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E en van de fouten die
drenkelingen soms het le-
ven kosten, is de misvat-
ting dat zij direct hart-

massage nodig hebben. Verdrin-
kingsdeskundige Joost Bierens
noemt dat een ‘zwakke plek in
de medische keten’. „Goed beade-
men is meestal belangrijker dan
hartmassage. In tegenstelling tot
mensen met een hartstilstand,
heeft een drenkeling namelijk
doorgaans nog een goed, gezond
hart. Het probleem is het zuur-
stofgebrek.”
Hartmassage voordat goed bea-
demd is, heeft geen zin en kan
soms zelfs schadelijk zijn. „Je
pompt dan namelijk zuurstofarm
bloed door het lichaam. Dat is do-
delijk.”
Drenkelingen zien er vaak afschu-
welijk uit. „Mensen nemen dan
niet meer de tijd om goed te voe-
len of er nog levenstekenen zijn,
zoals een zwakke pols. Ze gaan

dan meteen over op hartmassage,
terwijl slechts beademing nodig
is. Ook zijn steeds minder men-
sen sowieso geneigd om te beade-
men. Het gevolg is vaak juist de
dood van de drenkeling.”
Bierens geeft toe dat het beade-
men van drenkelingen voor le-
ken vaak moeilijk is. Door het
water in de longen, komt de inge-
blazen lucht moeilijker in de lon-
gen en gaat dan naar de maag.
„Dat is voor leken niet opgelost.
Professionals gebruiken daarvoor
een beademingsbuisje.”
Toch zijn juist de leken voor dren-
kelingen van levensbelang. „De
eerste persoon die een drenke-
ling bereikt, is verreweg het be-
langrijkst. Als bij een verkeers-
slachtoffer de eerste hulp ver-
keerd is toegepast, valt dat in het
ziekenhuis meestal nog goed te
maken. Als dat bij een drenkeling
gebeurt, kan het ziekenhuis niets
meer uitrichten.”

Beademen belangrijker
dan hartmassage

Moet het schoolzwemmen in ere hersteld worden? Deskundigen en badmees-
ters vinden van wel. Want niet stoppen met zwemmen na diploma A is van le-
vensbelang. Lees het op gelderlander.nl/uitgelicht

door Chris Halkes

E en diesellucht waait
even over de Waal-
oever in Zaltbom-
mel. Een grote tan-
ker scheert langs de
kribben die de baai
vormen voor het

strandje onderaan de kade. „Er
was die dag veel verkeer op de
Waal, maar zo’n enorme boot
kwam niet langs”, zegt Evi Zábors-
zky (16). Zij stond op dit strand
toen begin deze maand de 20-jari-
ge Hussein Uwimpaye hier in de
Waal verdronk. Met vaste stem ver-
telt Evi aan verdrinkingsdeskundi-
ge Joost Bierens wat zij toen ge-
zien en gedaan heeft. Dat gaat
haar goed af, zelfs op deze plek.
„Zolang ik mijn emoties er maar
buiten laat. Anders kan ik het
niet.”
Bierens is deze avond in Zaltbom-
mel op uitnodiging van de actie-
groep van bezorgde ouders, die
sinds de dood van Hussein de ge-
meente aanspoort tot grotere
zwemveiligheid. Evi wijst naar een
plek op het water. „Daar zwom
Hussein naar rechts, richting de
krib; met goede slagen. En ineens
was hij weg, verdwenen. Ik dacht
meteen: dat is foute boel.”
Evi, geboren en getogen aan de
Waal, reageerde snel. Ze belde 112
- natuurlijk deed het mobieltje het
eerst niet - en vroeg mensen op an-
dere strandjes naar Hussein uit te
kijken. Met een vriendin sprintte
ze naar een bootje dat vlakbij lag
en vroeg de man erop om hulp.
„Hij dacht eerst dat we een geintje
maakte. ‘Nee’, zeiden we, dit is do-
delijke ernst’.”
Het op en neer varen met het
bootje over de Waal, noch een late-
re grootscheepse reddingsoperatie
leverde echter iets op. Pas twee da-
gen later werd Husseins lichaam
enkele kilometers stroomafwaarts
gevonden.
Evi heeft adequaat gehandeld, stelt
Bierens haar gerust. „Meer kon je
niet doen.”
Hij noemt het typerend dat nie-
mand zag dat de jongeman mis-
schien in de problemen zat. „Er
wordt altijd gedacht dat mensen
in nood in het water om hulp roe-
pen of met hun armen zwaaien.
Dat kunnen ze meestal niet. Ze
hebben al hun energie nodig om
te blijven drijven. Het is voor een
leek moeilijk te ontdekken dat ie-
mand aan het verdrinken is. Bad-

