GEOEFEND EN GETRAIND PERSONEEL, ZWEMTEST VOOR ZWEMBADPERSONEEL
CONFORM DE EISEN VAN ZWEMMEND REDDEN VOOR ZWEMBADEN

De cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) is in 2006 door Reddingsbrigade Nederland in
samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) ontwikkeld. Inmiddels is het bijbehorende
certificaat een begrip in de zwembadbranche. Na het behalen van het certificaat beheerst de cursist de
basistechnieken voor het redden van een drenkeling in een zwembadomgeving en kent de cursist de
theorie over (het voorkomen van) verdrinking. Het certificaat heeft een licentie van twee jaar en de
deelnemer zal na de tweejarige licentieperiode moeten aantonen dat hij/zij de genoemde competenties
nog steeds bezit door het afleggen van een examen.
Werknemers die werken in een zwembad moeten volgens de wet bekwaam zijn. Het is aan de
werkgever om de bekwaamheid van medewerkers door middel van een toets te controleren. De
werkgever dient zelf te zorgen voor een adequate registratie van de bekwaamheid van zijn
medewerkers. Daarnaast is er vanuit de CAO Zwembaden een verplichting de zwem- en
reddingsvaardigheden tweemaal per jaar te toetsen. Daarnaast adviseert Reddingsbrigade Nederland
ook aan vrijwilligersorganisaties en verenigingen in zwembaden te controleren of het toezichthoudend
en lesgevend personeel voldoende bekwaam is.
Om te zorgen dat de deelnemer vaardig en bekwaam blijft in de handelingen voor zwemmend redden
heeft Reddingsbrigade Nederland een tussentijdse toets ontwikkeld. Deze “zwemtest” is door de
werkgever te gebruiken om de vaardigheden van het personeel te toetsen conform de eisen van het
certificaat ZRZ. Daarnaast sluit deze test aan bij de CAO verplichting om de zwem- en
reddingsvaardigheden te controleren. Deze vaardigheidstoets dient niet ter vervanging van de
licentieverlenging van het certificaat ZRZ. Wel mag de werkgever de licentieverlenging ZRZ zien als
een tweede zwemtest.
Reddingsbrigade Nederland adviseert werkgevers bijgevoegde zwemtest te gebruiken en deze in het
logboek van het toezichtplan vast te leggen. Tevens is deze zwemtest ook te gebruiken voor
zwembadpersoneel zonder ZRZ. Waarbij wel de kanttekening gemaakt dient te worden dat deze
medewerker na het behalen van de Zwemtest niet direct beschikt over dezelfde vaardigheden als een
medewerker met een geldige ZRZ licentie.
Naast adviseren kan Reddingsbrigade Nederland ook een maatwerkaanbod bij het bij-/scholen van het
zwembadpersoneel. Wilt u meer informatie of een aanbod (op maat) neem dan contact op met Thom
van Craaikamp via 0255-545858 of tvcraaikamp@reddingsbrigade.nl.
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1.

Omschrijving
Op de kant en in het water tonen van drie bevrijdingsgrepen
(enkele polsgreep, voorwaartse omklemming en achterwaartse
omklemming). Vervolgens 10 meter vervoeren in een
toepasselijke vervoersgreep.
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2.

Zichtbare drenkeling, uitvoeren van zowel een droge redding
met hulp- of reddingsmiddelen als een natte redding.





3.

Vanaf de bassinrand te water gaan op een vlugge, veilig en
verantwoorde manier om een op het diepste punt gelegen niet
zichtbare drenkeling (pop) boven water te halen.





Vanaf de bassinrand te water gaan op een vlugge, veilige en
verantwoorde manier onmiddellijk gevolgd door 15 meter onder
water zwemmen waarbij een ring die op een diepte van minimaal
2 meter en 15 meter uit de kant ligt boven water gebracht wordt.









Het stabiliseren van een slachtoffer, waarbij het vermoeden op
wervelletsel bestaat, door middel van tenminste twee
stabiliseringsgrepen. (vice-grip, Body hug of Extended Arm Roll)





Uitvoeren van een reële droge/natte redding volgens een in de
accommodatie mogelijk voorkomend scenario waarbij de
pseudo-drenkeling(en) en zwembadmedewerker(s) uit de groep
deelnemers bestaat. De zwembadmedewerker dient te zorgen
voor een adequate alarmering en handelen. Een of twee
pseudo-drenkeling(en) moet worden gekalmeerd /gerustgesteld.
De pseudo-drenkeling(en) moet aan de kant worden gebracht en
vervolgens gestimuleerd worden zelf uit het water te klimmen
(evt. met enige hulp van een redder). Als de pseudodrenkeling(en) niet zelfstandig op de kant kan komen dienen de
vaardigheden getoond te worden om een drenkeling
verantwoord op de kant te brengen in een zweminrichting.





4.

5.

Vanaf de bassinrand te water gaan op een vlugge, veilige en
verantwoorde manier onmiddellijk gevolgd door 25 meter
zwemmen in een borstslag met het hoofd boven water. Deze
afstand dient binnen 30 seconden te worden afgelegd.
(Bij een leeftijd boven de 40 jaar geldt maximaal 35 seconden.)

6.

7.
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