Maatregelen coronavirus (COVID19) binnen
Reddingsbrigade Nederland voor hulpverleningstaken
De bestrijding van het coronavirus (COVID19) is behoorlijk complex. Het virus zelf, de
beperkende maatregelen vanuit het RIVM en de nieuwe maatregelen van het kabinet
hebben invloed op onze operationele en ondersteunende processen die wij als
reddingsbrigade uitvoeren. Zeker voor reddingsbrigades die een hulpverleningstaak
uitoefenen voor de gemeenschappelijk meldkamer (GMK) of het Kustwachtcentrum (KWC).
Wanneer reddingsbrigades gealarmeerd worden (tijdens toezicht houden, GMK, MKA of
KWC), dan zijn de volgende regels en adviezen aanvullend op de opgestelde
inzetprotocollen. Deze zijn opgedeeld met de volgende twee uitgang situaties:
• Ondersteuning hulpdiensten waarbij de brigade wordt gealarmeerd vanuit de GMK,
MKA of KWC).
• Hulpverlening reddingsbrigade waarbij de bemanning aanwezig is op in het strand/
de post en de inzet als first responder is.

Algemeen
De veiligheid van onze lifeguards staat altijd voorop, gebruik je gezonde verstand!
Overleg met de veiligheidsregio, brigades binnen de regio en/of gemeentes wat het huidige
beleid is betreffende COVID19-maatregelen. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn:
• Wat wordt er van de reddingsbrigade alsnog verwacht?
• Worden stranden afgesloten?
• Kan de reddingsbrigade effectief hulpverlenen?
• Zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) beschikbaar voor de brigade?
Als reddingsbrigade moet dan ook worden nagegaan of er effectief hulp kan worden
verleend zonder de eigen vrijwilligers onnodig bloot te stellen aan besmettingsrisico met het
corona-virus. Overwogen kan worden om geen toezichts- en hulpverleningstaken uit te
voeren en de reddingspost gesloten te houden en/of de alarmploeg uit te melden bij de
GMK en het KWC. Het bestuur van de brigade moet hier een besluit in nemen.
Voor iedereen blijven handhygiëne, hoesten in de elleboog, zo veel mogelijk thuiswerken, en
éénmalig gebruik van papieren zakdoekjes belangrijk. Aanvullend geldt het dringende advies
om géén handen te schudden en de 1,5 meter afstand aan te houden.
Vermijd sociale contacten als je verkouden bent, hoest of koorts hebt. Wanneer dit het
geval is, dan ben je niet inzetbaar als lifeguard voor de reddingsbrigade.
Dit virus vormt met name voor ouderen een risico. Voor gezonde jongere mensen is het
risico ook aanwezig, maar wel veel lager. De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) maakt bij
de 50-jarige hulpverlener een onderscheid. Onder de 50 jaar is het risico voor de
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hulpverlener bij besmetting met COVID19 laag. Boven de 50 jaar neemt het risico geleidelijk
aan toe. Hierbij wordt dan ook geadviseerd om alle directe handelingen met de patiënten
door de jongere lifeguards uit te laten voeren, indien dit mogelijk is.
Lifeguards dienen zich bij iedere hulpverlening (uitruk) bewust te zijn van de gevaren van
besmetting. Gebruik daarom altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Als de inzet
van een lifeguard niet nodig, of overtallig is, laat deze dan niet naar een hulpverlening toe
gaan. Zo wordt voorkomen dat het virus zich verspreidt en dat lifeguards worden besmet.
Voor vragen en antwoorden over het coronavirus (COVID19) wordt voor de meest recente
informatie de volgende website geraadpleegd:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Inzetprotocol
De protocollen zijn opgesplitst in twee categorieën gebaseerd op uitgangssituatie:
• Inzetprotocol Ondersteuning hulpdiensten
• Inzetprotocol Hulpverlening Reddingsbrigade
Binnen de brigade moet beoordeeld worden welk protocol (of beiden) van toepassing is op
de lokale situatie.
Het inzetprotocol ‘Hulpverlening Reddingsbrigade’ gaat er van uit de reddingsbrigades over
voldoende PBM’s beschikken, en de lifeguards weten hoe hier mee om te gaan, om een
veilige hulpverlening uit te kunnen voeren. Hierbij zal het gaan om incidenten die door
aanwezige reddingsbrigade gesignaleerd worden of waarvoor de reddingsbrigade wordt
gealarmeerd vanuit de GMK of KWC. Dit protocol geldt zowel voor de strandploeg (aanwezig
op de reddingspost) als alarmploeg. Uitgangspunt bij dit protocol is dat elke inzet
behandeld wordt als risicovol, en alleen een inzet plaatsvindt wanneer het om een
levensbedreigende situatie gaat, of er vervoer nodig is richting de ambulance.
Inzetprotocol ‘Inzetprotocol Ondersteuning hulpdiensten’ beperkt de inzet van een
reddingsbrigade enkel tot het transporteren van ambulancemedewerkers naar het plaats
incident. In het geval het voertuig hiervoor geschikt is (afgesloten cabine) kan ook een
(vermoedelijk) besmette patiënt worden vervoerd. De lifeguards zelf komen hierbij niet in
aanraking met de patiënt en verlenen geen hulp. Dit wordt enkel door het
ambulancepersoneel gedaan. Met de KNRM is afgesproken dat reddingsbrigades die geen
voertuig met afgesloten cabine tot hun beschikking hebben, via de meldkamer een
Kusthulpverleningsvoertuig (KHV) kunnen oproepen om de patiënt naar de ambulance te
vervoeren. Als de inzet alsnog een water oppervlakte redding betreft stap je over naar het
inzet protocol hulpverlening reddingsbrigade. Uitgangspunt bij dit protocol is dus dat de
reddingsbrigade enkel ondersteunend vervoer voor het ambulancepersoneel biedt.
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Open of gesloten cabine
Wanneer de brigade beschikt over strandvoertuigen, dan moet men de afweging maken of
transport van een patiënt mogelijk is met een open, of gesloten cabine.
Strandvoertuigen met een open cabine hebben een directe verbinding met de ruimte waar
de patiënt vervoerd wordt. In dit soort situaties is vervoer enkel mogelijk als de bemanning
voorzien zijn van toepasselijke PBM’s.
Bij strandvoertuigen met een afgesloten cabine zal het ambulancepersoneel, achterin
plaatsnemen naast de patiënt. De lifeguards die het voertuig besturen blijven in de cabine
van het betreffende voertuig totdat de patiënt meegenomen is door het
ambulancepersoneel.
In beiden gevallen moet bij het achteraf schoonmaken van het voertuig na inzet aan
passende PBM’s gedacht worden.
Vaartuig
Vaartuigen hebben een “open cabine” situatie waardoor alle bemanningsleden bij het
hulpverlenen voorzien moeten zijn van PBM’s. Hierbij moet in acht genomen worden dat
wanneer het mondmasker nat wordt ademhaling moeilijker wordt en het mondmasker
vervangen moet worden.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen dienen de adviezen van het
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM en het Landelijk Centrum
Hygiëne en Veiligheid (LCHV) gevolgd te worden.
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn:
• Handschoenen
• FFP2 masker
• Spatbril
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Voor reanimatie dienen de richtlijnen van de NRR gevolgd te worden.
(https://www.reanimatieraad.nl/2020/04/07/covid-19-update-advies-reanimatie-buitenhet-ziekenhuis/) Omdat we alle inzet beschouwen als risicovol en dus PBM’s gebruiken
worden borstcompressies wel uitgevoerd bij volwassenen. Het beademen vervalt per
definitie altijd bij volwassen. Reanimatiehandelingen bij kinderen en baby's worden veilig
geacht door de NRR, dus zowel borstcompressies en beademing kunnen hierbij worden
uitgevoerd.

