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Reddingsvest en drijfhulpmiddelen 
Inleiding 
Om altijd een veilig gevoel te hebben als u zich op het water bevindt is de aanschaf van een reddingvest of 
drijfhulpmiddel onontbeerlijk. In deze infofolder willen wij u informatie geven over het verschil tussen 
reddingvesten en drijfhulpmiddelen; de wetgeving op dit gebied en een aantal punten waar u op moet letten bij 
de aanschaf van een reddingvest of drijfhulpmiddel. 
 
Reddingvest of drijfhulpmiddel? 
Een reddingvest is gemaakt om ervoor te zorgen dat het gezicht van een drenkeling altijd boven water blijft, het 
corrigeert een foutieve houding die verdenking tot gevolg zou kunnen hebben. Een reddingvest heeft derhalve 
meer drijfvermogen dan een drijfhulpmiddel (zwemvest).  
Het drijfhulpmiddel (voorheen zwemvest) helpt een drenkeling krachten te sparen. Als u bewusteloos raakt 
verliest het drijfhulpmiddel alle werking. Dan is het dragen van een drijfhulpmiddel niet genoeg om uw hoofd 
boven water te houden. Het dragen van een drijfhulpmiddel is niet verplicht maar wel verstandig voor 
bijvoorbeeld watersporters die niet zo snel bewusteloos zullen raken (bijv. surfers en roeiers). ]n alle overige 
gevallen is het beter om een reddingvest te dragen. 
 
Welk reddingvest? 
Reddingvesten zijn verkrijgbaar in drie klassen. In onderstaand schema ziet u voor wie, wanneer, welk 
reddingvest geschikt is.  
De Europese norm voor reddingvesten en drijfhulpmiddelen 
50 EN  100 EN  150 EN   275 EN  
DRIJFHULPMIDDEL  REDDINGVEST  REDDINGVEST  REDDINGVEST  
Alleen geschikt voor goede 
zwemmers. Alleen geschikt 
voor beschut water waar 
hulp snel aanwezig is. Niet 
veilig bij bewusteloosheid.  
GEEN REDDINGVEST!  
Personen vanaf 40 kg.  

Voor volwassenen en 
kinderen, die kunnen 
zwemmen. Geschikt voor 
binnenwater en beschut 
water.  Beperkt veilig bij 
bewusteloosheid!  
(kledingsafhankelijk)  

Voor zwemmers en niet-
zwemmers.  Onder vrijwel 
alle omstandigheden. Met 
zware waterdichte kleren 
beperkt veilig bij 
bewusteloosheid.  

Voor op zee en extreem zware 
weersomstandigheden. Voor 
dragers van zware waterdichte 
kleding.  Onder vrijwel alle 
omstandigheden volkomen 
veilig bij bewusteloosheid. 

De wet 
Vanaf 1 juli 1995 moeten leveranciers het EG-merkteken (CE) op hun drijfhulpmiddelen en reddingvesten 
hebben aangebracht. Zo weet de consument dat deze vesten voldoen aan de door een onafhankelijke 
keuringsinstantie gecontroleerde Europese eisen.  
Opblaasbaar of vaste stof? 
Er bestaan twee soorten reddingvesten; vaste stof en opblaasbare vesten (automatisch). Een 
opblaasbaar vest zit lekkerder en in geval van nood wordt het automatisch opgeblazen. 
Opblaasbare vesten vergen veel onderhoud. Een opblaasbaar vest is echter wel aan te raden 
voor die personen die veel in het water vallen zoals kinderen aan de waterkant, surfers, 
waterskiërs en o.a. (Optimist) zeilers.  
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NIETS DRAGEN IS ALTIJD FOUT!  
 
Wanneer zou u een reddingvest dienen te dragen? 
• Bij een lage watertemperatuur. 
• Indien weinig hulp aanwezig is. 
• Als u niet kunt zwemmen en op het water bent, zeker kinderen. 
• Als u zich bevindt op een groot water. 
• Bij ruig weer op het water. 
• Watersporters die veel snelheid maken. 
• Kinderen bij onvoldoende beveiligd water (waterkant, oever).  
 
