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Inleiding 
Het plan van aanpak heeft als doel de leden van Reddingsbrigade Den Helder inzicht te bieden in de 

richtlijnen omtrent de corona maatregelen. In het plan van aanpak zijn de algemene corona 

maatregelen van het RIVM opgenomen. Daarnaast is het protocol verantwoord zwemmen, wat is 

opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembadbranche, gebruikt om de branche 

specifieke maatregelen geldend voor zwembaden te beschrijven.   

Het plan is zo opgesteld dat het voor zowel de toestemming verlenende instanties, de instructeurs 

en de leden bruikbaar is. Wanneer er richtlijnen vanuit het RIVM of vanuit de brancheorganisaties 

wijzigen, worden deze toegevoegd aan het plan van aanpak en wordt het plan opnieuw aangeboden 

aan alle betrokken partijen.  Op basis van besluiten van de Rijksoverheid in het kader van de 

coronacrisis, zal de zwembranche bepalen of gestelde maatregelen kunnen worden versoepeld of 

moeten worden verzwaard. De zwembranche streeft hierbij om gezamenlijk op te trekken. Wij 

werken volgens deze maatregelen en adviezen vanuit de zwembadbranche en volgen de protocollen 

geldende in Aquacentrum Den Helder.   
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Richtlijnen bestuur en instructeurs 
Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad, veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis 

van Richtlijnen RIVM1):   

• Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;   

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is2;   

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering 

voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);   

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;   

o Binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. 

o Reinig in dat geval handen en armen direct na het hoesten of niezen met de 

beschikbare desinfecterende middelen.  

o Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, 

minimaal 20 seconden;   

o Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het 

aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, 

afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na 

het snuiten van de neus;   

o Vermijd het aanraken van je gezicht;   

o Schud geen handen.   

• Ga voordat je van huis vertrekt thuis naar het toilet;   

• Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;   

Bestuur  
Het bestuurslid Opleidingen fungeert als corona coördinator binnen Reddingsbrigade Den Helder en 

draagt namens het bestuur zorg voor alle onderstaande punten:  

1. Regels voor instructeurs, leden en ouders en verzorgers staan op de website en worden actief 

naar specifieke gebruikersgroepen gecommuniceerd;   

2. Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden nageleefd dienen de nodige persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) beschikbaar te zijn: mondkapje, handschoenen, bril;  

3. Zorgt voor strikte naleving van de vigerende schoonmaakprotocollen. Ook de 

desinfectiemaatregelen dienen strikt en controleerbaar nageleefd te worden;   

4. Stelt per lesavond minimaal één ‘coronaverantwoordelijke’ aan die toeziet op de naleving van 

hetgeen in dit protocol is gesteld;   

5. Coronaverantwoordelijke kan (al dan niet in overleg met lokaal gezag) bepalen om (groepen 

van) personen toegang te ontzeggen tot de accommodatie;   

6. Geeft de instructeurs een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse 

locaties van het zwembad moet worden uitgevoerd;   

7. Geeft de instructeurs de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst gedrag 

bij overtreding van de regels;   

8. Geeft de instructeurs instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier hun 

werkzaamheden kunnen uitvoeren;   

9. Brengt de huisregels in lijn met dit protocol;   

 
1 Het betreft hier zwembaden en natuurbaden met een gereguleerde toegang (kaartje kopen). 
2 Advies is om tot twee weken na het verdwijnen van symptomen niet te zwemmen. 
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10. Heeft wekelijks contact met de coronaverantwoordelijken m.b.t. de corona maatregelen en de 

mogelijke ontwikkelingen; 

11. Heeft wekelijks contact met het management van het zwembad m.b.t. de corona maatregelen 

en de mogelijke ontwikkelingen.  

Instructeurs 
Instructeurs blijven thuis bij klachten en dienen dit te melden bij de coronaverantwoordelijke en het 

bestuurslid opleidingen.  Indien de instructeur aantoonbare corona klachten heeft, dient nader 

onderzoek uit te wijzen met welke collega instructeurs en/of leden hij/zij contact heeft gehad. De 

instructeur met klachten blijft thuis en krijgt advies om in quarantaine te gaan. De instructeur wordt 

pas weer ingedeeld indien de instructeur 48 uur vrij is van klachten.    

