. Soms een aangewezen veiligheidscoördinator. Op dat centrale punt is ook de Noodtelefoon geplaatst.
Deze telefoon wordt alleen voor noodgevallen, hulp Inroepen, gebruikt.

Als Lifeguard zul je dit inroepen van hulp dus bijna nooit zelf doen. Toch is het wel belangrijk dat je in
grote lijnen weet wat zich afspeelt.
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Bij een ongeval, roep je hulp in door het
bellen naar 112. Als je dat doet krijg je de
112-telefonist aan de lijn. Die stelt je een paar
vragen:
• Wie heeft u nodig?
Vertel welke hulp nodig is: ambulance,
brandweer of politie. Als je twijfelt, noem
je de hulp die je het hardst nodig hebt. In
ons geval van een drenkeling natuurlijk
zeker een 'ambulance met zuurstof'. Terwijl
in het bad de redding begint of in volle
gang is, komt ook de externe hulp op gang.
Want de volgende vraag is ...
• Voor welke gemeente?
Vertel waar er hulp nodig is: de gemeente
en het adres. Als het kan, geef dan zo precies mogelijk aan waar.
Elk 112-gesprek wordt op een band opgenomen. De telefonist in de meldkamer kan zo'n gesprek nog een keer naluisteren, als dat nodig is.
Bovendien ziet de telefonist waarvandaan er wordt gebeld.
Gebruik het I I 2-nummer alleen in geval van een ernstig ongeval. Minder dringende zaken voor de politie
kunnen worden gemeld via het nummer 0900-8844.

Opdracht 6.05

Een belangrijke reddingsregel is: 'Denk aan je eigen veiligheid'! Kun je dit verklaren.

Opdracht 6.06
Waarom moeten altijd de hulpdiensten (112) gewaarschuwd worden op het moment
dat je te maken krijgt met ongeval met een drenkeling.

6.5.4. VERVOERSGREPEN
Welke vervoersgreep je toepast bij een natte redding, is afhankelijk van de toestand van de drenkeling. In
een zwembad gaat het om de volgende zaken:
• Het gedrag van de drenkeling. Is de drenkeling rustig of onrustig?
• De toestand van de drenkeling. Is de drenkeling bij kennis of niet bij kennis, is de drenkeling gewond
of niet gewond?
Om een drenkeling goed te kunnen vervoeren, maakt het bovendien veel uit hoe hij zich gedraagt. Kan hij
bijvoorbeeld zelf meewerken aan zijn redding? Soms is het voldoende dat je een drenkeling moed
inspreekt en met hem mee zwemt naar de kant.
Of dat je hem wat ondersteunt door hem met één hand vast te houden aan de oksel of bovenarm.
Anderzijds kan het voorkomen dat een drenkeling niet meer kan zwemmen door verwonding of onwel
wordt.
Ook is het mogelijk dat een drenkeling in paniek is en zich verzet
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Waaruit kun je kiezen

Afhankelijk van de situatie kun ie kiezen uit een aantal
vervoersgrepen.
• de houdgreep
• de kopgreep
• de okselgreep
• de polsgreep
• de schoudergreep
• de zeemansgreep
• de okselnekgreep.
Het is slim om alle vervoersgrepen te Ieren en te blijven oefenen. Bij
het examen Zwemmend Redden voor zwembaden (dat bij de opleiding tot Aqua & Leisure Host hoort, zie volgende paragraaf) beperken
we ons tot:
• de kopgreep
• de zeemansgreep
• de polsgreep
• de okselnekgreep
Deze vier vervoersgrepen zijn oplopend toepasbaar op een rustige drenkeling (kopgreep) tot een zeer
wilde drenkeling (okselnekgreep).
Overnemen van de ene naar de ander vervoersgreep

Soms verandert de drenkeling van gedrag waardoor je op een andere vervoersgreep moet overschakelen.
Dat doe je altijd hand voor hand, zodat je contact met je drenkeling houdt.

6.5.5. BEVRIJDINGSGREPEN
Als redder moet je ervan uitgaan dat ie overal kunt worden vastgegrepen of omklemd. Dat betekent dat je
je op heel veel manieren moet kunnen bevrijden. Het is echter onmogelijk om voor elk grijp- of omklemmingsprobleem een kant-en-klare bevrijdingsoplossing te bedenken. Er zijn acht basistechnieken (bevri]dingsgrepen) ontwikkeld die kunnen helpen. Als je die allemaal heel regelmatig oefent, is het mogelijk
dat je je ook uit varianten van vastgrijpen of omklemmen van een drenkeling kunt bevrijden.
Basisregels voor het je kunnen bevrijden uit vastgrijpen of omklemmen:

• je moet een verrassingseffect inbouwen (snelle actie)
• je moet steeds gebruik maken van 'gunstige hefbomen'
• je moet deze (gunstige hefbomen) steeds laten inwerken op zwakke, pijnlijke plaatsen van de
drenkeling
De acht (basistechnieken) bevrijdingsgrepen zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•

de enkele polsgreep
de dubbele polsgreep (van onderen)
de dubbele polsgreep (van boven)
de voorwaartse omklemming
de achterwaartse omklemming
de borstgreep
delendengreep
de achterwaartse borstgreep.

Natuurlijk is het ook bij de bevrijdingsgrepen slim om alle basistechnieken te leren en te blijven oefenen.
Bij het examen Zwemmend Redden voor zwembaden beperken we ons tot:
• de enkele polsgreep
• de voorwaartse omklemming en
• de achterwaartse omklemming.
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6.5.6. HULP· EN REDDINGSMIDDELEN
Lifeguards moeten bij een natte redding, van een zichtbare drenkeling, altijd proberen een hulp- of reddingsmiddel mee te nemen.
In zwembaden zijn niet zoveel echte reddingsmiddelen aanwezig, die
te gebruiken zijn voor een 'natte redding'.
Zo'n reddingsmiddel zou moeten voldoen aan:
• de drenkeling drijvend houden en/of
•contact maken tussen drenkeling en redder zonder dat er sprake is
van lijfelijk contact.
De ouwe-trouwe reddingsboei met lijn zou hiervoor te gebruiken zijn,
maar die zie je tegenwoordig bijna niet meer in zwembaden.
Mogelijke reddingsmiddelen zouden de Rescue Can en de Rescue
Tube kunnen zijn. Ook deze middelen zijn voorlopig alleen te zien in
televisieseries als Baywatch en niet in zwembaden.
Blijft dus het gebruik van hulpmiddelen over. Ook hier geldt dat we
moeten zoeken naar middelen die:
• de drenkeling drijvend houden en/of
• contact maken tussen drenkeling en redder zonder dat er sprake is
van lijfelijk contact
In ieder zwembad zullen verschillende middelen bruikbaar zijn. Het is handig om hierover vooraf na te
denken. Het is handig wanneer deze hulpmiddelen op vaste plekken in het zwembad liggen. Anders moet
elke Lifeguard in een nieuw voorkomend geval het wiel weer uitvinden.

