Public Health

ONDERZOEK

Verdrinking bij kinderen in Nederland
Stand van zaken en preventieve strategieën
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Onderzoek naar de risicogroepen voor en risicofactoren van verdrinking van kinderen in Nederland, ter verbetering van
preventiecampagnes.
Prospectief en deels retrospectief.
Gegevens over verdrinkingsaccidenten in de jaren 2010 en 2011 werden op 2 manieren verzameld. In de eerste plaats
werd verdrinking (met en zonder fatale afloop) toegevoegd aan de lijst van te melden aandoeningen van het
Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK). Kinderartsen ontvingen een uitgebreide vragenlijst
als zij een melding van verdrinking hadden gedaan. Ook werd aanvullende informatie over verdrinkingen verzameld in online media (nieuwssites en onlinekranten).
In totaal werden 82 meldingen van verdrinkingen geanalyseerd (63 ingevulde vragenlijsten van kinderartsen en 19
aanvullende verslagen uit online media). In 2010 en 2011 overleden in Nederland 23 kinderen aan de gevolgen van
verdrinking. Bij 54% van alle verdrinkingen waren de kinderen jonger dan 4 jaar. In 71% van alle gevallen waren de
slachtoffers jongens. De helft van de ongelukken (51%) vond plaats doordat kinderen uit het zicht van ouders of
verzorgers waren geraakt. 27% van de ongevallen vond plaats in en rondom het huis. 21 kinderen (26%) hadden
een verdrinkingsaccident in een openbaar zwembad; 5 van deze kinderen overleden als gevolg van de verdrinking.
Door beter en continu toezicht op jonge kinderen kunnen meer verdrinkingen worden voorkomen. Open water in en om
het eigen huis moet zo veel mogelijk afgeschermd worden. Ook in een openbaar zwembad is goed toezicht essentieel.
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Verdrinking is wereldwijd een groot probleem en het is de
derde meest voorkomende oorzaak van kindersterfte.1
Kinderen in landen met een laag gemiddeld inkomen hebben het grootste risico op overlijden door verdrinking
(22,4 per 100.000 kinderen van 0-4 jaar, 14,5 per 100.000
kinderen van 5-14 jaar).2 Ook voor kinderen in Nederland
is verdrinking, ondanks de bestaande preventiecampagnes, een belangrijke doodsoorzaak. Voor jongens van 2 tot
4 jaar is het zelfs doodsoorzaak nummer 1.3 In de 10 jaar
voorafgaand aan dit onderzoek (2000-2009) overleden in
Nederland 200 kinderen tot 15 jaar aan verdrinking (incidentie: 0,7 per 100.000 kinderen tot 15 jaar), waarbij er
sinds 2006 een dalende lijn is te zien.4
In 2008 bleek uit onderzoek dat het risico op overlijden
door verdrinking van kinderen in Nederland, van Nederlandse, Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst,
sinds 1996 met een derde gedaald was. Het risico op
overlijden door verdrinking was echter gestegen bij nietwesterse allochtonen die recent geïmmigreerd waren
(3,4 per 100.000 kinderen jonger dan 10 jaar).3 Voor asielzoekers in Nederland was dit verdrinkingsrisico nog 2
maal hoger.5,6
Bovengenoemde gegevens betreffen verdrinking met een
dodelijke afloop. In tegenstelling tot in een aantal andere
landen is in Nederland weinig onderzoek gerapporteerd
over verdrinkingen zonder dodelijke afloop. Deze slacht-
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TABEL 1 Aantallen verdrinkingsaccidenten van kinderen in Nederland in de jaren 2010 en 2011,
inclusief verdrinking zonder fatale afloop
informatiebron

vragenlijsten NSCK
jongen
meisje
totaal
online media
jongen
meisje
totaal

totaal
aantal kinderen

gemiddelde leeftijd
(uitersten)

aantal
overleden kinderen

gemiddelde leeftijd
overleden kinderen
(uitersten)

44
19
63

4,6 jaar (0-16)
3,7 jaar (0-9)

6
1
7

4,2 jaar (1-12)
7 jaar (7)

14
5
19

8,9 jaar (1-17)
4,4 jaar (1-8)

12
4
16

9,8 jaar (1-17)
3,5 jaar (1-7)

