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Calamiteitenplan en ontruimingsplan Tuindorpbad versie 2022   

 1 Verdrinking/bijna verdrinking 

1 Zorgen voor veiligheid 
Beoordelen van de situatie 

Let op veiligheid  
Inschatten wat er aan de hand is 
Bij aanwezigheid bestuurslid assisteert bestuurslid de badmeester  

2 Alarmeren van hulpdiensten 
door vrijwilliger 
 
 
 
Alarmeren van bestuur en 
tweede badmeester  

Vrijwilliger benaderen voor de volgende acties:  

 1-1-2 laten bellen vragen naar brandweer en duikers en ambulance 

 AED halen: AED hangt buiten de poort – Code is 6365 

 Hulpdiensten 1-1-2 opwachten 
 

 Bestuurslid en tweede badmeester laten bellen (zie lijst 
badmeesterhuisje) 

3 Handelen Reddingsactie 

 Vrijwilliger benaderen assistentie voor plaats bepaling van plek in het 
water 

 Redding materiaal laten halen 

 Badmeester overige kleding uittrekken  

 Redding door badmeester, slachtoffer naar de kant brengen 

 Badgast plek laten maken 
 

Actie m.b.t. toezicht 

 Vrijwilliger of aanwezig bestuurslid opdragen om tijdelijk toezichtstaak 
over te nemen dan wel gebeurt toezicht door tweede badmeester of 
assistent 

 
EHBO verlenen 

 Slachtoffer bij kennis: slachtoffer in isolatiedeken wikkelen, evt ruimte 
maken voor braken. 

 Slachtoffer niet bij kennis: Reanimatie en instructies opvolgen tot 
hulpverlening komt. AED gebruiken  

 Badgasten instrueren en op afstand houden of wegsturen 

4 Informeren badgasten  Uitleg geven en rust bewaren 
Advies geven slachtofferhulp benaderen (0900-0101) 

5 Noodzaak tot sluiten bad Ja, bad sluiten 

 Controle ontruiming bad 

 Loop een rondje en controleer alle ruimtes en doe deze op slot.  

 Zwembad blijft de rest van de dag gesloten 

6 Logboek Invullen van logboek en formulier ongevallenregistratie  

7 Nazorg / Evaluatie Nazorg familie overlaten aan het bestuur 
Evalueren week na calamiteit       
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 2 Ernstig ongeval / ongeval met dodelijke afloop 

1 Zorgen voor veiligheid 
Beoordelen van de situatie 

Let op veiligheid  
Inschatten wat er aan de hand is 
Bij aanwezigheid bestuurslid assisteert bestuurslid de badmeester  

2 Alarmeren van hulpdiensten 
 
 
 
Alarmeren van bestuur en 
tweede badmeester 

Vrijwilliger benaderen voor de volgende acties:  

 1-1-2 laten bellen en vragen naar ambulance 

 AED halen: AED hangt buiten de poort – Code is 6365 

 Hulpdiensten 1-1-2 opwachten 

 Bestuurslid en tweede badmeester laten bellen (zie lijst 
badmeesterhuisje) 

3 Handelen EHBO verlenen 

 Slachtoffer bij kennis: slachtoffer behandelen, en indien mogelijk in 
stabiele zijligging leggen, evt. in isolatiedeken wikkelen, evt. ruimte 
maken voor braken. 

 Slachtoffer niet bij kennis: Reanimatie en instructies opvolgen tot 
hulpverlening komt. AED gebruiken  

 Badgasten instrueren 
Actie m.b.t. toezicht 

 Vrijwilliger of aanwezig bestuurslid opdragen om tijdelijk toezichtstaak 
over te nemen dan wel gebeurt toezicht door tweede badmeester of 
assistent 

 Vrijwilliger houdt andere badgasten op afstand 

4 Informeren badgasten  
 

Uitleg geven en rust bewaren 
Advies geven slachtofferhulp benaderen (0900-0101) 

5 Noodzaak tot sluiten bad Ja, bad sluiten 

 Controle ontruiming bad 

 Loop een rondje en controleer alle ruimtes en doe deze op slot.  