BESPAAR NIET OP DE AANSCHAF VAN EEN REDDINGVEST OF DRIJFHULPMIDDEL; ZE KUNNEN 
UW LÁÁTSTE REDMIDDEL ZIJN! 
 
Kooptips 
• Koop een vest dat past bij uw eigen gewicht en de activiteiten die u op het water wilt gaan 

doen. 
• Elk vest moet comfortabel zitten en voldoende bewegingsvrijheid geven. 
• Koop voor kinderen nooit een vest "op de groei". 
• Koop altijd een vest waarop staat hoe u het moet gebruiken èn onderhouden. 
• Houdt bij de aanschaf van een reddingvest ook rekening met de kleding die u op het water draagt. 
• Kleding kan de werking van het vest tegenwerken omdat de lucht te lang vastgehouden wordt.  
 

KOOP UITSLUITEND REDDINGSVESTEN EN DRIJFHULPMIDDELEN DIE VOORZIEN ZIJN VAN 
HET CE-TEKEN; DAN WEET U ZEKER...... DAT ZE VOLDOEN AAN DE EUROPESE EISEN! 

 
Regels voor het onderhoud van reddingvest van uw reddingvesten drijfhulpmiddelen 
 
1. Lees na de aankoop van een reddingvest of drijfhulpmiddel nauwkeurig de gebruiksaanwijzing door, zodat 

er in geval van nood geen tijd verloren gaat.  
2. Probeer het vest uit in het water en laat ook uw kinderen wennen aan het dragen van een drijfhulpmiddel 

en/of reddingvest.  
3. Controleer uw reddingvest/drijfhulpmiddel regelmatig op beschadigingen.  
4. Het opblaasmechanisme (indien aanwezig) moet regelmatig gecontroleerd worden zodat de werking 

optimaal blijft.  
5. Niet opblaasbare vesten bevatten schuim dat veroudert, Eén keer per jaar dient u de werking van het vest in 

het water te controleren.  
6. Bij een automatisch opblaasbaar reddingvest moet na elke inwerkingtreding zowel het zouttablet als de 

gaspatroon vervangen worden. Hiervoor is een vervangset in de handel.  
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Cluburen van de RRB 
Maandagavond 
sportfondsenbad Charlois 
Gooilandsingel 7, 3083 DP  Rotterdam 

Zwembad Charlois ligt vlakbij het Zuidplein en is dus gemakkelijk bereikbaar 
met het openbaar vervoer. 

Kinderen: 
18.30 u - 19.10 u 
19.10 u - 19.50 u 
  
Volwassenen: 
19.50 u -20.30 u 

Woensdagavond 
zwembad Alexanderpolder 
Bramanteplein 2, 3066 BH  Rotterdam 

Zwembad Alexander is bereikbaar met RET-bus 31 en metro - halte 
Prinsenlaan. 

Kinderen: 
18.45 u - 19.30 u 
19.30 u - 20.15 u 
 

zwembad De Wilgenring 
Melanchtonweg 70, 3052 KV  Rotterdam 

De Wilgenring is bereikbaar met RET-tramlijn 5 en RET-bus 35. 

Kinderen: 
17.30 u - 18.15 u 
18.15 u - 19.00 u 
  
Volwassenen: 
19.00 u - 20.00 u  

sportfondsenbad Noord 
Van Maanenstraat 8, 3038 CZ  Rotterdam 
 
Zwembad Noord is bereikbaar met RET-tramlijn 5. 

Kinderen: 
17.00 u - 17.45 u 

zwembad Schuttersveld 
Crooswijksestraat 93, 3034 AE  Rotterdam 
 
Schuttersveld is bereikbaar met RET-tramlijn 3 en 8 en RET-bus 38 

Wedstr./trim: 
21.00 u - 21.45 u 
 
Alleen medewerkers! 

Donderdagavond 
zwembad Oost 
Gerdesiaweg 480, 3061 RA Rotterdam 
 
Te bereiken met de Metro. 

Uitstappen bij Oostplein of Gerdesiaweg 

Kinderen: 
17.00 u - 17.45 u 
  
Volwassenen 
19.45 u - 20.30 u 

 
 