NSCK = Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde.

offers overlijden niet maar kunnen wel blijvende schade
aan de verdrinking overhouden. Met name hypoxische
encefalopathie heeft een slechte prognose.7-11
In Nederland ontbreekt een landelijk registratiesysteem van
verdrinking met zowel een fatale als een niet-fatale uitkomst. Voor het opstellen van een goede preventiecampagne
om zo veel mogelijk verdrinkingsaccidenten te voorkomen,
is kennis van risicogroepen en risicofactoren nodig voor alle
vormen van verdrinking.12 Het doel van dit onderzoek is om
de risicogroepen en risicofactoren van verdrinkingsaccidenten te analyseren, zodat deze gebruikt kunnen worden
om de Nederlandse preventiecampagnes te verbeteren en zo
het aantal verdrinkingen bij kinderen te verminderen.

Materiaal en methode
Gekeken werd naar kinderen in Nederland, jonger dan
18 jaar, die een verdrinking meemaakten in 2010 of 2011.
De onderzoeksgegevens werden op 2 manieren verzameld.
Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) Het NSCK stuurt Nederlandse kinderartsen maandelijks een elektronisch bericht met het verzoek verschillende aandoeningen te melden. In het kader
van dit onderzoek werd verdrinking ook in de lijst met te
melden aandoeningen opgenomen. Als een kinderarts
melding maakte van een patiënt met de betreffende aandoening werd een vragenlijst verstuurd om informatie te
verkrijgen. De persoonsgegevens op de vragenlijst waren
beperkt maar voldoende om dubbele meldingen te kunnen identificeren. Andere onderwerpen op de vragenlijst
waren eventueel gevolgde zwemlessen, gegevens van het
ongeval, hulp ter plaatse, professionele hulp, het verloop
en de uitkomst van de verdrinking.
2

Onderzoek via online media Op internet werd informatie gezocht over verdrinkingsaccidenten van kinderen in
Nederland in 2010 of 2011. Via algemene zoekmachines
werd gezocht met verschillende zoektermen, waaronder
‘verdrinking’, ‘verdronken’, ‘2010’, ‘2011’, ‘meisje’ en ‘jongen’. Informatie werd voornamelijk gevonden op nieuwssites en in onlinekranten. Aan de hand van persoonsgegevens, locatie en kenmerken van het ongeval werden alle
verdrinkingen die niet via het NSCK waren gemeld,
geïdentificeerd en geïncludeerd.
StatistiekMet behulp van de Mann-Whitney-U-Test en
de χ2-toets werd onderzocht of er verbanden bestonden
tussen kenmerken van slachtoffers, en de kenmerken en
uitkomst van het ongeval. De oddsratio (OR) werd berekend voor het verdrinkingsrisico per geslacht in de
Nederlandse populatie.

Resultaten
In 2010 en 2011 ontving het NSCK 65 meldingen van
verdrinking. Na exclusie van dubbele meldingen zijn 63
ingevulde vragenlijsten verzameld. Via online-media
werden 32 beschrijvingen van verdrinkingen in 2010 en
2011 gevonden. Hiervan konden 19 verslagen van accidenten die niet waren gerapporteerd aan het NSCK, in
het onderzoek worden geïncludeerd. Een totaal van
82 verdrinkingen werd geanalyseerd.
Verdrinkingen met fatale afloop In totaal werden 23
overleden kinderen jonger dan 18 jaar in het onderzoek
geïncludeerd (tabel 1). 1 van de overleden kinderen werd
onderzocht in verband met verdenking op epilepsie. Van
andere overleden kinderen was geen relevante medische
voorgeschiedenis bekend. 5 kinderen overleden binnen
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FIGUUR 1 Opnameduur van kinderen die een verdrinkingsaccident hadden overleefd. Weergegeven is het aantal kinderen per opnameduur.

de vragenlijsten hadden 32 kinderen Nederlandse
ouders. Van 19 kinderen was de afkomst onbekend en
12 kinderen hadden 1 of 2 ouders van buitenlandse
afkomst.
Omstandigheden verdrinkingenIn tabel 2 is weergegeven op welke locaties verdrinkingen plaats hebben
gevonden. In 27% van de gevallen gebeurden de ongelukken in en rondom het ouderlijk huis. De meeste ongevallen (35%) vonden plaats op een plek bedoeld om te zwemmen. De helft van de ongelukken (51%) die gemeld waren
in de vragenlijsten van het NSCK hadden plaatsgevonden