Na inzet bij vermoeden of bewezen Coronavirus
•

Werk conform standaard arbeidshygiëne procedures. Gezien er nog een hoop
onbekendheid is rondom het Coronavirus (COVID19) volgen nieuwe ontwikkelingen
elkaar snel op. Controleer daarom met grote regelmaat de richtlijnen van het RIVM
o https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
o https://lci.rivm.nl/richtlijnen/reiniging-desinfectie-en-sterilisatie-deopenbare-gezondheidszorg

•

Gebruikte materialen kunnen worden afgevoerd via het reguliere afval. Persoonlijke
beschermingsmiddelen (zoals mondkapje en nitril handschoenen) kunnen in een
afgesloten vuilniszak worden weggegooid.

•

Gebruikte kleding dient binnenste buiten uitgetrokken te worden en ook zo worden
gewassen in een wasmachine. Voor het wassen van de kleding dienen ook de
richtlijnen van het RIVM gevolgd te worden (zie link hierboven).

•

Na een inzet dienen lifeguards die direct betrokken zijn geweest bij de patiënt te
douchen met zeep en daarna schone kleding aan te trekken.

•

Bij vermoedelijke besmetting van een lifeguard: als een lifeguard contact heeft
gehad met iemand met symptomen van besmetting met het coronavirus (COVID19)
én als hij tijdens de inzet onvoldoende beschermingsmiddelen gedragen heeft, dan
dient er contact opgenomen te worden met de MKA. Deze stemmen af met de arts
infectieziekten van de GGD over de te nemen maatregelen. Laat de lifeguard ook de
eigen werkgever informeren.

•

Indien achteraf blijkt dat er contact is geweest met een patiënt die besmet blijkt met
het coronavirus (COVID19), dan zal een arts infectiezieken contact opnemen met de
betreffende personen voor een handelingsperspectief.
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