
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 waar-
mee 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 kun-
nen maken van een hulp- of reddingsmiddel (eigen veiligheid).

Lifeguards moeten een scala aan (zwern-jvaardigheden hebben om een natte redding te kunnen uitvoe-
ren. 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 afgespro-
ken 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 scena-
rio 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 hetteam 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 wervelplank uit het water / 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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