Opdracht 6.07
a. Waarom moet je als Lifeguard naast de 'vervoersgrepen' ook 'bevrijdingsgrepen'
kunnen uitvoeren?
b. Waarom is het handig als je bij een redding gebruik kunt maken van hulp- of reddingsmiddelen?
c. Nieuwe hulpmiddelen zijn de 'Rescue Can' en de 'Rescue Tube'. Kijk op internet
hoe deze hulpmiddelen er uitzien en op welke manier je ze kunt gebruiken.

6.6. EXAMEN ZWEMMEND REDDEN VOOR ZWEMBADEN
Het Nationaal Platform Zwembaden I NRZ en Reddingsbrigades Nederland werken samen op het gebied
van opleidingen gericht op zwemmend redden voor zwembaden en de opleiding voor toezicht houden in
zwembaden. Als eerste product van deze samenwerking is door Reddingsbrigades Nederland een nieuw
certificaat 'Zwemmend Redden voor Zwembaden' ontwikkeld. Dit certificaat maakt onderdeel uit van de
beroepsopleiding tot Allround zwembadmedewerker. Om certificeerbare eenheid I (Lifeguard) te kunnen
afronden is het behalen van dit certificaat een voorwaarde.
Het certificaat 'Zwemmend Redden voor Zwembaden' vervangt voor de zwembadbranche het bestaande
diploma KNBRD A dat ook gericht was op open water. Het nieuwe certificaat is nu specifiek gericht op
zwembaden. Het certificaat vervangt ook het certificaat Zwemmend Redden voor Lifeguards, dat werd
gebruikt in het kader van module I van de beroepsopleiding tot zwemonderwijzer.
De opleiding is bedoeld voor Lifeguards in opleiding, maar ook voor reeds in de praktijk werkende
Lifeguards. Daarnaast is het ook voor de certificeerbare eenheden Lesgever-Zwern-Afsö en Begeleider
recreatieve zwemactiviteiten van de beroepsopleiding tot Allround zwembadmedewerker nodig om uiteindelijk het branchecertificaat te kunnen halen.
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• Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.
• Het examen wordt georganiseerd en beoordeeld door docenten van je opleidingsinstituut.
• Het (praktijk)examen kan onder toezicht staan van een rapporteur van Reddingsbrigades Nederland.
Deze rapporteur is verantwoordelijk voor de externe kwaliteitsbewaking en kan ook je theorie-uitwerking
willen bekijken.
• Je krijgt je certificaat als je zowel voor de theorie als de praktijk een voldoende hebt gehaald.
• Het certificaat is twee jaar geldig. Na twee jaar moet een verlenging worden aangevraagd. De manier
waarop dit gebeurt en wie hier toezicht op houdt, wordt in de loop van 2007 uitgewerkt.
Minimum leeftijd
Om aan het examen voor het certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden te mogen deelnemen moet
je minimaal 15 jaar zijn.

6.6.1. THEORIEDEEL VAN HET EXAMEN
Het examen Zwemmend Redden voor Zwembaden bestaat uit een theorie en een praktijkdeel. De theorie
wordt getoetst door de competentieopdracht Zwemmend Redden die hoort bij de competentieopdrachten van 'Toezichthouder'. Deze opdracht moet je voldoende hebben gemaakt om mee te mogen doen aan
het afrondende praktijkexamen.
Je (nagekeken) gemaakte competentieopdracht dient bij het praktijkexamen aanwezig te zijn en kan door
een aanwezige rapporteur van Reddingsbrigades Nederland worden bekeken.
Voor Lifeguards in zwembaden is de brede theorie van het zwemmend redden in allerlei situaties interessant. Reddingsbrigades Nederland heeft een 'Handleiding Zwemmend Redden' geschreven. In deze handleiding kun je allerlei wetenswaardigheden vinden en tevens de uitleg van de praktijkproeven die je moet
uitvoeren voor het examen.

6.6.2. PRAKTIJKDEEL VAN HET EXAMEN
De praktijkproeven van het examen dienen in
bedrijfskleding te worden afgelegd
Dit betekent minimaal:
• T-shirt of polo-shirt
• lange zomerbroek tot op de enkels.
Bevrijdingsgrepen
Op het droge achtereenvolgens de handelingen
toepassen ter bevrijding uit de
• enkele polsgreep
• de voorwaartse omklemming
• de achterwaartse omklemming.
Vervoersgrepen
Vanaf de bassinrand in het water laten zakken waarbij de pseudo-drenkeling in het zicht gehouden wordt.
vervolgens een in zwemkleding geklede pseudo-drenkeling over een afstand van:
• 25 meter slepen door 1 redder
• achtereenvolgens over een afstand van in totaal 50m vier vervoersgrepen uitvoeren: kopgreep okselnekgreep, polsgreep en de zeemansgreep'.
Droge reddinq'

Uitvoeren van een droge redding waarbij de pseudo-drenkeling zichtbaar en aanspreekbaar boven water
is en binnen handbereik ligt. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een:
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•
•
•
•
•

hulpmiddelten)": of
reddingsmiddel(en)'.
een pseudo-drenkeling moet worden gekalmeerd/gerustgesteld.
tevens dient de kandidaat te zorgen voor een adequate alarmering.
de pseudo-drenkeiing bevindt zich op I ~ 2 meter afstand vanaf de bassinrand in het water. De pseudodrenkeling moet aan de kant worden gebracht en vervolgens gestimuleerd worden zelf uit het water te
klimmen (evt. met enige hulp van redder).

Natte redding'
Uitvoeren van een natte redding waarbij wordt samengewerkt met 2 collega's waarbij de ps eu dodrenkeling(en) zichtbaar boven water zijn en waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van een:
• hulpmiddelten)": of
• reddingsmiddelten)'.
• een of meer (max. twee) pseudo-drenkeling(en) moet worden gekalmeerd/gerustgesteld.
• tevens dient de kandidaat te zorgen voor een adequate alarmering. De pseudo-drenkeling(en) bevindt
zich op 10-15 meter afstand vanaf de bassinrand in het water. De pseudo-drenkelingt en) moet( en) op
de kant worden gebracht waarbij vaardigheden getoond worden om een drenkeling verantwoord op de
kant te brengen in een zweminrichting:
• voorwaarts op de kant brengen; of
• handreiking (met assistentie van één helper); of
• horizontaal (met assistentie van twee helpers en beschikbare zwembadmaterialen).
Mede examenkandidaten worden ingeschakeld bij het uitvoeren van de actie. In de verschillende varianten wordt zowel het horizontaal als verticaal uit het water halen ingebouwd.
Redden van een onder water geraakte drenkeling
• Vanaf de bassinrand met hurksprong te water gaan
• in onmiddellijke aansluiting daarop 10 meter zwemmen in een borstslag',
• daarna met de hoekduik duiken in water van tenminste 2 meter diepte",
• een zich op de bodem bevindende duikpop pakken,
• aansluitend de duikpop 30 seconden met het hoofd boven water houden
Eigen vaardigheid
• Vaardigheden tonen om in een zweminrichting verantwoord te water te gaan: startsprong, hurksprong,
laten zakken.
• Vaardigheden tonen om vastpakken te vermijden (benaderen met een drijvend hulp- of reddingsmiddel) en de drenkeling lOm. vervoeren met gebruik van het drijfmiddel.
• Bevrijding uit een voorwaartse of achterwaartse omklemming in het water en vervolgens I Om verveeren in een toepasselijke vervoersgreep
• Vanaf de bassinrand met startsprong in het water springen onmiddellijk gevolgd door 15 meter onderwater zwemmen waarbij een ring die op een diepte van minimaal 2 meter en 15 meter uit de kant ligt
boven water gebracht wordt.
• Vanaf de bassinrand met startsprong in het water springen onmiddellijk gevolgd door 5 minuten
zwemmen in een borstslag naar keuze van de kandidaat. Binnen deze 5 minuten moet een minimale
afstand worden afgelegd volgens onderstaande tabel.
Leeftijd

15-19 jr.