De betrokken instructeurs en leden die contact hebben gehad in de incubatieperiode, worden 

conform richtlijnen RIVM geïnformeerd en krijgen het advies om in quarantaine te gaan. Daarnaast 

wordt onderzoek gedaan welke zwembadmedewerkers mogelijk met de betrokken instructeur in 

contact zijn geweest. Alle betrokkenen worden, waar mogelijk, hiervan op de hoogte gebracht.   

Voor instructeurs gelden de volgende hygiëne richtlijnen: 

1. Houd 1,5 meter afstand;  

2. Schud geen handen;   

3. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

4. Was je handen volgens de instructie.  

In ieder geval direct na binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken 

en voordat je weer naar huis gaat;   

5. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Desinfecteer bij start van de lessen. 

Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen;   

6. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (mondkapje, handschoenen en bril) om 

jezelf te beschermen als de situatie daar om vraagt;   

7. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek 

contact;   

8. Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38°C);   

9. Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten;   

10. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als instructeur binnen 

de 1,5 meter van de zwemmer komt. Maak daarbij gebruik van de aanwezige PBM’s: 

mondkapje, handschoenen en bril/gezichtsbescherming). 

Alle instructeurs worden voorafgaande aan de activiteit(en) verplicht gesteld het plan van aanpak te 

hebben gelezen.  

Elke week heeft het bestuurslid Opleidingen contact met de instructeurs en volgt er een korte 

briefing m.b.t. de geldende corona maatregelen.    

De instructeurs zijn op de hoogte van de werking en het gebruik van de persoonlijke 

beschermingsmiddelen en desinfectie.   

De instructeurs zijn bekend met de routing en voorzorgsmaatregelen.   

De instructeurs spreken leden aan die de maatregelen niet of niet juist naleven.   

Aan het einde van de lessen houden de instructeurs zich aan de 1,5 richtlijn. Voor vertrek worden de 

handen opnieuw gedesinfecteerd. 
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Richtlijnen zwemmers en ouders/verzorgers 

Zwemmers 

Vooraf aan het zwemmen 

• Ga voor vertrek naar het toilet.  

• Douche thuis voor vertrek.   

• Draag makkelijke kleding, en zorg dat de zwemkleding aan is voor vertrek. 

• Neem een tas mee voor het opbergen van uw kleding.   

• Omkleden geschied in de beschikbare omkleedtenten buiten op het terrein, badslippers zijn 

daarom vereist. 

• Houd u aan de algemene richtlijnen die zijn opgesteld door het RIVM.   

• Houd rekening met elkaar, ook buiten de accommodatie geldt de 1,5 meter afstand.   

• Bij elk kind mag er maximaal één ouder of verzorger mee komen.  

• Het zwembad faciliteert (vooralsnog) geen wachtruimte voor ouder en/of verzorger. Dit 

betekent dat u buiten de accommodatie moet wachten.   

• Tijdens de les dient de ouder of verzorger bereikbaar te zijn via mobiele telefoon.   

• Kom niet eerder dan aangewezen tijd voor de zwemles 10 minuten voor aanvang.  

• Bij aanvang van de les sluit de toegangsdeur en wordt u de toegang geweigerd.   

• Laat waardevolle spullen thuis. Kluisjes kunnen niet worden gebruikt.  

• Wij adviseren zwemmaterialen thuis te laten (zoals o.a. zwemvinnen, plankjes en pull boys). 

Wanneer u het wel meeneemt blijven de meegenomen zwemmaterialen in een apart 

meegenomen tas in de wisselzone. Meegenomen materiaal mag niet op het startblok of op 

de kant worden geplaatst.   

In het zwembad 

• De aanwezigheid van de leden wordt strikt bijgehouden middels een presentielijst. 

• Desinfectie vindt plaats in de hal direct bij binnenkomst en is verplicht voor iedereen.  

• Behoud altijd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen.   

• Tijdens de lessen aan kinderen tot en met 12 jaar is deze afstand onderling niet noodzakelijk 

maar wordt wel zoveel mogelijk gehandhaafd. 

• Er is vanaf binnenkomst tot aan het bassin sprake van (zoveel als mogelijk) 

eenrichtingsverkeer. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op. 

Daarnaast is er markering in voldoende mate aangebracht.   

• Kleedruimte in de beschikbare omkleedtenten wordt door de instructeurs toegewezen. Na 

elk gebruik van de kleedruimte wordt deze door één van de instructeurs gedesinfecteerd.   

• Zwemmers dienen kleding in een eigen meegenomen tas mee te nemen naar het bassin. De 

tas dient te worden neergezet op de toegewezen plaats (bankjes) in de wisselzone.  

