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Voor reddingsbrigades met toezichts- en hulpverleningstaken
Informatiekaart waterhulpverlening
Tijdens deze coronacrisis geven wij handreikingen en protocollen
om de reddingsbrigades te helpen bij het invullen van waterhulpverlening passend bij de situatie. Daarbij gelden de volgende
uitgangspunten:
1. Onze protocollen en handreikingen zijn gebaseerd op de actuele
adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van
het kabinet en overheden. De Medische Adviesraad (MAR) is
onze adviseur voor de vertaling van de medische aspecten.
2. Sommige werkzaamheden zien wij als cruciale taken.
3. De cruciale taken houden we zo lang mogelijk vol.
4. Brigades verlenen elkaar onderlinge bijstand bij schaarste in
capaciteit.
5. We gaan professioneel om met risico’s in het werk.

Inzetbaarheid reddingsbrigade
Tijdens de coronapandemie blijven we te maken hebben met sterk
wisselende maatregelen. Het lokale brigadebestuur neemt telkens
op basis van de laatste informatie en inzichten een weloverwogen
beslissing over de inzetbaarheid van de reddingsbrigade.
Is er sprake van een DVO en/of wordt er in opdracht een cruciale
taak uitgevoerd? Stem de inzet af met de opdrachtgever. Ook de
communicatie met de leden is hierin belangrijk. Neem ze mee in
de afweging en inventariseer de inzetbaarheid. Als de conclusie is
niet in te zetten, zorg dan voor duidelijke communicatie en blijf
weg uit het verzorgingsgebied.

Een van de maatregelen is het houden van afstand. Dit is niet
verplicht voor diegene die 'eerste hulp biedt bij een het leven of
de gezondheid bedreigende situatie, voor zover deze zijn taak niet
op gepaste wijze kan uitoefenen met inachtneming van de veilige
afstand'. Hieronder valt ook de hulpverlening door lifeguards. Het
bemanningsverblijf op de reddingspost wordt beschouwd als een
besloten plaats, zie ‘Handreiking Toezicht en Reddingspost’, waarbij het toegestane aantal personen in groepsverband in acht moet
worden genomen. Een uitwerking van de maatregelen staat op
Rijksoverheid.nl.
Vragen over de uitwerking van de regels zijn te stellen via de gemeente of de veiligheidsregio.

Leeswijzer
Deze operationele informatiekaart wordt regelmatig geüpdatet.
De laatste versie staat standaard op Bondsinfo, in de Servicedesk
bij ‘Coronacrisis’. Over elke update wordt bericht op Bondsinfo en
in een Bestuursnieuwsbrief. Zorg ervoor dat de meest actuele
versie wordt gebruikt en verwijder oude (geprinte) versies.

 Voor de cruciale taken houden we de richtlijnen voor hulpdien-

sten aan. Ga hier met gezond verstand mee om. Zijn er voldoende
mensen blijf dan thuis (ook om redenen van continuïteit).
Heb jij of iemand binnen de brigade of je omgeving klachten of is
positief getest? Volg het ‘Stroomschema klachten en besmetting
COVID-19’.

Lees je dit document in een papieren versie? De
originele informatiekaart en de stukken waarnaar
wordt verwezen, zijn te bereiken via deze QR-code.

Volg de instructies voor persoonlijke hygiëne op, zowel tijdens als
buiten je dienst:
 Schud geen handen.
 Was regelmatig grondig de handen met water en zeep (o.a. na
uitruk en na verlaten reddingspost / botenhuis).
 Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
 Wend het hoofd af indien het slachtoffer hoest.
 Volg de adviezen met betrekking tot niet-medisch mondkapjes.
Voor een overzicht van alle basisregels, zie onderstaande link.

Meer info zie: Stroomschema klachten en besmetting
Meer info zie: Gezondheidsadviezen rijksoverheid
Toezicht en reddingspost
Mondkapje voor publiek gebruik



De door de overheid genomen maatregelen en de ‘Tijdelijke
wet maatregelen COVID-19’ hebben invloed op het gebruik van
binnen- en buitenruimtes. Deze zijn onder meer van invloed op het
gebruik van de reddingspost.

Meer info zie: Handreiking Toezicht en Reddingspost
Toezicht evenementen
Vanwege de gedeeltelijke lockdown per 13 oktober 2020 zijn alle
evenementen verboden.