20-29 jr.

30-39 jr.

40-49 jr.

50-59 jr.

60+ jr.

Man

200 mtr.

200 mtr.

175 mtr.

175 mtr.

150 mtr.

125 mtr.

Vrouw

200 mtr.

175 mtr.

150 mtr.

150 mtr.

125 mtr.

100 mtr.

Noot
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Tijdens het zwemmen in borstslag moet gezwommen worden in een door de bond beschreven borstslag-met-hethoofd-boven-water.
De vervoersgrepen moeten achter elkaar worden uitgevoerd, zonder het contact met de drenkeling te verliezen.
Uitvoering van de reddingen aan de hand van een vooraf opgegeven scenario waarin ook eerste levensreddende
handelingen moeten worden uitgevoerd.
Gebruik van veel voorkomende hulpmiddelen die in het zwembad gebruikt worden en die direct toegankelijk zijn
(bijvoorbeeld flexibuis, plastic zak en kledingsstuk).
Gekozen kan worden uit reddingklos, werpzak, reddingslijn, rescue can, rescue tube.
De diepte wordt op het certificaat vermeld.

Opdracht 6.08
Uit welke zes praktijkonderdelen bestaat het examen 'Zwemmend Redden voor
Zwembaden'?

6.7. UITVOEREN VAN EEN REDDINGSACTIE
Ondanks goed preventief toezicht komt het regelmatig voor dat je een reddingsactie moet uitvoeren.
Iemand kan onwel geworden zijn in het water, kramp krijgen of erger.
Binnen het team van Lifeguards moeten goede afspraken gemaakt zijn over de taakverdeling bij reddingsacties. Een aantal richtlijnen moet hierbij gehanteerd worden:
• Zorg ervoor dat tenminste één collega weet dat je een reddingsactie te water moet uitvoeren. Dit kan
bijvoorbeeld door een fluitsignaal gecombineerd met een handgebaar. Je collega kan dan zorgdragen
voor verdere communicatie (assistentie) en zal je zone (toezichtpositie) moeten overnemen.
•

Probeer, daar waar mogelijk, te vermijden dat je de reddingsactie te water moet uitvoeren, want dat
levert altijd extra risico's op. Het werpen of toesteken van een reddings- of hulpmiddel kan in sommige gevallen een prima alternatief zijn.

•

Sta je alleen aan het bassin toezicht te houden en je moet te water, dan ga je er eerst voor zorgen dat
je collega's elders in het gebouw weten dat je je toezichtpositie voor een calamiteit moet verlaten. De
noodzender is dan een goed hulpmiddel, maar mocht je die niet hebben, dan zul je met het team
afspraken moeten maken over hoe dit probleem opgelost dient te worden. Bedenk dat, als er vooraf
geen communicatie heeft plaatsgevonden, je geen assistentie zult krijgen. Bovendien kan je toezichtpositie dan niet overgenomen worden.
Indien je niet kunt wachten op assistentie dan dienen alle zwembadgebruikers het water te verlaten
(veiligheid)

6.7.1. VOORBEELD VAN EEN STANDAARDPROCEDURE
Om je een beeld te geven van wat er allemaal in werking treedt bij een calamiteit en wie daar allemaal bij
betrokken zijn, zullen we een voorbeeld geven van hoe er goed gehandeld kan worden.
Het gaat om een (bijna-) verdrinking in een groot zwembad (meerdere bassins)

EINDE TOEZICHTPLAN, ER IS TOCH IETS GEBEURD, HET NOODPLAN TREEDT
INWERKING
1. Lifeguard ontdekt de drenkeling.
2. Belt middels interne noodlijn de receptie,
3. Geeft door 'code 1, post 3'.
4. Receptioniste roept middels omroepinstallatie om: 'attentie medewerkers,
code 1, post 3'.
5. Alle vrije beschikbare Lifeguards (koffiepauze enz.) haasten zich nu naar hun
collega.
6. Een van de vrij beschikbare Lifeguards heeft inmiddels de zone van de
Lifeguard overgenomen en dit kenbaar gemaakt.
7. De Lifeguard voert de reddingsactie uit en wordt al vrij snel geassisteerd
door de vrije beschikbare collega's.
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8.
9.

Twee Lileguards gaan reanimeren, de anderen dragen zorg voor de overige zwembadgebruikers.
De receptioniste heeft direct het ziekenhuis en de ambulancedienst gewaarschuwd. De broeders komen snel het reanimeren overnemen en dienen
zuivere zuurstof toe.
10. De receptioniste heeft ook onmiddellijk de direct-verantwoordelijken en
eind-verantwoordelijken verwittigd.
11. De drenkeling is nog in leven en wordt per ambulance snel afgevoerd
naar
een bij voorkeur gespecialiseerd ziekenhuis.
12. De Lifeguard belt de receptioniste om te melden dat code 1 opgeheven is.
13. De receptioniste roept voor alle medewerkers om dat code 1 opgeheven is.

Het lijkt allemaal heel simpel. maar er komt nogal wat bij kijken, Wat is er nu allemaal achter de
schermen gebeurd? Hoe wist iedereen wat hij doen moest? Dat is vooraf vastgelegd en is ook regelmatig
geoefend.
Daarom was dit team in staat om zo professioneel te handelen.

Een aantal zaken ter verduidelijking
• Bij punt 2 wordt de interne lijn gebeld. De Lifeguard wist dat dit het noodnummer was en alleen bij
(bijna-)verdrinkingen mocht worden gebruikt. De receptioniste nam snel op, omdat er een alarm
afging op het moment dat de noodlijn gedraaid werd. Met haar was afgesproken dat zij al het andere
werk moest laten liggen en direct moest opnemen, als dit noodnummer werd gebeld.
• Bij punt 3 zegt de Lifeguard alleen maar code I, post 3 en hangt vervolgens op, om snel zijn reddingsactie uit te gaan voeren. De receptioniste van het zwembad weet dat code I een (biina-] verdrinking
betekent en dat er spoed is.
• De receptioniste zorgt voor assistentie. Alle medewerkers weten dat code I een (bijna-)verdrinking
betekent. Post 3 is bij de duikplank van het recreatiebassin, ook dat is bij iedere medewerker bekend.
Alle vrije medewerkers weten dat wanneer code I wordt omgeroepen, je direct je collega moet gaan
assisteren. Het is jammer van je koffiepauze, maar die is dan echt voorbij.