• Voor het betreden van wisselzone worden opnieuw de handen gedesinfecteerd.  (nabij 

binnenkomst zwemzaal).  

Tijdens het zwemmen 

• Leden vanaf 13 jaar houden onderling minimaal 1,5 meter afstand. 

• Tijdens de lessen aan kinderen tot en met 12 jaar is deze afstand onderling niet noodzakelijk 

maar wordt wel zoveel mogelijk gehandhaafd. 

• In de banen waar leden vanaf 13 jaar zwemmen wordt er gezwommen via 

eenrichtingsverkeer per baan (ene baan heen, andere terug)3. 

 
3 Protocol verantwoord zwemmen 
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• Zwemonderdelen binnen het reddingszwemmen waarbij fysiek contact benodigd is, zullen 

tot nader order niet uitgevoerd en geoefend worden. 

• Zwemmers dienen in de wisselzone te wachten op de aanwijzingen van het personeel om te 

mogen aanvangen. 

• De coronaverantwoordelijken behouden het recht om leden de toegang tot de lessen te 

weigeren bij het niet opvolgen van de geldende maatregelen na het geven van een 

waarschuwing. Deelname aan de volgende les is mogelijk indien het lid daarvoor 

toestemming krijgt van de instructeur en de coronaverantwoordelijke.  

• De instructeur geeft les en instructie vanaf de kant.  

• Per lesavond is er altijd één corona verantwoordelijke aanwezig om alles in goede banen te 

leiden. 

• In geval van nood gaat de instructeur te water.  

• Alleen bij noodzakelijke instructies, waarbij de leden op de kant staan, kan er sprake zijn dat 

de instructeur te water gaat. Dit wordt tot een minimum beperkt.  

• Noodzakelijk toiletbezoek is mogelijk. Na elk gebruik wordt er gedesinfecteerd.  

• Zwemles materialen kunnen worden gebruikt en worden na gebruik direct gedesinfecteerd. 

Elk lid krijgt een eigen set lesmaterialen toegewezen gedurende de les. 

• Tijdens de lessen houden we de norm van 10m2 per zwemmer aan. 

• De lessen zullen maximaal 50 minuten duren zodat er voldoende tijd is om te wisselen met 

de volgende groep.  

Na het zwemmen 

• De leden verlaten het bassin aan de zijde van de betreffende wisselzone. 

• De leden verlaten zonder te douchen het wedstrijdbassin via de EHBO post naar buiten 

alwaar omkleedtenten beschikbaar zijn.  

• Na het omkleden in de tent verlaat het lid de accommodatie via de aangewezen uitgang.  

Ouders/verzorgers 
• Houdt u aan alle maatregelen zoals door het RIVM en het zwembad zijn afgekondigd. 

• Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd 

de aanwijzingen van de instructeurs opvolgen. 

• Zet uw kind af bij de ingang naar de omkleedtenten: rechts langs het zwembad langs het 

verhoogde bordes door naar achteren en dan links door de zwarte deur in de muur (zie 

routing) en verlaat het terrein. Vooralsnog faciliteert het zwembad geen wachtruimte voor 

ouders en/of verzorgers. 

• Stem met uw kind en de instructeurs contactgegevens af zoals een 06-nummer. 

• Zorg dat de zwemkleding thuis wordt aangetrokken. Kinderen moeten zich zelfstandig 

kunnen uit- en aankleden. Zorg dat ze gemakkelijke kleding aan hebben, bijvoorbeeld een 

trainingspak en slippers (oefen desnoods vooraf).  

• Zorg dat de zwemtas groot genoeg is zodat alle zwemspullen en kleding erin passen. De 

zwemspullen worden meegenomen naar het bad en op de aangewezen plek neergelegd. 

Kluisjes zijn niet beschikbaar.  

Vragen en opmerkingen betreffende bovenstaande informatie kunt u richten aan het 

bestuurslid Opleidingen via opleidingen@reddingsbrigadedenhelder.nl.  

  

mailto:opleidingen@reddingsbrigadedenhelder.nl
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Calamiteiten 
• Bij een ongeval waarbij de 1,5 meter grens niet meer gehandhaafd kan worden, wordt 

gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen om de veiligheid van de leden 

maximaal te kunnen waarborgen.   

• Bij calamiteiten zoals brand en/of ontruiming treedt het calamiteitenplan van Aquacentrum 

Den Helder in werking. Ook hier wordt zo goed als mogelijk de 1,5 meter norm in acht 

genomen.   