Vakbekwaam blijven

Groen = nieuw item
Rood = mutatie t.o.v. vorige versie

Door ziekte en andere aan deze periode gerelateerde oorzaken,
kan het zijn dat de paraatheid van de alarmploeg en/of NRVeenheid onder druk komt te staan.
Het is raadzaam de paraatheid van jouw ploeg en/of eenheid te
monitoren.
Wanneer je voorziet dat de NRV-eenheid niet ingezet kan worden,
geef dit dan door via info@reddingsbrigade.nl (onder vermelding
van ‘Paraatheid NRV-eenheid’).

Basisregels voor iedereen

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

-19’ in werking. Deze wet heeft als doel om de coronamaatregelen
een wettelijke basis te bieden. Daarmee zijn de (regionale) noodverordeningen niet langer van kracht. Aan deze wet is een regeling
gekoppeld met de detailuitwerking van de maatregelen die regelmatig wordt aangepast aan de ernst van de situatie.

Paraatheid alarmploegen en NRV-eenheden

Meer info zie: Routekaart WHV
Inzetbaarheid lifeguard

 Op 1 december 2020 trad de ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID
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Vakbekwaam blijven vindt zoveel mogelijk digitaal plaats. Is samen
oefenen noodzakelijk zorg dan voor voldoende afstand, draag een
mondkapje voor publiek gebruik en houd de maximale groepsgrootte aan. Zorg dat het samenzijn functioneel is, dus geen sociaal samenzijn na het oefenen. Zie ook: Operationele tips.

 Eerder sprak men van niet-medische mondkapjes. Met de in-

voering van de ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’ is hier een
nieuwe benaming voor gekomen: mondkapjes voor publiek gebruik.
Bij een hulpverlening gebruik je een FFP2- of chirurgisch IIR-masker.

Meer info zie: Mondkapjes voor publiek gebruik
Dashboard coronavirus

 Het Dashboard coronavirus van de Rijksoverheid geeft informa-

tie over de ontwikkeling van het virus in Nederland. Kijk voor de
actuele maatregelen in jouw regio bij het kopje Veiligheidsregio’s
in het dashboard.

Meer info zie: Dashboard coronavirus (Rijksoverheid)
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Voor reddingsbrigades met toezichts- en hulpverleningstaken
Handelingen bij (vermoeden) besmet slachtoffer
 Indien de meldkamer op de hoogte is van een (vermoedelijke)
coronabesmetting op de inzetlocatie dan zal dit worden doorgegeven. Het kan uiteraard voorkomen dat een eventuele besmetting niet bekend is bij de meldkamer.
 Doe bij aankomst altijd eerst op afstand een gezondheidscheck
bij het slachtoffer.
 Stem af met ambulancepersoneel om de kans op COVID-19besmetting te minimaliseren door de inzet van 1 lifeguard. Andere hulpverleners blijven op afstand en gebruiken PBM’s in de
voorgeschreven gevallen.
 Zorg ervoor dat er niet meer hulpverleners in contact komen
met een patiënt dan strikt noodzakelijk.
 Ambulancepersoneel stabiliseert het slachtoffer. Verzorg met
een minimum aan lifeguards liggend vervoer naar de ambulance.
 Overige betrokkenen minimaal 1,5 meter afstand. Vraag deze
indien nodig de ruimte te verlaten.
 Focus ligt op assistentie ambulance. Wees alert dat fysiek contact, ook voor hulpverlening, zoveel als mogelijk wordt beperkt.

Meer info zie: Aandachtskaart WHV COVID-19
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 Alle volwassen en slachtoffers met vermoedelijk/bevestigde
besmetting worden gereanimeerd volgens de richtlijn MET COVID-19. Dat betekent gebruik van een filtermasker (FFP2), ook al
betreft de reanimatie in deze gevallen alleen borstcompressie.
 Bij alle overige hulpverleningen voldoen FFP1 en chirurgische IIRmaskers.
 Gebruik spatbril en nitril handschoenen. Een schort is optioneel.
 Hulpverleners die geen taak hebben, blijven op afstand
(tenminste 1,5 meter) en gebruiken PBM’s in de voorgeschreven
gevallen of verlaten de ruimte.
 Let op: het dragen van PBM’s in of op het water is erg lastig. Een
nat mondmasker verliest zijn werking!
 Voor algemene instructie aantrekken, uittrekken en afvoeren
van PBM’s, zie: Aandachtskaart Waterhulpverlening.
 Er zijn verschillende PBM’s met verschillend gebruik in omloop.
Vraag de leverancier van je PBM’s om een instructie behorende
bij de PBM’s die zij jou leveren en deel deze onder je leden.
 Zorg dat de voorraad PBM's voldoende is. Kijk ook vooruit naar
het volgende seizoen. Onderhoud contact met je RVR-co over de
uitgifte en verdeling van PBM’s in jouw regio.

