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Watervlug 0-4 jaar 
Water heeft een grote aantrekkingskracht op kinderen en kinderen zijn vlug. Watervlug! 
Wist u dat een verdrinkingsongeluk vaak snel en zonder geluid verloopt? Twee waargebeurde verhalen: 
 
“Ik was nog geen twee minuten weg” 
“Ik deed net mijn dochtertje van 1 in bad en had het bad gevuld met een laagje water van ongeveer 8 cm. Ik had 
geen schone handdoek bij de hand en ging die halen uit de slaapkamer. Dit duurde nog geen twee minuten, 
maar toen ik terug kwam, vond ik haar met haar gezicht vooroverliggend in het water. Ze bewoog niet. Meteen 
haalde ik haar uit het water en schudde haar een beetje door elkaar, maar ze bleef onbeweeglijk in mijn armen 
hangen. Ik schreeuwde naar mijn man dat hij een ambulance moest bellen. Het leek wel uren te duren, maar 
toen kwam gelukkig de ambulance. Mijn dochtertje werd meteen aan de beademingsapparatuur gelegd. In het 
ziekenhuis kwam ze na een tijdje gelukkig weer bij en wat waren we opgelucht.”  
 
“Het hek stond open...” 
“Ik voel me vreselijk schuldig. Mijn zoon is weer thuis en lijkt hersteld, maar ik neem het mezelf kwalijk dat 
hem dit is overkomen.  
Ik zat buiten te lezen terwijl mijn zoon van 3 en mijn dochter van 6 samen speelden met een buurmeisje in de 
tuin. Opeens stond mijn dochter druk te gebaren bij het tuinhek. Plots besefte ik dat het fout zat, want het hek 
stond open en mijn zoon was nergens te zien. Ik sprong op en in een flits dacht ik aan de sloot die hier vlakbij 
ligt. Ik rende erheen en zag een groepje mensen die zich voorover bogen over iets wat in het gras lag. Dat was 
mijn zoontje. Iemand was bezig met reanimeren en toen gebeurde alles heel snel. Een ambulance kwam. 
Verplegers met allerlei apparaten namen de reanimatie over. In het ziekenhuis bleek zijn toestand kritiek. Na 
een uur kwam een arts mij vertellen, dat hij het zou halen. Toen pas ben ik, van alle spanningen, in huilen 
uitgebarsten.”  
 
Feiten over verdrinking 
• Een verdrinking verloopt meestal ongemerkt. Een klein kind glijdt vaak geluidloos kopje onder. Het doet 

geen poging om boven water te komen. 
• Bij verdrinking is een kind binnen 2 minuten bewusteloos en heeft het binnen 4 tot 6 minuten onherstelbaar 

hersenletsel opgelopen. 
• Ook in een klein laagje water kan een kind verdrinken. 
• Per jaar gaan 45 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar dood aan de gevolgen van een ongeluk. Meer 

dan de helft van hen - 24 kinderen - komt om het leven door verdrinking. 
 
Tuinvijver: 
• Houd altijd toezicht op je kind. 
• Zorg ervoor dat je kind niet ongemerkt bij de vijver van de buren kan komen. 
• Demp je tuinvijver en maak er een zandbak van. 
• Of scherm je tuinvijver af met een veilig en goed rooster 
• Ruim direct na het spelen het speelgoed bij de vijver op. 
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Bad: 
• Blijf altijd bij je kind. Ook als het in een badstoeltje zit. 
• Laat het bad na gebruik gelijk leeglopen. 
• Laat nooit een ouder kind toezicht houden op een jonger kind 
• Sluit de badkamerdeur zo af, dat je kind niet ongemerkt alleen in de badkamer kan komen. 
• Zorg dat alles wat je nodig hebt van tevoren bij de hand ligt. 
 
Open water 
• Blijf altijd dichtbij je kind als het in de buurt van open water is. 
• Sluit de (voor)deur goed af, zodat je kind niet ongemerkt naar buiten kan gaan. 
• Sluit de tuin goed af, zodat je kind niet ongemerkt weg kan gaan. 
• Laat nooit een ouder kind toezicht houden op een jonger kind. 
• Op een boot: Laat je kind een goed passend reddingsvest dragen. 
 
Zwemwater 
• Houd altijd toezicht op je kind. Ook als is er en badmeester aanwezig. 
• Doe je kind zwemvleugels om en blijf bij hem/haar in het water. 
• Gebruik geen zwemband. Je kind kan hier gemakkelijk uitschieten. 
• Laat nooit een ouder kind toezicht houden op een jonger kind. 
• Klaar met spelen in of bij het water? Ruim het speelgoed dan direct op. 
 
Als kinderen vroeg gewend zijn aan water, raken ze minder snel in paniek en leren ze later sneller zwemmen. 
 
Hoe went een kind aan water? 
• Wen je kind zo vroeg mogelijk aan water. Dat kan al kort na de geboorte thuis, onder de douche of in bad. 
• Ga met je kind naar baby-, peuter- of kleuterzwemmen. Zo raakt je kind vertrouwd met het water in het 

zwembad. 
• Leer je kind hoe het voelt om jezelf in water drijvende te houden. Doe daarom als je samen zwemt af en toe 

de vleugels af. 
• Doe je kind zo vroeg mogelijk op zwemles. Dan kan al vanaf 5 jaar. 
• Laat een kind tot 6 jaar niet alleen zwemmen. Ook niet als het al een diploma heeft. 
 
Eerste hulp 
• Haal je kind direct uit het water. 
• Is je kind bij kennis, wikkel het dan in een deken. Ga direct naar de huisarts of het ziekenhuis, ook als je 

kind alleen kopje onder is geweest. Dit is nodig omdat eventuele gevolgen van zo’n ongeluk pas later 
zichtbaar kunnen worden. 

• Is je kind bewusteloos, kijk dan of er iets in de mond zit en maak deze schoon. Wikkel je kind in een deken 
en draai het op zijn zij. Buig het hoofd naar achteren met de kin omhoog, zodat de tong de keel niet bedekt. 
Op die manier zijn de luchtwegen vrij.  

• Laat ondertussen iemand 112 bellen.   
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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 

 
 