•

De receptioniste belt direct de ambulancedienst. zonder te weten hoe het slachtoffer er aan toe is.
Code I is hiervoor bedoeld, en ze moet erop vertrouwen dat er gereanimeerd zal worden. Ook dat is

een interne afspraak.
•

•

•

Van tevoren is een taakverdeling binnen het team van Lifeguards vastgesteld. Hierdoor wordt zorgge-

dragen voor snelle reanimatie en blijven alle toezichtposities bemand. Ook zorgen Lifeguards en
andere medewerkers ervoor dat overige zwembadgebruikers op afstand blijven van het ongeval.
Een medewerker van de huishoudelijke dienst heeft op het parkeerterrein de ambulance opgewacht
en begeleidt het ambulancepersoneel naar de plek des onheiIs. Hij wist dat dit zijn werk was omdat
hierover taakafspraken waren gemaakt. Ook code I en post 3 waren bij hem bekend, waardoor de
broeders snel naar de goede plek werden begeleid.
De Lifeguard belt de receptioniste om te melden dat code I opgeheven is. Nadat de receptioniste dit
heeft omgeroepen, kunnen alle medewerkers weer aan het werk. Zij hebben gedaan wat zij konden.
Het is nu afwachten.

Door dit voorbeeld wordt je duidelijk gemaakt, hoe belangrijk het is voor snelle adequate hulpverlening,
dat je eenduidige afspraken hebt gemaakt met alle medewerkers binnen het zwembad. En dan hebben we
het nog niet gehad over de verdere afwikkeling van dit uiteindelijk en gelukkig goed afgelopen geval (dat
weten we intussen):
• er moet op alle niveaus gerapporteerd worden
• er moet op alle niveaus geëvalueerd worden

•

betrokkenen moeten waar nodig hulp krijgen.

_
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6.7.2. VOORBEELDEN VAN NATTE REDDINGEN
ZICHTBARE DRENKELING AAN HET WATEROPPERVLAK
• buiten bereik voor hulp van de kant
ο die hulp nodig heeft (onwel is geworden)
ο maar niet in paniek is.

Wat gebeurt er allemaal in deze situatie:
ο Een Lifeguard besluit om een natte redding uit te voeren omdat de drenkeling vanaf de kant niet te
bereiken is.
ο Alarmeert collega's door middel van fluit- en handsignalen. Het Noodplan treedt in werking. Collega's
snellen toe om te assisteren. De toezichtzone van de Lifeguard wordt overgenomen. Externe hulpdiensten worden gewaarschuwd.

•

De Lifeguard houdt de drenkeling in het oog, roept de drenkeling bemoedigend toe en schopt schoeisel uit.
Bliksemsnel overweegt hij de mogelijkheid van gebruik van hulp- of reddingsmiddel bij de natte redding. Die mogelijkheid is niet in de buurt. Misschien niet zo erg bij deze drenkeling.
ο De Lifeguard gaat te water met een hurkvallhurksprong. Op deze manier kan hij de drenkeling blijven
zien.
• De Lifeguard nadert de drenkeling, met een boog. van achteren en blijft hem kalmerend toespreken.
Het is inderdaad een rustige drenkeling die het overigens wel moeilijk heeft met ademhalen en buiten
bewustzijn dreigt te raken.
ο De drenkeling wordt vervoerd met de kopgreep naar de kant.
ο Twee toegesnelde collega's helpen de drenkeling met een handreiking uit het water en zien er op toe
dat de redder op eigen kracht het water verlaat. Andere Lifeguards zorgen voor zeker 10 meter vrije
werkruimte.

•
•

De drenkeling is buiten bewustzijn geraakt. De Lifeguards vermoeden hartproblemen.
De drenkeling wordt razendsnel afgezeemd en het splinternieuwe AED-apparaat (hartdefibrillator)
wordt aangesloten.

•
•
•
•

Het sprekende apparaat geeft de diagnose dat de drenkeling toe is aan een schok. Dat advies wordt
uitgevoerd.
Op dat moment komen twee broeders van de ambulancedienst te hulp. Zij nemen de hulp over en
brengen de onwel geworden drenkeling snel naar het ziekenhuis.
Zij hebben in de ambulance ook zo'n AED-apparaat. Deze staat per gsm al in verbinding met de cardioloog van het ziekenhuis.
In het zwembad wordt gerapporteerd in het Logboek. Er wordt tevens een ongevallenregistratieformulier ingevuld,

Het is dankzij Lifeguards en AED goedgekomen met de patiënt.

ZICHTBARE DRENKELING AAN HET WATEROPPERVLAK
•
•

buiten bereik voor hulp van de kant
die in paniek is.

Wat kan er zo'n situatie gebeuren:
• Een Lifeguard besluit om een natte redding uit te voeren omdat de drenkeling vanaf de kant niet te
bereiken is.
• Alarmeert het centrale punt. de receptie, door middel van mobilofoon. Het Noodplan treedt in werking. Collega's snellen toe om te assisteren. De toezichtzone van de Lifeguard wordt overgenomen.

•

Externe hulpdiensten worden gewaarschuwd.
De Lifeguard houdt de drenkeling in het oog, roept de drenkeling bemoedigend toe en schopt schoeisel uit. Tien meter verder weg ligt een stapel tubes van 1,5 meter lang. Hij besluit er twee te gaan

____ A_q_
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•
•

•

halen omdat de jonge maar stevige drenkeling in paniek is en hij voor zijn eigen veiligheid liever geen
lijfelijk contact wil maken. Hij blijft daarbij de drenkeling in het oog houden.
De Lifeguard gooit de tubes in het water en gaat zelf te water met een hurkval/hurksprong. Op deze
manier kan hij de drenkeling blijven zien.
De Lifeguard met de tubes nadert de drenkeling van voren en blijft hem kalmerend toespreken. Hij
vraagt de drenkeling om de toegestoken tubes te pakken. Dat mislukt een paar keer jammerlijk, de
drenkeling raakt steeds meer in paniek.
De Lifeguard besluit tot een redding zonder de tubes. Zwemt snel om de drenkeling heen en probeert
te vervoeren met een kopgreep.

•
•

•
•

De drenkeling slaat woest om zich heen en krijgt z'n redder in een omklemming Razendsnel bevrijdt
de Lifeguard zichzelf en vervoert de drenkeling nu in de okselnekgreep naar de kant.
Twee toegesnelde collega's helpen de drenkeling met een handreiking uit het water en helpen ook de
vermoeide redder uit het water. Andere Lifeguards zorgen voor zeker 10 meter vrije werkruimte.
De drenkeling wordt stabiel op het perron gelegd. Er wordt rustig met hem gesproken.
Spoedig arriveren twee broeders van de ambulancedienst. Vastgesteld wordt dat de drenkeling niet
echt onder is geweest. Hij is wel in paniek geweest en heeft water binnen gekregen, dat hij er op dat
moment met overige maaginhoud vrolijk uitkotst.

