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Hygiënerichtlijnen

Tijdens evenementen kunnen er activiteiten op en in het water plaatsvinden. U kunt hierbij
denken aan een Nieuwjaarsduik, zwemtochten in kanalen of survival evenementen.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van zwembaden of natuurwater.
Zwemmen in en/of op een andere wijze gebruik maken van tijdelijke
(zwem)watervoorzieningen bij een evenement brengen risico’s met zich mee. Door de
ziekmakende bacteriën, virussen of parasieten die van nature in het water voorkomen
kunnen gezondheidsklachten optreden.
Maatregelen om problemen te voorkomen
Zwembaden en zwemgelegenheden zoals badinrichtingen, meren, kanalen, plassen en
vaarten, moeten voldoen aan hygiëne en veiligheidsregels.
De Wet en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
stellen minimum eisen aan de kwaliteit van het Nederlandse zwemwater. De provincie kan
aanvullende eisen stellen.
Waterkwaliteit van (zwem)baden
De organisatie van het evenement is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water
(anders dan natuurwater) van een tijdelijk zwembad of whirlpool.
Tijdelijke (zwem)baden dieper dan 0.5 m en met een minimaal wateroppervlakte van 2m2

 Voldoe aan de eisen uit de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en
Zwemgelegenheden en het bijbehorende besluit.
 Onderzoek de kwaliteit van het zwem- en badwater volgens de normen uit Bijlage I van
het Besluit Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden.
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Tijdelijke (zwem)baden niet dieper dan 0.5 m en met een minimaal wateroppervlakte van 2 m2

 Gebruik alleen een bad met een glad oppervlak, zodat het goed schoon te maken is.
 Maak het bad voordat u het de eerste keer in gebruik neemt schoon. Zorg dat er geen
schoonmaakmiddel achterblijft.
 Vul het bad met drinkwater. Ververs water zonder toegevoegd ontsmettingsmiddel dagelijks.
Wilt u een ontsmettingsmiddel toevoegen? Gebruik dan alleen een middel dat hiervoor is
toegelaten door het College van toelating gewasbescherming en biocide (Ctgb) en volg de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
 Verwijder zichtbaar vuil minimaal dagelijks.
 Maak het bad na het legen schoon en desinfecteer het vervolgens met een middel dat hiervoor
is toegelaten door het Ctgb.
 Voer de controle van het zwemwater en de werking van een evt. filterinstallatie twee maal per
dag uit en registreer de meetresultaten in een logboek.
Tip: zie de folder Hygiënerichtlijnen legionellapreventie bij evenementen.
Kwaliteit van natuurwater (oppervlaktewater)
De kwaliteit van natuurwater wordt bewaakt door verschillende organisaties. Voor natuurwater zijn
er officiële zwemwaterlocaties vastgesteld.
 Zwem alleen op officieel aangewezen zwemwaterlocaties omdat daar de waterkwaliteit en de
fysieke veiligheid in de gaten wordt gehouden.
o Zwemadvies en een profiel kunt u zien op: www.zwemwater.nl.
 Bij evenementen waar men tijdelijk water in sloten of havens gebruikt moet de organisator
onderzoeken of de kwaliteit van het water voldoende is.
 Het is verboden om afvalwater van toiletten in contact te laten komen met het zwemwater. Ook
als er geen aansluiting is op de riolering.
 Maak bij zichtbare of vastgesteld vervuiling van het water geen gebruik van het water of wijs het
publiek op de mogelijke gezondheidsrisico’s.
Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
Als organisator bent u verantwoordelijk voor het naleven van de Hygiënerichtlijn voor
Evenementen. Kijk voor de volledige richtlijn op www.LCHV.nl.
Meer informatie
 Informatie over de wet- en regelgeving van de waterkwaliteit van zwemwater vindt u op
‘Kenniscentrum InfoMil’ (http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/handboekeu/water/waterkwaliteit-0/)
 Informatie over zwemwater in oppervlaktewater vindt u op ‘Helpdesk Water’
(http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/gebruiksfuncties/zwemwater)
Deze folder is een uitgave van GHOR Twente en GGD Twente.
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met GHOR Twente via het
e-mailadres: evenementenadvisering@ghortwente.nl.
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