meesters en strandwachten wor-
den erop getraind.”
Bierens’ belangstelling voor ver-
drinkingen ontstond toen hij als
werkstudent strandwacht was in
Zeeland. Hij schreef er later een
proefschrift over. Hij is lid van een
internationale groep deskundigen
die richtlijnen heeft opgesteld om
verdrinkingen tegen te gaan. Bij
kinderen is verdrinking wereld-
wijd namelijk een van de belang-
rijkste doodsoorzaken. „De richtlij-
nen moeten bij recreatie in open
water even vanzelfsprekend wor-
den als bijvoorbeeld het insmeren
met zonnebrandcrème in de zo-
mer.”
Bierens meende dat voor Neder-
land deze richtlijnen open deuren
zouden worden, hoogstens van be-
lang voor wie in het buitenland
het water in zou gaan. „En dan zie
je toch dat een verdrinking voorko-
men had kunnen worden als die
richtlijnen op deze plek waren toe-
gepast. In Nederland is de veilig-
heid in zwembaden en bij strand-
baden goed geregeld. Dan blijkt er
toch een blinde plek in de preven-
tie: mede door sluiting van buiten-
zwembaden gaan mensen met
warm weer steeds vaker recreëren
in open water; rivieren en meren.”
De Zaltbommelse actiegroep is

niet de enige die deze zomer aan-
dacht vraagt voor zwemveiligheid.
Reddingsbrigade Nederland sloeg,
na een week waarin ze extreem
veel mensen uit het water had
moeten redden, eergisteren op-
nieuw alarm over de achteruit-
gang van de zwemvaardigheid. De
Vereniging Sport en Gemeente
kondigde dezelfde dag de start aan
van het project ‘Waterdicht’, het
registreren van de zwemvaardig-

heid van kinderen die de basis-
school verlaten. „Nu is onbekend
hoeveel kinderen eigenlijk kunnen
zwemmen”, zegt VSG-directeur
Paul Coppes. „Terwijl alle kinde-
ren bij het verlaten van de basis-
school diploma A, B en C zouden
moeten hebben.”
Het aantal kinderen dat jaarlijks
verdrinkt, ongeveer twintig, is al ja-
ren stabiel en neemt nog niet toe.
„We zien echter een trend dat kin-

deren in het water in problemen
raken”, vertelt directeur Raymond
van Mourik van Reddingsbrigade
Nederland. „De meesten halen we
er nog altijd uit, maar we waar-
schuwen liever vooraf dan op het
moment dat er echt meer kinde-
ren verdrinken.”
De statistieken van het CBS wij-
zen uit dat er al een toename is
van het aantal verdrinkingen on-
der allochtone kinderen. „We zien
vooral een explosieve stijging van
Polen en ‘Oost-Duitsers’ die we
moeten redden”, zegt Van Mourik.
„Zij komen niet uit een land met
een zwemcultuur. Ze beseffen niet
dat je moet kunnen zwemmen
om het water in te gaan en gaan,
zonder enig besef van de risico’s,
met vriendjes mee erin.”
Van Mourik wijst ook andere oor-
zaken aan die samen maken dat
het risico van verdrinking bij kin-
deren ‘kwadratisch toeneemt’. Zo
is de conditie van Nederlandse kin-
deren fors achteruit gegaan. „We
krijgen rapportages van onze men-
sen over de reddingen. In 2008 wa-
ren er tien gevallen waarin een
slechte conditie een rol speelde, de
eerste week van deze zomer wa-
ren dat er al 35. Sommige kinderen
kunnen nog geen 50 meter achter-
een zwemmen. Dat levert proble-

men op als ze het contact met de
bodem verliezen. Ook leidt een
slechte conditie eerder tot kramp
en onderkoeling.”
Ernstig is ook de houding van veel
ouders. „Die zijn zich niet meer
van de risico’s bewust of zijn niet
geïnteresseerd. Ze letten niet meer
op hun kinderen”, zegt Van Mou-
rik. „Ouders raken kinderen kwijt
omdat ze op het strand bezig zijn
met hun computerspel of mobiele
telefoon. Vroeger lazen ze dan een
boek, maar dat is blijkbaar minder