•

Besloten wordt het thuisfront van de drenkeling te waarschuwen. Tevens wordt besloten dat de drenkeling onder begeleiding van een Lifeguard van het zwembad direct voor controle naar de eigen huisarts gaat. Het thuisfront zal hem daar afhalen.
In het zwembad wordt gerapporteerd in het Logboek. Er wordt tevens een ongevallenregistratieformulier ingevuld.

NIET OF SLECHT ZICHTBARE DRENKELING DIE ONDER WATER IS VERDWENEN

Hoe kan dit scenario verlopen:
• Een Lifeguard ziet 15 meter verder op, bij een speel- en stoeisituatie, een zwemmer onder water verdwijnen die niet boven komt. Hij meent hem onder water te zien.
• Hij alarmeert het centrale punt, de receptie, door middel van een noodzender. Het Noodplan treedt in
werking. Collega's snellen toe om te assisteren. De toezichtzone van de Lifeguard wordt overgenomen.
Externe hulpdiensten worden gewaarschuwd.

•

De Lifeguard gaat met een kopsprong te water en zwemt 15 meter onder water naar de vermeende

plaats des onheils. Het is daar 3,5 meter diep. Hij vindt de drenkeling niet direct.
•

Bij het naar boven gaan ziet hij in een flits verder op iets onder water.

•
•

Snel zwemt hij naar die plek en gaat met een hoekduik naar beneden, daar vindt hij de drenkeling en
brengt hem naar boven. De drenkeling is buiten bewustzijn.
De drenkeling wordt vervoerd met de kopgreep naar de kant.

•

Twee toegesnelde collega's helpen de drenkeling met een handreiking uit het water en zien er op toe

dat de redder op eigen kracht het water verlaat. Andere Lifeguards zorgen voor zeker 10 meter vrije
werkruimte.
•

De drenkeling is nog buiten bewustzijn, er wordt geen hartslag of ademhaling geconstateerd. Er wordt
begonnen met reanimatie.

•

Na enige minuten komen twee broeders van de ambulancedienst te hulp. Op het moment dat zij de
hulp overnemen is er weer een beetje hartslag en ademhaling bij de drenkeling. Snel wordt overgegaan op het geven van zuurstof. Zij voeren de drenkeling met spoed af naar het ziekenhuis.

•

In het zwembad wordt gerapporteerd in het Logboek. Er wordt tevens een ongevallenregistratieformulier ingevuld.

De patiënt heeft nog een paar dagen kritiek gelegen, maar is er dankzij de snelle redding en hulp heelhuids vanaf gekomen.
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Opdracht 6.09
Rollenspel: Redding van een in paniek rakende drenkeling.
Groepen van maximaal vijf personen; rolverdeling:
1 drenkeling
1 receptionist
2 Lifeguards
1 ambulancemedewerker
Bespreek vooraf de taken en stappen die je gaat volgen bij de redding.

6.8. RUG- EN NEKLETSEL
De rug en de nek zijn kwetsbare delen van het menselijk lichaam. Een drenkeling waarbij rug- en/of
nekletsel wordt vermoed, moet dan ook met alle voorzichtigheid behandeld worden. Letsel aan de rug of
nek kan namelijk onherstelbare schade aanrichten. In deze paragraaf komt aan de orde hoe je een drenkeling met (mogelijk) nekletsel moet behandelen.
Eerst wordt een stuk achtergrondinformatie gegeven over de wervelkolom en het ruggenmerg. Daarna
komt aan de orde hoe je rug- en nekletsel kunt herkennen en in welke volgorde je de handelingen uit
moet voeren. Tot slot worden technieken besproken die toegepast kunnen worden bij (het vermoeden
van) rug- en nekletsel.

6.8.1. WERVELKOLOM EN RUGGENMERG
In de rug bevindt zich de wervelkolom. De wervelkolom houdt het lichaam overeind, ondersteunt het
hoofd en beschermt het ruggenmerg. De wervelkolom bestaat uit 33 botten, die we ook wel wervels noemen. Tussen de wervels zitten de tussenwervelschijven. Deze bestaan uit kraakbeen en zorgen voor een
beperkte bewegingsmogelijkheid. Ook voorkomen ze wrijving tussen de wervels.
Het ruggenmerg is een onderdeel van het zenuwstelsel
en zorgt voor de verbinding tussen de hersenen en de
zenuwen. In de wervelkolom bevinden zich de zenuwen,
die tussen de wervels door naar buiten toe komen.
Letsel aan de wervelkolom kan dus ernstige en blijvende
schade veroorzaken aan het zenuwstelsel. Mogelijke letsels aan de wervelkolom zijn:
• Wervel breuk
• Verschuiving van de wervel
• Teveel voor- of achterover buigen.

wervelkolom

Deze letsels kunnen allemaal een vernauwing veroorzaken van het kanaal
waar het ruggenmerg doorheen loopt. Dit veroorzaakt dan weer een beknelling van het ruggenmerg en
dus de zenuwen. Door deze beknelling in het ruggenmerg kan functieverlies optreden. Hoe dichter het
letsel zich bij het hoofd en de nek bevindt. hoe meer functieverlies er zal zijn.

85-

6.8.2. RUG- EN NEKLETSEL BIJ DRENKELINGEN IN ZWEMBADEN
Mogelijke oorzaken van rug- en nekletsel
•
•
•
•
•
•

vanaf de kant springen (kopsprong) in ondiep water
omver geworpen worden door golven in een golfslagbad
te snel achter elkaar starten vanaf glijbanen waardoor bezoekers elkaar ongecontroleerd raken bij het
landen in een plonsbad
foutief (zijwaarts) springen van een springplank
vanaf een springplank op een medebezoeker terecht komen in het landingsgebied
enz.

Benaderen van een drenkeling met rug- en nekletsel
Bij rug- en nekletsel is er in 50 % van de gevallen sprake van onomkeerbare beschadiging. In alle andere
gevallen is er sprake van gedeeltelijke schade. In die gevallen is er herstel mogelijk als er op de juiste
manier wordt gehandeld De juiste behandeling begint al in de beginfase van de eerste hulp. In 3 tot 25%
van de gevallen ontstaat de beschadiging namelijk door onjuist handelen in deze beginfase. Een juiste
behandeling van het slachtoffer is dan ook zeer belangrijk. Er moeten dus Lifeguards zijn die weten hoe
ze moeten handelen bij rug- en of nekletsel. Op welke manieren dit kan en welke methoden je daarbij
kunt gebruiken, komt in de volgende paragrafen aan de orde.
Voordat je een drenkeling uit het water haalt. moet je als Lifeguard al beoordelen of er (mogelijke) schade is aan de rug of de nek. Een drenkeling met rug- en nekletsel. of een vermoeden daarvan, benader je
anders dan een drenkeling waarbij dit niet het geval is. Een juiste behandeling van drenkelingen met rugen/of nekletsel valt of staat dan ook bij het herkennen daarvan.

