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Veiligheid op het ijs 
Inleiding 
Zodra sloten en vijvers dichtgevroren zijn, wil men spelen en schaatsen op het ijs, 
vaak zonder zich hierbij af te vragen of het ijs al dan niet betrouwbaar is. IJs is pas 
betrouwbaar als:  
• het een aantal dagen achtereen flink heeft gevroren, 
• het ijs een egale "grijze" kleur heeft, 
• het ijs een vlakke en droge ijsvloer heeft, 
• het voldoende dikte heeft (8-10 cm.).  

 

http://www.arnhemse-reddingsbrigade.nl/links/folders/ijs/index.htm
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Om op onbetrouwbaar ijs te gaan is niet zonder risico's. Regelmatig zakken er 
mensen door het ijs doordat de ijsdikte onvoldoende blijkt te zijn. Men 
onderscheidt twee open plekken in het ijs die voor schaatsers gevaar op kunnen 
leveren. 
 
Een bijt 
Een bijt is een open plaats in het ijs, gemaakt door de mens, ten behoeve van de 
watervogels of vissen. De randen van een bijt zijn sterk.  
 
Een wak 
Een wak is een door de natuur (wind en/of stroming) opengehouden plaats in het 
ijs. De randen van het ijs is dun en loopt als het ware langzaam over in open water.  
   
Houdt altijd in gedachte dat natuurijs nooit veilig is, waarschuw bij ongelukken 
direct 112.  
 
Zelfredding uit een bijt 
Komt u onverhoopt in een bijt terecht, dan bestaat de kans dat 
u daar op eigen kracht weer uit kunt komen. Ga met uw rug 
tegen de rand van de bijt liggen en zet u met uw benen af tegen 
de andere kant (zie illustratie)  
 
Zelfredding uit een wak 
De zelfredding uit een wak is lastiger omdat de randen van een 
wak dun zijn en zullen afbrokkelen als u eruit probeert te 
komen. Brokkel de randen van het wak af tot u een stevige 
ijsvloer bereikt en zet u (net zoals bijeen bijt) met u benen 
tegen de rand af om eruit te komen. Ga niet meteen op het ijs 
staan maar kruip plat oven het ijs van het wak weg.  
 
Vermijdt zoveel mogelijk onnodige bewegingen om de isolerende luchtlaag 
(=warmte) tussen het lichaam, en de kleren te behouden. Na het bereiken van de 
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kant moet u zo snel mogelijk een afgeschermde ruimte zoeken, om uzelf te warmen 
en uw kleren te drogen. 
 
De redding 

Houdt bij een ijsongeval zoveel mogelijk de omstanders op ruime afstanden van de 
ongevalsplek. De redder dient bij een ijsongeval zoveel mogelijk zijn/haar 
lichaamsgewicht over het ijs te verdelen. Daarom geniet de lichtgewicht redden de 
voorkeur. Bij een reddingsactie kan men gebruik maken van diverse hulpmiddelen 
zoals bijvoorbeeld een tafelblad, ladder of planken. Als zelfbeveiliging moet de 
"redder" met een lijn bijvoorbeeld van een reddingsklos) verbonden blijven aan de 
medehelpers op de kant die ook met oogcontact met het slachtoffer houden.  
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Men kan ook contact met het slachtoffer maken door 
bijvoorbeeld jassen aan elkaar te knopen en deze aan te 
reiken.   
Ook een drijvend hulp- of reddingsmiddel kan uitkomst bieden 
om het slachtoffer te helpen boven water te blijven.  

                                           
Het spreekt vanzelf dat wanneer u als helper te water bent gegaan, ook u 
vergelijkbare medische zorg nodig heeft.  
 
Hoe meer het slachtoffer zich beweegt, hoe meer energie dit kost. Als het 
slachtoffer slechts korte tijd in het water heeft gelegen vergroot dit zijn/haar 
overlevingskansen.  
Een reddingsactie bij een ijsongeval dient altijd snel opgestart te worden, want de 
kans is groot dat het slachtoffer afkoelt, onderkoeld raken en het bewustzijn verliest 
zodat hij/zij niet meer actie kan ondernemen.  
 
Onder het ijs. 
Is het slachtoffer onder het ijs verdwenen, dan zal de redder welke te water gaat, 
zich moeten beveiligen men een lijn. De helper die aan de kant blijft zal de redder 
na maximaal 30 seconden weer op het droge moeten halen om te voorkomen dat, 
als de redder door de kou niet meer op eigen kracht verder kan, deze verdrinkt.  
Als de drenkeling opvallend gekleurde kleding aan heeft bestaat de mogelijkheid 
dat hij/zij door het ijs duidelijk te zien is. 
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Getuigen zijn belangrijk om de nauwkeurige plaats te bepalen waar de drenkeling 
zich (waarschijnlijk) bevindt en waar dus de zoekactie gestart dient te worden.  
Door bemaling tussen het ijs en het wateroppervlak kan een luchtlaag ontstaan, 
waarin het slachtoffer zich mogelijk bevindt.  

 
Onderkoeling 
Wanneer iemand ik koud water is gekomen, zal de lichaamstemperatuur snel dalen. 
In het eerste stadium van onderkoeling gaat het lichaam rillen; dit is een natuurlijke 
reactie om warmte te verkrijgen. Later zal het slachtoffer suf en verward raken, de 
spieren kunnen verstijven en er kan bewusteloosheid optreden (beneden 33oC).  
In deze fase zal de activiteit van de organen sterk dalen. Ademhaling en hartslag 
zijn nauwelijks voelbaar, het lichaam verkeert in een soort winterslaap.  
Ontwaken is alleen mogelijk als opwarming en behandeling op de luiste wijze 
plaatsvinden. Daalt de lichaamstemperatuur tot 28oC, zijn de overlevingskansen 
veel kleiner.  
 
Nabehandeling 
Een onderkoeld slachtoffer moet zo snel mogelijk tegen verdere onderkoeling 
worden beschermd. Indien mogelijk moet de romp en ledenmaten apart worden 
ingepakt (bij voorkeur met een isolatiedeken) om een te snelle opwarming van het 
lichaam tegen te gaan.  
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Vergeet vooral niet het hoofd te beschermen, de afkoeling door het hoofd gaat 
relatief het snelst.  
Geef een bewusteloos slachtoffer nooit iets te drinken.  
Alleen een goed aanspreekbaar slachtoffer mag een warme drank nuttigen.  
 
GEEF NOOIT ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN AAN EEN 
ONDERKOELINGSSLACHTOFFER !  
 
Wanneer een slachtoffer op het droge gehaald is, mag hij/zij na de hulpverlening 
nooit als afgehandeld beschouwd worden. Het is noodzakelijk dat slachtoffer én 
redder onder doktersbehandeling worden gestald.  
 
ONDERSCHAT HET GEVAAR VAN ONDERKOELING NIET !  
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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 

 
 