moeilijk weg te leggen om even
naar de kinderen te kijken.”
Over de remedie zijn eigenlijk alle
deskundigen het eens: school-
zwemmen moet in ere hersteld
worden. Van Mourik vindt dat
schoolkinderen na het halen van
de zwemdiploma’s, ook minstens
een les reddend zwemmen moe-
ten krijgen. „Natuurlijk is zwemles
de verantwoordelijkheid van
ouders. De praktijk is dat het dan

niet gebeurt. Als de overheid niet
ingrijpt met schoolzwemmen, is
de consequentie dat wij het druk-
ker krijgen, reddingswerk duurder
wordt en meer kinderen verdrin-
ken.”
Joost Bierens vindt het ‘afschuwe-
lijk’ dat het schoolzwemmen in
steeds meer gemeenten wordt weg-
bezuinigd. „Het is onbegrijpelijk
dat zwemmen geen essentieel on-
derdeel meer is van de opleiding
van onze kinderen. Ondanks alle
water en rivieren hebben wij nu
het laagste verdrinkingscijfer van
Europa. Men vergeet dat dat komt
omdat wij allemaal als kind heb-
ben leren zwemmen.”
Hij strekt zijn armen uit over de
kleine baai langs de Waal. „Deze
verraderlijke plekken zijn allemaal
hetzelfde. Het ziet er gezellig uit:
een strandje met aan weerszijden
een krib. Maar de schepen op het
water zorgen voor turbulentie.”
Plotseling slaat het rustige waterop-
pervlak aan de oever om. Hoge gol-
ven slaan woest over het strand en
spoelen bijna over de voeten van
het groepje mensen. „Die tanker is
al een kilometer weg”, stelt Bie-
rens. „Nu komen de golven pas;
als mensen in het water allang
niet meer aan een schip denken.
Ook dat is een gevaar.”

verdrinking
Zwemmen met de hele klas

Zwemkunst zinkt weg

‘Ouders zijn zich niet van
de risico’s bewust; ze letten
niet meer op hun kinderen’

Een internationale taskforce, bestaande uit 18 verdrinkingsdeskundigen uit 12
landen, heeft richtlijnen opgesteld om het aantal verdrinkingen terug te
dringen. De bedoeling is dat deze een internationale standaard worden bij de
recreatie in open waterte brengen.

Omdat de gemeente het niet doet, plaatste de Zaltbommelse actiegroep
vorige week zelf maar waarschuwingsborden op het strandje bij de Waal.
 foto Cor de Kock

� Leer zwemmen en leer, op zijn
minst, vaardigheden om te
overleven als u in het water
terecht komt.

� Zwem altijd in het gezelschap
van anderen.

� Let op alle veiligheidssignalen
en waarschuwingsvlaggen.

� Ga nooit het water in na het
drinken van alcohol.

� Weet hoe en wanneer u een
reddingsvest moet gebruiken.

� Zwem in gebieden waar
strandwachten aanwezig zijn.

� Zorg dat u bekend bent met
de water- en weersomstandighe-
den voordat u het water ingaat.

� Ga in ondiep of onbekend water
altijd eerst pootjebaden.

En ook, indien u de zorg
heeft voor kinderen:

� Stimuleer kinderen om te leren
zwemmen en om zich
vaardigheden te leren om te
overleven als ze in het water
terecht komen.

� Stel regels op voor de veiligheid
op het water.

� Houd kinderen waarop u het
toezicht heeft, op of in de buurt
van water voortdurend goed in de
gaten.

� Leer eerstehulp- en
reanimatievaardigheden.

� Leer veilige manieren om
anderen te redden zonder
uzelf in gevaar te brengen.

foto Alliance for Water Efficiency

De zwemvaardig-
heid in Nederland
holt achteruit. Toch
gaan mensen, voor-
al jongeren, juist va-
ker op gevaarlijke
plekken zwemmen.
Als het zo doorgaat,
zullen straks meer
kinderen gaan ver-
drinken, klinken de
waarschuwingen.

Richtlijnen voor veilig zwemmen
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