24 h aan de gevolgen van verdrinking. 1 kind overleed na
3 opnamedagen aan hypoxische hersenschade en 1 kind
overleed na 26 dagen aan hypoxische encefalopathie. Van
de niet-overleden kinderen was de gemiddelde opnameduur 4 dagen (uitersten: 1-31dagen). Meer dan de helft
(55%) van de kinderen was na 2 dagen thuis (figuur 1).
Kenmerken slachtoffersOnder de 82 kinderen met een
verdrinkingsaccident waren 58 jongens (71%) (zie tabel
1). Van alle verdrinkingsaccidenten gebeurde 54% bij
kinderen jonger dan 4 jaar (39 uit NSCK vragenlijsten
en 5 uit online media) (figuur 2). Van de 63 kinderen uit
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FIGUUR 2 Leeftijd van kinderen ten tijde van een verdrinkingsaccident. De aantallen zijn uitgesplitst naar geslacht en afloop ( meisjes met verdrinkingsaccident;
jongens met verdrinkingsaccident; meisjes overleden aan verdrinking; jongens overleden aan verdrinking).
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TABEL 2 Locaties van verdrinkingsaccidenten van kinderen in
Nederland in de jaren 2010 en 2011, uitgesplitst naar informatiebron
locatie

sloot/kanaal/gracht
openbaar zwembad
vijver
beek/plas/meer
zee
privé-zwembad
bad
emmer
alle locaties

aantal kinderen
vragenlijsten NSCK

aantal kinderen
online media

totaal

overleden totaal

overleden

20
17
8
4
3
5
5
1
63

3
2
1
1
0
0
0
0
7

3
3
2
4
3
0
0
1
16

4
4
2
5
3
0
0
1
19

NSCK = Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde.

doordat kinderen uit het zicht van ouders of verzorgers
waren geraakt (tabel 3).
Zwemles 44 kinderen (54%) waren jonger dan 4 jaar
(39 uit NSCK-vragenlijsten en 5 uit online media) en
daarmee te jong voor zwemlessen conform Nederlands
beleid. De online media gaven geen informatie over
zwemlessen. Uit de 63 NSCK-vragenlijsten bleek dat 13
kinderen (20,6%) van 4 jaar of ouder nooit zwemles hadden gehad. Hiervan waren 8 kinderen 6 jaar of ouder en 5
hiervan hadden ouders van buitenlandse afkomst. Van
de 7 overleden kinderen waren 5 te jong voor zwemles,
1 kind had zwemles gehad en 1 kind niet.
Bij de verdrinkingen in een openbaar zwembad die achterhaald waren via de NSCK-vragenlijsten, betrof het in
9 van de 17 gevallen kinderen van 4 jaar of ouder zonder
zwemdiploma. Van deze 9 kinderen hadden 5 kinderen
ouders van buitenlandse afkomst.
Seizoen In de lente en zomer vond 71% van alle accidenten plaats (41 uit vragenlijsten en 17 uit online media). In
het openbaar zwembad waren juist in de koude maanden
meer verdrinkingsaccidenten.
Geografische verdeling. Een groot deel van de vragenlijsten kwam uit de Randstad. Zuid-Holland, Utrecht en
Noord-Holland waren samen verantwoordelijk voor
63,5% van alle meldingen (voor ongeveer 45% van de
Nederlandse bevolking en 66% van de Nederlandse ziekenhuizen). Uit Friesland was geen enkele melding ontvangen. De geografische verdeling van aanvullende accidenten uit online media is anders. Volgens die bron
vonden de meeste accidenten plaats in Groningen, Friesland en Brabant (52,7%) (figuur 3).
4

Er kon geen verband tussen wel of niet overlijden en
andere variabelen, zoals leeftijd, geslacht, afkomst,
maand of seizoen, worden aangetoond.