 Zwembad blijft de rest van de dag gesloten. 

6 Logboek Invullen van logboek en formulier ongevallenregistratie  

7 Nazorg / Evaluatie Nazorg familie overlaten aan het bestuur 
Evalueren week na calamiteit        
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 3 Vermissing 

1 Zorgen voor veiligheid 
Beoordelen van de situatie 

Let op veiligheid  
Inschatten wat er aan de hand is 
Bij aanwezigheid bestuurslid assisteert bestuurslid de badmeester  

2 Alarmeren van hulpdiensten 
door vrijwilliger 
 
 
 
 
Alarmeren van bestuur en 
tweede badmeester 

Pas nadat vermiste na eerste zoekactie niet gevonden is 
Vrijwilliger benaderen voor de volgende acties:  

 1-1-2 laten bellen en vragen naar brandweer en duikers en 
ambulance 

 AED halen: AED hangt buiten de poort – Code is 6365 

 Hulpdiensten 1-1-2 opwachten 

 Bestuurslid en tweede badmeester laten bellen (zie lijst 
badmeesterhuisje) 

3 Handelen Vermissing 
a) Vrijwilliger inlichten en overgaan tot zoeken op het droge 

Vrijwilliger benaderen voor de volgende acties:  

 Vrijwilligers  vragen voor assistentie en zoeken 

 Eventueel in lijst naar telefoonnummer zoeken om naar persoon 
thuis te bellen 

b) Badmeester checkt het water 
c) Als de vermiste niet gevonden wordt: 

 Vrijwilliger 1-1-2 laten bellen, vragen naar brandweer en duikers 
en ambulance + opwachten hulpverlening (zie onder 2) 

 Badmeester gaat badgasten benaderen, op een rijtje zetten en 
duiken/ afzakken naar de bodem  

 Badmeester laat zwembad ontruimen 
d) Redding: 

 Slachtoffer naar de kant brengen 

 Vrijwilliger plek laten maken bij voorkeur in Tuinzaal of 
badmeestershuisje 

 
Actie m.b.t. toezicht 

 Vrijwilliger of aanwezig bestuurslid opdragen om tijdelijk toezichtstaak 
over te nemen dan wel toezicht laten houden door tweede 
badmeester of assistent. 

  
EHBO verlenen 

 Slachtoffer bij kennis: slachtoffer geruststellen en indien nodig in 
isolatiedeken wikkelen, etc..  

 Slachtoffer niet bij kennis: Reanimatie en instructies opvolgen tot 
hulpverlening komt. AED gebruiken  

 Badgasten instrueren, op afstand houden of wegsturen 

4 Informeren badgasten  
 

Uitleg geven en rust bewaren 
Advies geven slachtofferhulp benaderen (0900-0101) 

5 Noodzaak tot sluiten bad Ja, bad sluiten als vermiste niet gevonden is of uit het water gehaald 
wordt. 

 Controle ontruiming bad 

 Loop een rondje en controleer alle ruimtes en doe deze op slot.  

 Zwembad blijft de rest van de dag gesloten 

6 Logboek Invullen van logboek en formulier ongevallenregistratie  

7 Nazorg / Evaluatie Nazorg familie overlaten aan het bestuur 
Evalueren week na calamiteit       
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 4 Lichte onderkoeling 

1 Zorgen voor veiligheid 
 
Beoordelen van de situatie 

Let op veiligheid  
 
Inschatten wat er aan de hand is: 

 Oncontroleerbaar rillen. 

 Koude, bleke en droge huid. Soms blauwe lippen, oren, vingers. 

 De ademhaling gaat van erg snel naar langzaam en oppervlakkig. 

 Vermoeidheid en suffigheid. 
 
