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Bijlage 2.
Criteria bij het opstellen van een calamiteitenplan, ontruimingsplan of ongevallenregistratie
1. Calamiteitenplan (vraag 1.10)
Voor de zwembadkeur brons dient een calamiteitenplan en een ontruimingsplan te worden opgesteld.
In het calamiteiten plan dienen in ieder geval maatregelen te zijn vastgelegd voor de volgende
calamiteiten en onvoorziene gebeurtenissen:
• Verdrinking
• Brand
• Vrijkomen van gevaarlijke stoffen
• Overval
• Explosie
• Bommelding
• Ongevallen
• Ongevallen met dodelijke afloop
• Agressie, seksuele intimidatie en geweld
• Diefstal
• Stroomuitval
Voor bovenstaande calamiteiten en onvoorziene gebeurtenissen worden de maatregelen vastgelegd
over hoe te handelen indien deze calamiteit zich voordoet. In de beschrijving van te nemen
maatregelen wordt in ieder geval vastgelegd:
• Melding van de calamiteit
• Wijze van alarmering
• Wijze van melding aan de bezoekers (standaardtekst)
• Procedure melding aan de bevoegde instanties (indien vereist)
• Instructies voor personeel:
• Wijze van instrueren personeel zwemzaal en het bijhouden van de vaardigheden (oefening)
• Instructies voor de technische dienst
• Instructies receptie
• Inzet en instructies voor de BHV-ers
• Handleiding voor huurders van de accommodatie, waarbij geen personeel aanwezig is
• Overige procedures
• Procedure handelswijze t.a.v. publiek
• Procedure ontruiming (wordt nader uitgewerkt, zie 1.11)
• Procedure regeling nazorg betrokkenen
• Schriftelijke rapportage na afloop van de calamiteit c.q. onvoorziene gebeurtenis
• Aanwezigheid van noodvoorzieningen
2. Ontruimingsplan (vraag 1.11)
In het ontruimingsplan dienen in ieder geval maatregelen te zijn vastgelegd voor ontruiming bij de
volgende calamiteiten:
• Brand
• Vrijkomen van gevaarlijke stoffen
• Overval
• Explosie
• Bommelding
• Stroomuitval
De maatregelen voor ontruiming dienen helder te worden beschreven. De maatregelen dienen in ieder
geval betrekking te hebben op:
• Organisatie van de ontruiming
• Bevoegdheden bij ontruiming
• Waarschuwing tot ontruiming (standaardtekst)
• De wijze van ontruiming

•
•
•
•
•

De omschrijving van de ontruimingsroutes. Hieronder wordt verstaan: de vluchtroutes,
vluchtdeuren, in- en uitgangen
Wijze van controle dat iedereen het pand verlaten heeft
Plaatsbepaling van de opvangplaats(-en)
Inventarisatie van personen die geëvacueerd zijn
Instructie van derden die de accommodatie zonder personeel huren

3. Ongevallenregistratieformulier (vraag 1.12)
In een ongevallen registratie moeten -per ongeval- ten minste de volgende punten worden
opgenomen:
• Naam van het slachtoffer
• Adres
• Woonplaats
• Geboortedatum
•
•
•
•

Datum tijd en plaats van het ongeval
Aard van de verwonding
Naam van de verzekeringsmaatschappij
Oorzaak van het ongeval

•
•
•
•

EHBO verleend door (naam persoon)
EHBO bestaande uit (handelingen)
Naam behandelend arts
Ondernomen actie m.b.t. voorzaak ongeval

Verder verdient het aanbeveling om bij ieder ongevallenformulier een plattegrond van de
zweminrichting (bijvoorbeeld op A-4 formaat op de achterzijde van het ongevallenformulier) toe te
voegen, waarop de exacte plaats van het ongeval kan worden aangegeven.

