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   Veiligheidsinstructie CO2-reddingsvest
            

 
Werken langs, op of boven het water is risicovol. Een val in het water kan leiden tot een levensbedreigende 
situatie. Als er geen maatregelen zijn genomen om de drenkeling snel uit het water te krijgen kan de 
situatie snel uit de hand lopen. Een maatregel is het dragen van een reddingsvest. 

 
Een reddingsvest is gemaakt om te redden. Dat betekent dat een reddingsvest ervoor zorgt dat je in het 
water op je rug komt te drijven, met je hoofd omhoog. Hierdoor heb je alle ruimte om te kunnen ademen, 
ook bij bewusteloosheid. Daarbij zorgt het reddingsvest ervoor dat je blijft drijven en goed zichtbaar bent 
voor mensen in je omgeving om je te kunnen redden. 
 
Risico’s 
Het risico van het werken op of langs het water zonder reddingsvest is verdrinking. 
 
Maatregelen 
Draag een reddingsvest tijdens het werken op, en langs het water en daar waar het verplicht is. 

• Controleer het reddingsvest dagelijks op slijtage en de groene indicatoren van het activatie meganisme; 
• Controleer of het CO2 patroon goed vast is gedraaid, draai deze ook niet te strak vast; 
• Controleer of de keuring van het vest niet is verlopen; 
• We dragen altijd reddingsvesten met een minimaal drijfvermogen van 275 newton; 
• Zorg dat je bij duisternis een reddingsvest draagt dat voorzien is van een lampje. 
• De kraagband houdt het vest op zijn plek en ondersteunt de nek; 
• De heupband sluit door middel van de roestvrijstalen sluiting; 
• Zorg dat het reddingsvest niet te los zit, hierdoor kan je uit het vest glijden; 
• Binnen 5 seconden nadat het reddingsvest in contact is gekomen met water is het opgeblazen; 
• Een signaalfluitje komt automatisch tevoorschijn zodra het reddingsvest contact maakt met water; 
• Voor extra veiligheid is er ook een handbediening aangebracht, zodat het automatische reddingsvest 

ook door middel van een koord geactiveerd kan worden; 
• Na het opblazen van het vest zit aan één zijde een buisje waarmee extra lucht in het vest geblazen kan 

worden; 
• Draag het reddingsvest altijd als buitenste laag, draag het vest nooit onder andere kleding. 
• Bewaar het reddingsvest op een schone en droge plaats als het niet wordt gebruikt. 

Onveilige situatie bij dragen automatisch reddingsvest 
Er zijn situaties wanneer het dragen van een automatisch reddingsvest juist voor onveilige situaties kan 
zorgen. Zoals in onderstaand praktijkvoorbeeld: 

Een man werkt op een peilbootje. De man moet een reddingsvest aan, hij werkt immers op het water en de 
kans bestaat dat hij in het water valt. De man moet ook regelmatig benedendeks werken. Het bootje is niet 
erg stabiel en de kans dat deze om zou gaan is dan ook niet ondenkbaar. De man draagt een automatisch 
opblaasbaar vest. In de praktijk betekent dit, wanneer de boot omgaat, dat het vest zichzelf opblaast door 
het binnenstromend water. Hij stijgt naar het hoogstgelegen deel en kan waarschijnlijk niet meer naar de 
uitgang. De man verdrinkt onherroepelijk. 

 
In dergelijke situaties is het aan te raden om een niet-automatisch reddingsvest of om geen reddingsvest te 
dragen wanneer je in de kajuit of benedendeks aanwezig bent. 

 