Herkennen van rug- en nekletsel
Letsel aan de rug en de nek (en dus het ruggenmerg) kun je op verschillende manieren herkennen.
Hieronder zijn de belangrijkste kenmerken weergegeven:
• pijn (in de nek en!of rug)
• verminderde beweeglijkheid van armen en/of benen
• doof gevoel. tintelingen, branderig gevoel van armen en/of benen
• desoriëntatie
• misselijkheid
• bewusteloosheid
• andere ongewone waarnemingen bij bewegen: stijfheid, zwaar gevoel. onhandigheid
• in extreme gevallen kan er sprake zijn van hart- en longproblemen.
Rug- en/ of nekletsel kun je vanaf de buitenkant niet herkennen. Als een drenkeling bij kennis is, zul je als
Lifeguard dus moeten vragen of deze last heeft van bovenstaande klachten. Bij pijn in de rug of nek moet
je altijd uitgaan van rug- of nekletsel. Bij twijfelgevallen ga je altijd uit van rug- of nekletsel.
Bij een drenkeling die niet bij kennis is en die met het gezicht in het water ligt, ga je uit van het ergste Je
behandelt de drenkeling dan alsof er sprake is van rug- of nekletsel.

Volgorde van handelen
Zodra je rug- of nekletsel hebt vastgesteld of vermoedt, kun je gaan handelen. Een drenkeling met rugen! of nekletsel moet uiterst voorzichtig behandeld worden. De onderstaande handelingen staan op volgorde van prioriteit en moeten altijd in deze volgorde uitgevoerd worden:
I. ademweg vrijmaken
2. beademen, als dat nodig is
3. nek immobiliseren
4. lichaam stabiliseren
5. drenkeling uit het water halen
6. overige hulpverlening.
De stappen I t/m 4 zijn na training en door regelmatig oefenen goed door Lifeguards uit te voeren. Het
uit het water halen van een drenkeling met behulp van een wervel plank behoort niet tot de basiscompetenties van een Lifeguard. Door specifieke training en regelmatig oefenen is het echter wel goed mogelijk.
Het is aan te bevelen om vooraf (op te nemen in het toezichtplan) afspraken te maken met de lokale
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ambulancedienst welke handelingen door het zwembadpersoneel moeten worden gedaan en welke door
medewerkers van de ambulancedienst. Hierdoor stem je de hulpverlening optimaal af en bevorder je de
kwaliteit van de hulpverlening.
Bij het beademen van een slachtoffer moet je gewoonlijk het hoofd kantelen om de luchtweg vrij te
maken. De nek van een drenkeling met rug- en/of nekletsel moet echter zo neutraal mogelijk gehouden
worden Je moet dus een evenwicht zien te vinden tussen het kantelen van het hoofd om de luchtweg vrij
te maken en het neutraal houden van de nek. Probeer eerst te beademen met alleen een kinlift. dus zonder het kantelen van het hoofd.

LET OP!
Het beademen van de drenkeling is uiteindelijk het belangrijkste en heeft dus
de prioriteit boven het neutraal houden van de nek. Als een drenkeling met
(mogelijk) rug- en/of nekletsel bij bewustzijn is, maak dan verbaal contact.
Stel de drenkeling gerust en leg stap voor stap uit wat je allemaal gaat doen.
Vertel ook dat hij zijn hoofd niet mag bewegen (dus ook niet draaien). Als de
drenkeling weet wat er allemaal gaat gebeuren, zal hij een stuk rustiger zijn.
Tijdens de hulpverlening moet de toestand van de drenkeling steeds gecontroleerd
worden. Daarbij worden de gebruikelijke EHBO- en reanimatiehandelingen uitgevoerd. Verder moet een slachtoffer met mogelijk rug- en nekletsel beschermd
worden tegen zon, wind en kou (vooral in buitenbaden). Bij een slachtoffer met
nekletsel is er namelijk vaak sprake van een stoornis in de temperatuursregulatie
van het lichaam. Hierdoor raakt het slachtoffer sneller onderkoeld dan normaal.
Ook als een drenkeling met het gezicht naar beneden in het water ligt, kan deze
bij bewustzijn zijn. Misschien is de drenkeling verlamd door het letsel en kan hij
zich daardoor niet bewegen. Door de ligging van het zwaartepunt draait de
drenkeling automatisch in de positie met het gezicht in het water. De drenkeling
moet in dit geval zo snel mogelijk omgedraaid worden. Op welke manieren dit
kan, komt in de volgende paragraaf aan de orde.

Opdracht 6.10

a. Waaraan kun je (mogelijk) rug- en nekletsel herkennen? Noem vijf kenmerken.
b. Een drenkeling met (mogelijk) rug- en nekletsel moet je altijd heel voorzichtig
behandelen. Waarom?
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•

II

6.8.3. TECHNIEKEN OM HET SLACHTOFFER STABIEL OM TE DRAAIEN
Als een drenkeling met het gezicht in het water ligt, moet deze omgedraaid worden. Daarbij moet je rekening houden met het (mogelijke) rug- en/of nekletsel de rug en nek van de drenkeling moeten stabiel
gehouden worden. Daarvoor zijn drie technieken, die hieronder op een rij staan met hun voor- en nadelen.

VICE GRIP (KLEM GREEP)
Toepassen in meer dan heupdiep water. Vervolgens de drenkeling naar ondiep
water vervoeren.
Voordeel: goede stabilisatie, door één getraind persoon uit te voeren.
Nadeel: niet in ondiep water uit te voeren.

B
enader het slachtoffer voorzichtig (geen golfslag veroorzaken)
Ga met je arm onder het slachtoffer,over de dichtstbijzijnde arm van het slachttoffer en plaats je arm op het borstbeen.
Met deze arm houd je druk op het borstbeen terwijl je met je duim en vingers het hoofd ondersteunt ter hoogte van de
kaak. Met je andere onderarm ondersteun je de wervelkolom. Je vingers zijn gestrekt en omvatten stevig de achterzijde
van het hoofd van het slachtoffer. Houd je vingers, ellebogen en polsen stil. Je ellebogen en onderarmen moeten voorzichtig maar stevig tegen elkaar worden gedrukt.
D
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•

H
Handhaaf ten allen tijde de Vice Grip

Vervoer de drenkeling in deze nieuwe positie naar ondiep water
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BEAR HUG
Toepassen in minder dan heupdiep water.
Voordeel: goede stabilisatie, in ondiep water mogelijk.
Nadeel: eindpositie van de Lifeguard is onder het slachtoffer, er zijn meerdere
getrainde personen nodig.

Slachtoffer
ligt voorover in
het water

Stap over het slachtoffer heen en leun voorover. Strek je armen naar voren en omvat het hoofd van het slachtoffer aan
beide zijden met je vingers gestrekt Het hoofd en de nek worden gestabiliseerd door het fixeren van je vingers. polsen.
onderarmen en ellebogen. Door voorzichtig druk uit te oefenen op beide zijden van het hoofd en bovenlichaam fixeer je
stand van het hoofd t.o.v. het lichaam.
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Het slachtoffer wordt omgedraaid met zijn gezicht naar boven. Hiervoor laat je een schouder in het water vallen en
gebruik je je been aan de andere zijde om je af te zetten.