Bij aanwezigheid bestuurslid assisteert bestuurslid de badmeester  

2 Alarmeren van hulpdiensten 
door vrijwilliger 
Alarmeren van bestuur 
Oproepen tweede 
badmeester of assistent 

Nvt 
 

Nvt  
Afhankelijk van de ernst van de situatie 

3 Handelen Lichte onderkoeling 

 Breng het slachtoffer in een warmere omgeving (badmeestershuis of 
Tuinzaal) 

 
EHBO verlenen 

 Verwijder natte kleding 

 Slachtoffer inclusief het hoofd (gezicht vrijhouden) in isolatiedeken 
wikkelen (zilver of goudkant maakt niet uit) 

 Armen en benen apart inwikkelen 
 
Actie m.b.t. toezicht 

 Badgasten instrueren, op afstand houden of wegsturen 

 Vrijwilliger of aanwezig bestuurslid opdragen om tijdelijk toezichtstaak 
over te nemen dan wel toezicht laten houden door tweede 
badmeester of assistent. 

4 Informeren badgasten  Uitleg geven en rust bewaren 

5 Noodzaak tot sluiten bad Nvt  

6 Logboek Invullen van logboek en formulier ongevallenregistratie  

7 Nazorg / Evaluatie Nazorg familie overlaten aan het bestuur 
Evalueren week na calamiteit       
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 5 Ernstige onderkoeling  

1 Zorgen voor veiligheid 
Beoordelen van de situatie 

Let op veiligheid  
Inschatten wat er aan de hand is 

 Het slachtoffer stopt met rillen. 

 Dalend bewustzijn. 

 Verminderde reflexen 

 De hartslag daalt 

 De spieren worden stijf. 

 Slachtoffer raakt mogelijk buten bewustzijn. 
Bij aanwezigheid bestuurslid assisteert bestuurslid de badmeester  

2 Alarmeren van hulpdiensten 
door vrijwilliger 
 
 
 
Alarmeren van bestuur en 
tweede badmeester 

Vrijwilliger benaderen voor de volgende acties:  

 1-1-2 laten bellen en vragen naar ambulance en eventueel brandweer 
en duikers  

 AED halen: AED hangt buiten de poort – Code is 6365 

 Hulpdiensten 1-1-2 opwachten 

 Bestuurslid en tweede badmeester laten bellen (zie lijst 
badmeesterhuisje) 

3 Handelen Redding: 

 Slachtoffer naar de kant brengen eventueel op brancard. 

 Vrijwilliger plek laten maken 
 
Actie m.b.t. toezicht 

 Vrijwilliger of aanwezig bestuurslid opdragen om tijdelijk toezichtstaak 
over te nemen. 

 
EHBO verlenen 

 Breng het slachtoffer in een warmere omgeving (badmeestershuis of 
Tuinzaal) 

 Verwijder natte kleding 

 Leg het slachtoffer op een mat met opengevouwen isolatiedekens 

 Lichaam slachtoffer inclusief het hoofd (gezicht vrijhouden) in 
isolatiedeken wikkelen 

 Armen en benen apart inwikkelen 

 Slachtoffer bij kennis: Stabiele zijligging 

 Slachtoffer niet bij kennis: Reanimatie en instructies opvolgen tot 
hulpverlening komt. AED gebruiken  

 
Actie m.b.t. toezicht 

 Vrijwilliger of aanwezig bestuurslid opdragen om tijdelijk toezichtstaak 
over te nemen dan wel toezicht laten houden door tweede 
badmeester of assistent. 

 Badgasten instrueren, op afstand houden of wegsturen 

4 Informeren badgasten  
 

Uitleg geven en rust bewaren 
Advies geven zo nodig slachtofferhulp benaderen (0900-0101) 

5 Noodzaak tot sluiten bad Ja, bad sluiten tenzij tweede badmeester aanwezig is  

 Controle ontruiming bad 

 Loop een rondje en controleer alle ruimtes en doe deze op slot.  

 Zwembad blijft de rest van de dag gesloten 

6 Logboek Invullen van logboek en formulier ongevallenregistratie  

7 Nazorg / Evaluatie Nazorg familie overlaten aan het bestuur 
Evalueren week na calamiteit       

 

 6 Hitte-uitslag of zonnebrand 

1 Zorgen voor veiligheid Let op veiligheid  
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Beoordelen van de situatie 

 
Inschatten wat er aan de hand is: 

 Rode uitslag en jeuk op de benen 

 Rode en verbrande huid 

 Soms blaren 

 Soms koorts en koude rillingen. 
 