Beschouwing
Onze gegevens laten 82 verdrinkingsaccidenten bij kinderen in de jaren 2010 en 2011 zien, van wie er 23 als
gevolg van de verdrinking overleden.4 De incidentie van
sterfte door verdrinking in Nederland is laag in vergelijking met Engeland (0,7:100.000), de VS (1,3:100.000) en
Australië (1,2:100.000).13-15 In deze 3 landen is de incidentie overigens dalende.
Dat jongens vaker een verdrinkingsaccident meemaken
dan meisjes is in overeenstemming met de literatuur.
Ook de leeftijdsverdeling in ons onderzoek vinden we
terug in de literatuur. Peuters hebben het hoogste risico
op een verdrinking.1,11,16-18
De helft van alle verdrinkingsaccidenten kon plaatsvinden doordat kinderen uit het zicht van ouders of verzorgers raakten. Ook in andere onderzoeken blijkt dit een
van de hoofdoorzaken.11,16,19 Niet alleen op plekken
bedoeld om te zwemmen, maar ook thuis is continu toezicht belangrijk. Aan een verdrinking van oudere kinderen gaat vaak een worsteling vooraf, kleine kinderen
kunnen echter geruisloos verdrinken. Ook als een kind
TABEL 3 Toedracht van verdrinkingsaccidenten van kinderen in
Nederland in de jaren 2010 en 2011
toedracht*

aantal (%)

gemiddelde
leeftijd in jaren

overleden

uit het zicht geraakt
voorafgaand ongeluk
onwel geworden
toezicht door onbekwaam
individu
toedracht onbekend
totaal

32‡ (50,8)
14§ (22,2)
1 (1,6)
1 (1,6)

3,3
5,3
8,5
1,5

2
2

15 (23,8)
63 (100)

5,3
4,3

3
7

* Alle gegevens zijn ontleend aan vragenlijsten van het Nederlands
Signaleringscentrum Kindergeneeskunde.
‡ 30 kinderen raakten uit het zicht van ouders of verzorgers; 1 kind raakte
tijdens zwemles uit het zicht van de badmeester; 1 kind werd door de
crècheleid(st)er uit het oog verloren.
§ 6 kinderen kwamen na een auto-ongeluk in het water, van wie er 2 overleden;
2 kinderen raakten in hun wandelwagen te water; 1 kind viel van een brug
en 1 kind werd door een golf van een rots geslagen; 1 kind kwam niet meer
uit zee en raakte uitgeput, 1 kind viel uit een boot, 1 kind viel uit moeders
handen en 1 kind kreeg een elektrische schok.
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onwel wordt kan het onopgemerkt verdrinken.11 Dit betekent dat het belangrijk is om het kind altijd te zien; horen
alleen is niet voldoende.
In openbare zwembaden verdrinken nog steeds regelmatig kinderen, met relatief vaak een dodelijke afloop. In dit
onderzoek waren deze kinderen gemiddeld wat ouder en
hadden zij relatief vaak ouders van buitenlandse afkomst.
Meer dan de helft van deze kinderen had geen zwemlessen gevolgd. Men veronderstelt dat kinderen en ouders
zich in een zwembad relatief veilig achten en dat kinderen daarom eerder uit het zicht raken. In onderzoeken uit
Australië en Amerika wordt meer over verdrinking in
privé-zwembaden gerapporteerd en spelen openbare
zwembaden slechts een kleine rol.11,16,18
Uit buitenlands onderzoek blijkt dat zwemlessen voor
kinderen van 1 tot 4 jaar het risico op verdrinking zou
verminderen.19 In Nederland worden zwemlessen aangeboden voor kinderen vanaf 4 jaar. Tegenwoordig kunnen
ouders met hun kind naar ‘peuterzwemmen’, waar kinderen kennis maken met water en leren drijven. Uit onderzoek in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) blijkt dat ongeveer 3000 kinderen uit elk
geboortejaar (circa 1,5%) geen zwemdiploma halen; wel
wordt geschreven dat dit een onderschatting is. Bij het
verlaten van de basisschool heeft 4% van de autochtone
kinderen en 15% van de allochtone kinderen geen zwemdiploma.20,21 In dit onderzoek hadden kinderen met
ouders van buitenlandse afkomst vaker geen zwemdiploma dan jongeren met Nederlandse ouders. Van alle
kinderen die in 2003 in Nederland geboren werden, had
22,6% 1 of 2 ouders die in het buitenland geboren waren.4

FIGUUR 3 Geografische verdeling van verdrinkingsaccidenten van kinderen in
2010 en 2011. De informatie is ontleend aan melding via vragenlijsten van het
Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK; ) en berichten in
online media ( ). Naast de afgebeelde verdrinkingen waren via de NSCKvragenlijsten nog 4 verdrinkingsaccidenten van Nederlandse kinderen op de
Nederlandse Antillen gemeld; in de online media was nog 1 verdrinkings
accident van een Nederlands kind in Italië en 1 verdrinking in Griekenland
beschreven.