• Voor het uitvoeren van EHBO hanteren wij de richtlijnen en adviezen die zijn opgesteld door 

het Nederlandse Rode Kruis en de Nederlandse reanimatieraad4.  

  

 
4 https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/ 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
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Routing wedstrijdbassin 
• Vanaf binnenkomst tot aan het bassin en van het bassin terug naar uitgang geldt 

eenrichtingsverkeer. 

• Gebruikers van het wedstrijdbassin lopen rechts langs het zwembad direct buitenom langs 

het verhoogde bordes door naar achteren alwaar aan de linkerkant omkleedtenten 

beschikbaar zijn, toegang via zwarte duur in de muur (Blauwe pijlen). Er wordt dus géén 

gebruik gemaakt van de hoofdingang en/of de ingang nabij de duiktoren. 

• Gebruikers wedstrijdbassin maken gebruik van de omkleedtenten achter het zwembad, 

(vooralsnog) max 6 p per tent.  

• Na het omkleden worden de tenten verlaten via het hek en wordt het zwembad betreden 

via de nooduitgang aan de linkerzijde (Groene pijlen).  

 

• Eigendommen worden meegenomen naar de betreffende wisselzone of tassen locatie.  

• Zwemmers die gebruik hebben gemaakt van het wedstrijdbassin gaan na gebruik via de 

EHBO post naar buiten alwaar omkleedtenten beschikbaar zijn.  

• Na het omkleden in de tent verlaat de zwemmer de accommodatie via de aangewezen 

uitgang (let op u gaat niet opnieuw de accommodatie in)(Rode pijlen). 

 

• Let op! Vluchtroutes blijven altijd gehandhaafd.  

• Alle looproutes worden door middel van pijlen aangeduid.   

• Alle locaties waar men dient te wachten zijn aangeven.   
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Corona verantwoordelijke(n) 
Per lesavond, maandag- en donderdagavond, wordt een corona verantwoordelijke aangesteld. De 

corona verantwoordelijke: 

• Is bij iedereen als zodanig bekend middels het dragen van een hesje. Zijn/haar 

contactgegevens worden tevens verstrekt aan de bedrijfsmanager van Aquacentrum Den 

Helder; 

• Is op de hoogte van de geldende regels/kaders; 

• Zorgt ervoor dat collega instructeurs, de leden en ouders/verzorgers zich houden aan de 

geldende maatregelen en protocollen; 

• Is beschikbaar voor advies bij het eventueel aanpassen van het (coronaproof) lesaanbod;  

• Heeft wekelijks contact met de corona coördinator (bestuurslid opleidingen) m.b.t. de 

corona maatregelen en mogelijke ontwikkelingen. 

 

Contact 
 

Reddingsbrigade Den Helder 
Bastiondreef 4  
1784 MR Den Helder 
T: 06 16811007 
M: info@reddingsbrigadedenhelder.nl 

Zwembad Aquacentrum Den Helder 
Het Nieuwland 2 
1784 EA Den Helder  
 

 

Corona coördinator 

Lisa van Ballegooij 

T: 06 51393821 

M: opleidingen@reddingsbrigadedenhelder.nl 

Coronaverantwoordelijke maandagavond 

Tim Visser 

T: 06 55408264 

M: timvisser00@hotmail.com 

Coronaverantwoordelijke donderdagavond 

Tim Visser 

T: 06 55408264 

M: timvisser00@hotmail.com 

 

  

mailto:info@reddingsbrigadedenhelder.nl
mailto:opleidingen@reddingsbrigadedenhelder.nl


11 
Reddingsbrigade Den Helder – Plan van aanpak corona 

Bijlagen 

Bijlage 1: Algemene richtlijnen RIVM5 
 

 

Maatregelen om verspreiding te voorkomen  

• Was vaak je handen.  

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.  

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.  

• Schud geen handen.  

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.  

• Werk zoveel mogelijk thuis.   

Ben je ziek?  

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.  

• Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang 

geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.   

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?  

• Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te 

blijven.  

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte  

• Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.  

• Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
5 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
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Bijlage 2: Aan- en uittrekken persoonlijke beschermingsmiddelen6 
 

 

  

 
6 http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/upload/docs/aandachtskaart_waterhulpverlening_v1_1.pdf  

http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/upload/docs/aandachtskaart_waterhulpverlening_v1_1.pdf
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Bijlage 3: Aanvullende gezondheidsmaatregelen zwembadbranche  
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