Bij aanwezigheid bestuurslid assisteert bestuurslid de badmeester  

2 Alarmeren van hulpdiensten 
door vrijwilliger 
Alarmeren van bestuur 
Oproepen tweede 
badmeester of assistent 

Nvt 
 

Nvt  
Afhankelijk van de ernst van de situatie 

3 Handelen Hitte-uitslag  

 Breng het slachtoffer in een koelere omgeving (Tuinzaal) 
 
EHBO verlenen 

 Laat slachtoffer rust nemen en benen koelen met natte doeken of ice 
pack 

 Laat slachtoffer contact opnemen met huisarts 
Actie m.b.t. toezicht 

 Badgasten instrueren, op afstand houden of wegsturen 

 Vrijwilliger of aanwezig bestuurslid opdragen om tijdelijk toezichtstaak 
over te nemen dan wel toezicht laten houden door tweede 
badmeester of assistent. 

4 Informeren badgasten  Uitleg geven en rust bewaren 

5 Noodzaak tot sluiten bad Nvt  

6 Logboek Invullen van logboek en formulier ongevallenregistratie  

7 Nazorg / Evaluatie Nazorg familie overlaten aan het bestuur 
Evalueren week na calamiteit       
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  7 Hitte-uitputting of hitteberoerte 

1 Zorgen voor veiligheid 
 
Beoordelen van de situatie 

Let op veiligheid  
 
Inschatten wat er aan de hand is: 

 Veel zweet, ziet bleek of rood 

 Hoofdpijn, duizeligheid of braken  

 Flauwvallen 

 Geen zweten duidt op hitteberoerte 

 Hoge lichaamstemperatuur  

 Snelle pols en ademhaling 

 Soms koorts en koude rillingen 
 
Bij aanwezigheid bestuurslid assisteert bestuurslid de badmeester  

2 Alarmeren van hulpdiensten 
door vrijwilliger 
Alarmeren van bestuur 
Oproepen tweede 
badmeester of assistent 

Bij hitte-uitputting 112 laten bellen als de situatie niet verbetert 
Bij hitteberoerte 112 laten bellen 
Afhankelijk van de ernst van de situatie tweede badmeester of assistent 
oproepen 

3 Handelen Hitte-uitputting  

 Breng slachtoffer naar schaduwplek, bijvoorbeeld koele plek in 
Tuinzaal 

 Laat slachtoffer rust nemen 
 
EHBO verlenen 

 Lichaam koelen met water 

 Voeten in teil met koel water  

 Nek, oksels en liezen afkoelen met icepacks dan wel de verbrande 
huid koelen met natte doeken 

 Slachtoffer contact laten opnemen met huisarts 
 
Toezicht   

 Vrijwilliger of aanwezig bestuurslid opdragen om tijdelijk toezichtstaak 
over te nemen. 

4 Informeren badgasten  Uitleg geven en rust bewaren 

5 Noodzaak tot sluiten bad Ja, bad sluiten tenzij tweede badmeester aanwezig is  

 Controle ontruiming bad 

 Loop een rondje en controleer alle ruimtes en doe deze op slot.  
Zwembad blijft de rest van de dag gesloten 

6 Logboek Invullen van logboek en formulier ongevallenregistratie  

7 Nazorg / Evaluatie Nazorg familie overlaten aan het bestuur 
Evalueren week na calamiteit       
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 8 Weersomstandigheden (Onweer en dreigend onweer) 

1 Zorgen voor veiligheid 
Beoordelen van de situatie 

Let op veiligheid  
Inschatten wat er aan de hand is 
Bij aanwezigheid bestuurslid assisteert bestuurslid de badmeester  

2 Alarmeren van hulpdiensten 
door vrijwilliger 
Alarmeren van bestuur en 
tweede badmeester 

Bij inslag in Tuindorpbad  
Vrijwilliger benaderen voor de volgende acties:  

 1-1-2 laten bellen en vragen om brandweer en eventueel ambulance 

 Bestuurslid en tweede badmeester laten bellen (zie lijst 
badmeesterhuisje) 

3 Handelen Onweer of dreigend onweer 
a) Onweerradar en de lucht in de gaten houden 
b) Bij dreigend onweer 

 Badgasten uit het water halen, waarschuwen (zo nodig met 
megafoon) en zoveel mogelijk mensen naar huis sturen. 