Beperkingen van het onderzoek

In 2010 had het NSCK een totale respons van 85,4% en in
2011 was de respons op de vragenlijsten 84,1%, maar de
meldingen waren niet gelijk over Nederland verdeeld. Na
telefonisch contact met kinderartsen uit het noorden van
Nederland bleek dat er minder vaak een NSCK-melding
van verdrinkingsaccidenten gedaan werd in verband met
een eigen registratie. Naar aanleiding van de geografische verdeling van de meldingen via het NSCK en het
aantal meldingen dat werd ontvangen, zochten wij naar
aanvullende berichten van verdrinkingen in online
media. Daardoor konden nog eens 19 verslagen worden
geïncludeerd. Mogelijk komt een verdrinkingsaccident in
het noorden eerder in de media dan in de Randstad.
Volgens de cijfers van het CBS, afkomstig uit de landelijke doodsoorzakenregistratie, zijn er in 2010 en 2011 16
kinderen jonger dan 15 jaar overleden.4 De discrepantie
tussen dit aantal en onze gegevens is waarschijnlijk te
wijten aan verschillende inclusiecriteria. De CBS-cijfers
gaan namelijk over kinderen tot 15 jaar; het CBS neemt in
de statistieken alleen gegevens op van mensen die inge-

schreven staan bij de Gemeentelijke Basisadministratie
en registreert alleen de primaire doodsoorzaak.
De kans op onderrapportage van het aantal verdrinkingen is klein als we onze cijfers vergelijken met die van het
CBS. Wel verwachten wij dat het aantal verdrinkingen
zonder dodelijke afloop in ons onderzoek een onderschatting is van de werkelijkheid. In online media zijn weinig
verdrinkingen zonder dodelijke afloop beschreven.

Conclusie
Hoewel de incidentie van verdrinkingen afneemt in
Nederland, sterven jaarlijks nog onnodig veel kinderen
aan de gevolgen van verdrinking. Meer dan een kwart
van alle verdrinkingen gebeurt in en rondom het huis en
meer dan de helft van alle verdrinkingen kon gebeuren
doordat de kinderen uit het zicht geraakt waren. Openbare zwembaden blijken een plek waar verdrinkingen
relatief vaak een dodelijke afloop hebben.
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• Kinderen kunnen in alle vormen van water verdrinken, dus
ook in een emmer met regenwater.
• Verdrinking kan in korte tijd en geruisloos gebeuren.
• De meeste verdrinkingsaccidenten bij kinderen kunnen
voorkomen worden door beter continu toezicht.
• Zwemlessen zijn belangrijk; ook kinderen van
buitenlandse afkomst zouden gestimuleerd moeten
worden een zwemdiploma te halen.
• Kinderen zonder zwemdiploma zouden alleen met een
persoonlijke begeleider (bijvoorbeeld een van de ouders)
in een openbaar zwembad mogen zwemmen.
• Water in en om het huis verdient extra aandacht van
ouders; indien mogelijk moeten vijvers en slootjes
afgeschermd worden met bijvoorbeeld een hekje.

Verbetering is mogelijk door continu toezicht te houden
op kinderen in de omgeving van water en door de omgeving in en rond het huis veiliger te maken. Zwemlessen
zijn erg belangrijk. Verdrinkingen komen vooral voor bij
kinderen jonger dan 4 jaar, die gewoonlijk nog geen zwemles hebben gehad. Ook oudere kinderen met ouders van
buitenlandse afkomst hadden vaker geen zwemdiploma.
Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen in het NTvG over public
health.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online
beschikbaar bij dit artikel. Dit onderzoek werd financieel ondersteund door
Stichting Kinderpostzegels Nederland. Veiligheid.nl heeft bij het onderzoek
geadviseerd.
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