R
Rol door tot je helemaal onder het slachtoffer ligt.

In de eind positie lig je als redder op je rug (op de bodem) met de drenkeling recht boven je. Op dit moment kunnen collega's
het slachtoffer overnemen (zie wervelplank).
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HEAD SPLINT
Toepassen in minder dan borstdiep water.
Voordeel: gemakkelijk en snel, door één persoon uit te voeren.
Nadeel: minder goede stabilisatie.

Slachtoffer ligt voorover in het water

Benader het slachtoffer voorzichtig. Pak voorzichtig beide armen van het slachtoffer vast (halverwege de schouder en
elleboog).

•
B
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Breng beide armen van het slachtoffer voorzichtig naar elkaar toe waardoor de oren worden geklemd tussen de armen.
Breng voorzichtig druk uit op beide armen waardoor je de positie van het hoofd fixeert

D
Draaai het slachtoffer door de dichtstbijzijnde arm van het slachtoffer naar beneden te duwen en de verst weg gelegen arm
arm naar je toe te trekken.

Draai het slachtoffer helemaal door tot het op de rug ligt met het gezicht naar boven. ,
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TOELICHTING EN TIPS
In ondiep water moet je het lichaam van de drenkeling stabiliseren. Bij voorkeur
dient dit te gebeuren met een nekkraag en een wervelplank. Als deze niet aanwezig zijn, dan probeer je het zo goed mogelijk, desnoods met de hand.
Vaak zijn er meer hulpverleners nodig, dan dat er getrainde personen aanwezig
zijn. In dat geval is er de mogelijkheid om ongetrainde helpers in te zetten. De
meest getrainde hulpverleners staan dan het dichtst bij het hoofd, omdat het
stabiel houden van de nek en het hoofd het meest belangrijk zijn.
De ongetrainde helpers ondersteunen dan de rest van het lichaam.
Als een drenkeling zelf uit het water komt lopen met pijn in de nek of rug, dan is
er ook sprake van
nek-/ rugletsel tot het tegendeel is bewezen. Bij een nog staand slachtoffer verricht je de volgende
handelingen:
ο Je voert de klemgreep uit en doet daarna de nekkraag om
ο Je plaatst de wervelplank achter de rug en maakt deze vast
ο Je kantelt de wervelplank en legt deze op de grond.
Let op,de drenkeling moet in alle gevallen horizontaal worden gehouden. Als
een drenkeling met rug of nekletsel verticaal wordt gehouden, dan kan dat
fataal zijn, en wel om de volgende redenen:
ο

Het gewicht van het lichaam verandert als de drenkeling uit het water komt.
Er komt dan meer kracht op de wervelkolom te staan.
ο In het water zijn de benen zwaarder dan de romp, maar boven water is dit
andersom. Als je je hiervan niet bewust bent, kunnen hulpverleners het
slachtoffer laten vallen. Dit geldt vooral voor de ongetrainde hulpverleners.
ο In een verticale houding is het hoofd minder stabiel dan in horizontale
houding.
ο Door een verticale houding kan er een plotselinge daling in de bloeddruk
ontstaan. Dit kan een acute hartstilstand tot gevolg hebben.

Opdracht 6.11
Vul de ontbrekende gegevens aan.
TECHNIEK

WATERDlEPTE

VOORDELEN

Head Splint

Minder goede

Minder dan

Door één persoon

stabilisatie

uitte voeren

Door meerdere

Goede stabilisatie

personen uit

heupdiep water

te voeren
Goede stabilisatie
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6.8.4. DE WERVELPLANK
Om een slachtoffer zo stabiel mogelijk en horizontaal uit het water te halen, kun je gebruik maken van
een wervelplank. Deze schuif je onder het slachtoffer, terwijl je de nek en de rug stabiel houdt. Daarna
maak je het slachtoffer vast met een aantal gordels. Een wervelplank gebruik je in rustig water, dus niet in
zee bij hoge golven.

EEN WERVELPLANK MOET AAN EEN AANTAL EISEN VOLDOEN:
•
•
•
•

•

Het hele lichaam moet gestabiliseerd kunnen worden
De plank moet van stevige kwaliteit zijn
De gordels moeten gemakkelijk in gebruik zijn
De gordels moeten gemakkelijk aan de grootte van het slachtoffer aan
te
passen zijn
De plank moet röntgenstralen door kunnen laten, zodat het slachtoffer in
het
ziekenhuis niet eerst op een andere plank hoeft worden gelegd.

•

•

Lifeguard 1 houdt het slachtoffer vast met de Vice Grip

lifcgunrd 2 ondersteund het hoofd [duiman boven de oren en vingertoppen erendeel
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lifeguard 3 ondersteund het onderlichaam en de benen

lifeguard vier heeft de wervelplank klaar gemaakt voor gebruik en brengt de plank naast het slachtoffer in het water.

Lifeguard 1 helpt lifeguard 4 door aan te geven wanneer de plank in correcte positie is gebracht (tekens op de plank
komen overeen met de positie van het slachtoffer).

•

De borstband wordt vastgemaakt

I
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Lifeguard 3 (inmiddels opgeschoven naar de voetzijde van de plank) de plank iets
onderwater.
Hierdoor komt de wervelplank dichter onder het hoofd van het slachtoffer
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De hoofdband wordt vastgemaakt vlak boven de wenkbrauwen van het slachtoffer.
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De band wordt met een hand strak getrokken terwijl het hoofd de andere hand in positie gehouden wordt.

De overige banden worden van boven (lichaam) naar beneden (enkels) vastgezet.

Het slachtoffer wordt m.b.v. de wervelplank op de kant gebracht
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6.9. MOGELIJKHEDEN OM KWALITEIT VAN
HULPVERLENING TE OPTIMALISEREN
6.9.1. ZUIVERE ZUURSTOF
Bij het reanimeren van een drenkeling in een zwembad is het aan te raden om gebruik te maken van
zuivere zuurstof. In het verleden is de apparatuur die hiervoor nodig is uit de zwembaden verdwenen. Het
toedienen van zuurstof werd gezien als een voorbehouden (voor deskundige hulpverleners) handeling.
Inmiddels weten we dat het aanreiken van zuivere zuurstof aan een zelfstandig ademende drenkeling is
toegestaan (zgn. freeflow apparatuur). Ook het actief mee inblazen van zuivere zuurstof (via masker) bij
een niet ademende drenkeling is na gedegen opleiding en frequente training door lifeguards te doen.
Inmiddels wordt er door verschillende partijen volop gepleit om e.e.a. weer mogelijk te maken.
Reden voor dit alles is dat de medische wetenschap inmiddels heeft aangetoond dat drenkelingen in
zwembaden een slechte kans op overleven hebben. De hoge lucht- en watertemperatuur zorgen ervoor dat
een drenkeling al na twee minuten ernstig hersen letsel kan oplopen (celdood door zuurstoftekort). Nog
langer wachten (enkele minuten) leidt tot de dood. Binnen deze twee kritische minuten moet de drenkeling dus op de kant zijn gebracht en moet het reanimeren zijn begonnen. Zuurstof van een Lifeguard
(hulpverlener) bevat 16 % zuurstof. Toegediende zuurstof bevat 21 ~ 1 00% zuurstof. Door zuivere zuurstof toe
te dienen nemen de kansen van een drenkeling in een zwembad significant toe.
Waarom wordt het dan nog niet overal gebruikt zul je je afvragen. Dit heeft verschillende oorzaken. Om
e.e.a. goed te kunnen toepassen is een gedegen opleiding en veel training en ervaring nodig. Daarnaast
moet de apparatuur regelmatig worden gecontroleerd en is zuivere zuurstof is slechts beschikbaar op
recept. De komende tijd zal uitwijzen hoe snel deze ontwikkelingen gaan en of en wanneer zwembaden in
grote mate gebruik zullen gaan maken van deze reddingsmethode.