 Mensen adviseren een stempel te halen dat ze evt. later nog naar 
binnen kunnen 

c) Bij onweer 

 Badgasten uit het water halen 

 In de Tuinzaal laten schuilen bij onweer 
d) Bij een inslag in Tuindorpbad 

 Badgasten uit het water halen 

 In de Tuinzaal laten schuilen 

 1-1-2 laten bellen, vragen om brandweer.  

4 Informeren badgasten  Uitleg geven en rust bewaren 

5 Noodzaak tot sluiten bad Ja, bad sluiten bij langdurig onweer of inslag  

 Controle ontruiming bad 

 Loop een rondje en controleer alle ruimtes en doe deze op slot.  

 Zwembad blijft de rest van de dag gesloten 

6 Logboek Invullen van logboek  

7 Nazorg / Evaluatie  Evalueren week na calamiteit       

 

 9 Ontruiming bij andere dan hiervoor genoemde situaties 

1 Zorgen voor veiligheid 
Beoordelen van de situatie 

Let op veiligheid  
Inschatten wat er aan de hand is 
Bij aanwezigheid bestuurslid assisteert bestuurslid de badmeester  

2 Alarmeren van hulpdiensten 
door vrijwilliger 
 
Alarmeren van bestuur en  

Vrijwilliger benaderen voor de volgende acties:  

 1-1-2 laten bellen 

 Eventueel AED halen: AED hangt buiten de poort – Code is 6365 

 Bestuurslid laten bellen (zie lijst badmeesterhuisje) 

3 Handelen Ontruimen 

 Vrijwilligers vragen te helpen bij ontruimen 

 Wijzen op uitgangen, eventueel via tuin aanpalende woning nr.63 

 Via de megafoon badgasten informeren en vragen het zwembad zo 
snel mogelijk te verlaten evt. nog in badkleding en zonder spullen.  

 Vrijwilliger houdt de sirene draaiende. 

4 Informeren badgasten  Uitleg geven en rust bewaren 

5 Noodzaak tot sluiten bad Ja, bad sluiten 

 Controle ontruiming bad 

 Loop een rondje en controleer alle ruimtes en doe deze op slot.  

 Zwembad blijft de rest van de dag gesloten 

6 Logboek Invullen van logboek  

7 Nazorg / Evaluatie Nazorg badgasten overlaten aan het bestuur 
Evalueren week na calamiteit       
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 10 Diefstal 

1 Zorgen voor veiligheid 
Beoordelen van de situatie 

Let op veiligheid  
Inschatten wat er aan de hand is  
Bij aanwezigheid bestuurslid neemt bestuurslid verantwoordelijkheid voor 
verdere actie over zodat badmeester zich kan blijven richten op zijn 
toezichthoudende taak. 

2 Alarmeren van hulpdiensten 
door vrijwilliger 
 
 
Alarmeren van bestuur en 
tweede badmeester 

a) Bij op heterdaad betrappen van de dief 
Vrijwilliger benaderen voor de volgende acties:  

 Wijkagent bellen 

 Wijkagent opwachten 

 Bestuurslid laten bellen en eventueel tweede badmeester of 
assistent (zie lijst badmeesterhuisje) 

b) Bij vermoeden van diefstal zonder dader 

 Alarmeren niet van toepassing 

3 Handelen a) Bij op heterdaad betrappen van de dief 

 Dief aanhouden en overdragen aan gewaarschuwde politie 

 Familie inlichten 
b) Bij vermoeden van diefstal  

 Gevonden voorwerpen nazoeken en indien niets gevonden: 

 Slachtoffer wijzen op eigen verantwoordelijkheid en adviseren 
aangifte te doen.  

 Slachtoffer zo nodig wijzen op feit dat Zwembad niet aansprakelijk 
is voor diefstal. 