Meer info zie: Factsheet PBM (Rijksoverheid.nl)

Oppervlaktewaterredding
Uitgangspunt bij het uitvoeren van een redding is, dat waar mogelijk fysiek contact met de drenkeling wordt vermeden. Overdraagbaarheid van het virus via water is nog niet bewezen. Hoewel het
bij zwemmers en watersporters aannemelijk is dat ze niet ziek
zullen zijn, is het risico niet uit te sluiten. Schat bij het aantreffen
van een drenkeling in of hij te redden is zonder fysiek contact.
Gebruik daarvoor het Stroomschema uitvoeren redding. Laat lifeguards aan de wal met PBM’s het slachtoffer overnemen van de
bootbemanning. Start voor de bootbemanning direct de standaard
arbeidshygiëneprocedure op.

Meer info zie: Stroomschema uitvoeren redding
Reanimatie / first responder
Per 9 oktober 2020 zijn de uitgangspunten ten aanzien van reanimatie gewijzigd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
Alle volwassenen en slachtoffers met vermoedelijke/bevestigde
besmetting worden gereanimeerd volgens de richtlijn MET COVID19. Voor de BLS betekent dit onder andere:
 Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken,
open de luchtweg NIET.
 Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.
 Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.
Bovenstaande adviezen zijn de wijziging op het NRR-advies zoals
gepubliceerd op 19 juni 2020. De overige adviezen van het NNRadvies van 19 juni blijven van kracht. Voor kinderen tot de puberteit, mits niet positief getest op COVID-19 en/of klachten, gelden de
normale richtlijnen inclusief beademen.
Een familielid kan/mag eventueel wél volledige BLS toedienen!
Wanneer 'airway management' door ambulancepersoneel wordt
toegepast, verlaten niet-direct betrokkenen altijd de ruimte.
Draag altijd de FFP2 masker, bril en handschoenen.
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Na inzet bij vermoeden of bewezen coronavirus
 Werk conform standaard arbeidshygiëneprocedures. Gezien er
nog een hoop onbekendheid is rondom het nieuwe coronavirus
(SARS-CoV-2) volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar snel op. Controleer met grote regelmaat de richtlijnen van het RIVM.
 Gebruikte materialen kunnen worden afgevoerd via het reguliere afval. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen in een afgesloten vuilniszak worden weggegooid.
 Gebruikte kleding dient binnenstebuiten uitgetrokken te worden
en ook zo te worden gewassen in een wasmachine. Voor het
wassen van de kleding dienen de richtlijnen van het RIVM gevolgd te worden.
 Na een inzet dienen lifeguards die direct betrokken zijn geweest
bij de patiënt te douchen met zeep en daarna schone kleding
aan te trekken.

Meer info zie: RIVM-richtlijnen COVID-19
(Na)zorg
Deze periode doet veel met iedereen. Meer nog dan voorheen is
het goed om alert te zijn op signalen. Uiteraard verdienen de reacties op incidenten aandacht, maar let ook extra op de effecten van
deze periode buiten het brigadewerk om. Zorg dat er een luisterend oor is en faciliteer eventuele aanvullende zorg.

Meer info zie: Loket mentale gezondheid
Registratie contactgegevens
Voor het uitvoeren van mogelijk bron- en contactonderzoek door
de GGD kan aan het slachtoffer en directe omstanders gevraagd
worden om hun contactgegevens beschikbaar te stellen. Op de
reddingsbrigade rust geen registratieplicht en verstrekking van de
gegevens is op basis van vrijwilligheid. Een keuze om de gegevens
niet te geven, mag nimmer leiden tot het weigeren van de hulpverlening. In de Operationele tips vind je alle voorwaarden.

Meer info zie: Advies Nederlandse Reanimatie Raad
Operationele tips
Bij vermoedelijke besmetting lifeguard

Heeft een lifeguard contact gehad met iemand met symptomen

van besmetting? Registreer dit bij de hulpverlening. Is er een jong
lid betrokken? Breng ouders / verzorgers op de hoogte.
Heeft iemand binnen de brigade of zijn/haar omgeving klachten?
Volg het Stroomschema klachten en besmetting COVID-19.
Lees eventueel meer informatie over de testafspraak coronavirus

In de afgelopen periode zijn operationele tips door de crisiswerkgroep WHV verzameld. Deze kregen we ook aangeboden. Al die
tips willen we jullie niet onthouden. Daarom maakten we een verzameldocument.

Meer info zie: Operationele tips voor WHV en toezicht