6.9.2. AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILATOR (AED)
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. De AED is het meest effectieve instrument bij hulpverlening in geval van een plotselinge hartstilstand, doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Deze levens bedreigende ritmestoornis kan optreden bij een acuut hartinfarct. Meestal is de hartstilstand echter het
gevolg van een chaotisch samentrekken van de hartspier (kamerfibrilleren)

6.9.3. AED VOOR LEKEN
Om niet meer afhankelijk te hoeven zijn van de aanrijdtijd van ambulances, heeft de medische wetenschap een Automatische Externe Defibrillator (AED) ontwikkeld voor leken. Indien binnen vijf minuten
een omstander via de AED de eerste stroomstoot toedient stijgt de overlevingskans tot 70%. Vanaf het
moment dat de reanimatie is gestart door omstanders wordt de overlevingskans bepaald door de tijd die
het duurt tot een stroomstoot het normale hartritme terugbrengt. Deze stroomstoot defibrilleert het hartritme van kamer of ventrikelfibrilleren naar een normaal hartritme met bloedcirculatie. Elke minuut dat
het langer duurt voordat de defibrillator het normale hartritme kan terugbrengen, daalt de overlevingskans met 10%! Vele toonaangevende internationale organisaties zoals de American Heart Association
(AHA)en de Europese Reanimatie Raad (ERC) raden met klem aan deze defibrillatoren zoveel mogelijk in
te zetten en leken te trainen in het gebruik ervan. Inmiddels zijn verschillende zwembaden uitgerust met
een AED apparaat. Het is te verwachten dat dit aantal de komende jaren fors zal groeien.

Opdracht 6.12

Noem drie andere (aanvullende) hulpmiddelen die je kunt gebruiken bij de
hulpverlening van een drenkeling.
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6.10. SAMENVATTING
Drenkelingen
Drenkelingen in een zwembad die onder water verdwijnen, moeten zeer snel worden geholpen. De hoge
watertemperatuur in zwembaden noodzaakt tot een redding waarbij de drenkeling binnen 2 minuten, na
het onder water verdwijnen, gereanimeerd wordt. Daarna is de kans op hersenbeschadiging groot.
Reddingen vanaf de kant "droge reddingen"
Als het mogelijk is kiezen Lifeguards voor het uitvoeren van een droge redding. Het gaat hierbij altijd om
zichtbare, aan het wateroppervlak verkerende, drenkelingen. Ligt de drenkeling dichtbij dan kan volstaan
worden met het toesteken van een arm. Ligt de drenkeling verder van de kant dan wordt gebruik gemaakt
van een reddingsmiddel (bijvoorbeeld een reddingskios) of een hulpreddingsmiddel (elk voorwerp waarmee contact kan worden gemaakt met de drenkeling). Bijzondere aandacht verdient het uit het water
halen van drenkelingen. Dat dient te gebeuren door middel van een zogenaamde 'handreiking'.
Reddingen te water "natte reddingen"
Reddingen te water beginnen voor de Lifeguard altijd met snel nadenken over het mogelijk gebruik kunnen maken van een hulp- of reddingsmiddel (eigen veiligheid)
Lifeguards moeten een scala aan (zwem-)vaardigheden hebben om een natte redding te kunnen uitvoeren. Daarbij hoort zeker een aantal vervoers- en bevrijdingsgrepen.
Voordat een Lifeguard te water gaat voor het uitvoeren van een natte redding slaat hij op een afgesproken manier alarm. Hierdoor worden collega's gewaarschuwd en worden hulpdiensten ingeschakeld.
Er zijn verschillende natte reddingen en soorten drenkelingen te onderscheiden die elk een eigen scenario hebben.
• Zichtbare drenkeling aan het wateroppervlak, buiten bereik voor hulp van de kant, die hulp nodig
heeft (onwel is geworden) maar niet in paniek is.
• Zichtbare drenkeling aan het wateroppervlak, buiten bereik voor hulp van de kant, die in paniek is.
• Niet of slecht zichtbare drenkeling die onder water is verdwenen.
Lifeguards zijn zo getraind dat zij zich bewust zijn van de verschillende scenario's die zich voordoen bij de
verschillende natte reddingen en soorten drenkelingen.
Dat strekt zich uit tot o.a:
• Vaststellen, is de drenkeling zichtbaar of niet, boven water of onder.
• Nadenken over gebruik hulp- of reddingsmiddel
• Alarmeren.
• Uitvoeren van een redding.
• Wat is mijn rol als de redding door een collega-Lifeguard wordt uitgevoerd
• Redden van de drenkeling, aan en op de kant brengen.
• Geven van adequate EHBO- en/of reanimatiehulp.
• Rapportage van de redding.
Redden van drenkelingen met ernstige rugblessures
Rugblessures kunnen in een zwembad ontstaan door o.a:
• vanaf de kant springen in ondiep water
• omver geworpen worden door golven in een golfslagbad
• te snel achter elkaar starten vanaf glijbanen waardoor bezoekers elkaar ongecontroleerd raken bij het
landen in het plonsbad
• foutief (zijwaarts) springen van een springplank
• vanaf een springplank op een medebezoeker terecht te komen in het landingsgebied.
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De rol van het team Lifeguards bestaat uit het stabiliseren van de drenkeling met rugklachten.
• Bij dit soort reddingen werk je met meerdere Lifeguards.
• De Lifeguards werken aan het stabiel maken/houden van de drenkeling in het water.
• Indien getraind halen de lifeguard de drenkeling met een wervel plank uit het water I Indien niet
getraind wachten de Lifeguards na het veilig stellen van de ademhaling en het stabiliseren van de
drenkeling (in het water) op deskundige hulp (ambulance)
De kwaliteit van de hulpverlening kan verder worden vergroot door:
• Gebruik van zuivere zuurstof bij reanimatie en het trainen van Lifeguards voor het toepassen hiervan
• Het aanschaffen van Automatische Externe Defibrilatoren (AED's) en het trainen van Lifeguards in het
omgaan met deze apparatuur.
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