Actie m.b.t. toezicht 

 Afhankelijk van de ernst van de situatie een vrijwilliger opdragen om 
tijdelijk toezichtstaak over te nemen dan wel tweede badmeester of 
assistent laten oproepen.  

4 Informeren badgasten  Uitleg geven en rust bewaren 

5 Noodzaak tot sluiten bad Nee  

6 Logboek Invullen van logboek  

7 Nazorg / Evaluatie Evalueren week na calamiteit       
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 11 Overval 

1 Zorgen voor veiligheid 
Beoordelen van de situatie 

Let op veiligheid  
Inschatten wat er aan de hand is  
Bij aanwezigheid bestuurslid neemt bestuurslid verantwoordelijkheid voor 
verdere actie over zodat badmeester zich kan blijven richten op zijn 
toezichthoudende taak. 

2 Alarmeren van hulpdiensten 
door vrijwilliger 
 
Alarmeren van bestuur 

Vrijwilliger benaderen voor de volgende acties:  

 1-1-2 laten bellen en vragen naar politie 

 Hulpdiensten 1-1-2 opwachten 

 Bestuurslid laten bellen (zie lijst badmeesterhuisje) 

3 Handelen Overval 

 Bij overval geld geven, politie inlichten en de dader signaleren  
Preventieve maatregelen in acht nemen  

 Bij meer dan ca. 200 euro geld in de kluis leggen in het archief met 
datum.  

 Elke dag de kluis leeghalen door aangewezen persoon 
Actie m.b.t. toezicht 

 Bad ontruimen 

4 Informeren badgasten  Uitleg geven en rust bewaren 

5 Noodzaak tot sluiten bad Ja, bad sluiten 

 Controle ontruiming bad 

 Loop een rondje en controleer alle ruimtes en doe deze op slot.  

 Zwembad blijft de rest van de dag gesloten 

6 Logboek Invullen van logboek  

7 Nazorg / Evaluatie Nazorg direct betrokkenen aan het bestuur 
Evalueren week na calamiteit       
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 12 Agressie, seksuele intimidatie en geweld  

1 Zorgen voor veiligheid 
Beoordelen van de situatie 

Let op veiligheid  
Inschatten wat er aan de hand is  
Bij aanwezigheid bestuurslid neemt bestuurslid verantwoordelijkheid voor 
verdere actie over zodat badmeester zich kan blijven richten op zijn 
toezichthoudende taak. 

2 Alarmeren van hulpdiensten 
door vrijwilliger 
Alarmeren van bestuur 

a) Bij ernstige agressie, seksuele intimidatie en geweld 1-1-2 of 
wijkagent laten bellen 

b) Bestuurslid laten bellen (zie lijst badmeesterhuisje) 

3 Handelen  Bij ernstige agressie, seksuele intimidatie en geweld 
1-1-2 of wijkagent laten bellen 

 

 Bij hanteerbare vormen van agressie, seksuele intimidatie en geweld 
zelf proberen de situatie op te lossen 

 In gesprek gaan de betreffende persoon/personen 

 Bij herhalende waarschuwingen en het niet opvolgen van instructies 
de betreffende personen de toegang ontzeggen en abonnement 
innemen 

 Het bestuur, familie en de politie inlichten 
 

Actie m.b.t. toezicht 

 Afhankelijk van de ernst van de situatie een vrijwilliger opdragen om 
tijdelijk toezichtstaak over te nemen dan wel tweede badmeester of 
assistent laten oproepen. 

4 Informeren badgasten Uitleg geven en rust bewaren 
Advies geven zo nodig slachtofferhulp benaderen (0900-0101) 

5 Noodzaak tot sluiten bad Ja, bad sluiten bij ernstige agressie, seksuele intimidatie en geweld 

 Controle ontruiming bad 

 Loop een rondje en controleer alle ruimtes en doe deze op slot.  

 Zwembad blijft de rest van de dag gesloten 
Nee, bad niet sluiten bij hanteerbare vormen van agressie, seksuele 
intimidatie en geweld  

6 Logboek Invullen van logboek  

7 Nazorg / Evaluatie Nazorg familie overlaten aan het bestuur 
Evalueren week na calamiteit       

 


