
DUIKORGANISATIE ZEELAND 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
Naam van de duikplaats: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Gegevens van de duikplaats: 

Adres van de duikplaats: …………………………………………………………………………………………………… 

GPS-positie van de duikplaats: …………………………………………………………………………………………………… 

Algemene 

Duikverantwoordelijke: 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 
  

Oppervlakteveiligheid: ….……………………………………………………………………………………………………………… 
 

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE 
Risico Maatregel Uitgevoerd Opmerking 

Ongeval / Incident EHBO-koffer aanwezig �  

  Zuurstof aanwezig �  

 Reservefles en –ontspanner aanwezig �  

  Telefoon aanwezig �  

  Oppervlakteveiligheid & ploeg in stand-by �  

  Juiste adres van de duikplaats bekend? �  

  Toegangsroute vrij? �  

Signalisatie duikplaats Onbuigzame duikvlag geplaatst? �  

 OSB per duikploeg aanwezig �  

Meteo Weersverwachting (storm, onweer) �  

Water Is duiken toegestaan ? �  

  Golfhoogte - richting �  

 Getij �  

  Richting van de stroming, tijdstip van de kentering �  

  Gevaarlijke stroming bekend? �  

  Vissers of visnetten in de buurt? �  

  Schepen, voor anker of vaarbeweging �  

  Obstakels onder water bekend? �  

Kennis duikplaats Briefing over duikplaats en risico’s �  

 Tijdstip einde duik gekend �  

Duikploegen Ingedeeld volgens de NELOS regels ? �  

Te water gaan Mogelijkheden en risico's �  

  Hulplijn bevestigen en opnemen in de briefing �  

  Aanmelden bij de oppervlakteveiligheid �  

Einde duik Afmelden bij de oppervlakteveiligheid �  

 Verliesprocedure besproken �  

Proeven Proeven vooraf bekend bij de oppervlakteveiligheid �  

 

De deelnemerslijst met: (→ Zie deelnemerslijst) 
De samenstelling van de duikploegen. Afmelding (uur) van elke duikploeg 

Vertrekuur van elke duikploeg. Extra vermeldingen (nitroxmengsel, proeven, lange duikduur? ...) 

GOV van elke duiker Luchtvoorraad 



NOODPLAN 

 

Situatieschets of kaart van de duikplaats: zie bijlage. 

Info: www.onderwatersport.org (duikkaarten Zeeland) 

 

De 10 reddende acties  
1.  Redding onder water taak van de duikploeg  

2. 1e handelingen aan de oppervlakte taak van de duikploeg  

3. Slepen naar de kant/boot taak van de duikploeg, assistentie door: ......................................................... 

4. Aan de kant/op de boot brengen taak van de duikploeg, assistentie door: ......................................................... 

5. Diagnose stellen taak van: ......................................................... 

6. Hulpdiensten verwittigen taak van: ......................................................... 

7. Plaats beveiligen, nieuwsgierigen op 

afstand houden 

taak van: ......................................................... 

8. CPR uitvoeren en eerste zorgen taak van: ......................................................... 

9. Zuurstof toedienen taak van: ......................................................... 

10. Hulpdiensten opwachten taak van: ......................................................... 

 

Nazorg / Ongevalsaangifte 

� Ongevalsaangifteformulier  

 

Materiaal Check 

� EHBO-koffer  

� Zuurstofapparaat + ontspanner � Druk: …………… 

� Telefoon / VHF � Werking 

� e.v.t. touw, schepmat, ... � Duikvlag 

 

Noodnummers 
Algemeen alarmnummer:  112 

Hyperbare centra: 

• UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN: +3238213055 (24 u op 24 u) 

• MARINEBASIS ZEEBRUGGE: +3250558713 

• MILITAIR HOSPITAAL NEDER-OVER-HEEMBEEK: +3222622282 

• DMC DEN HELDER:  +31 223653076 (tijdens kantooruren); +31223658220 (buiten kantooruren) 

 

Regionale Ziekenhuizen: 

• Admiraal De Ruyter Ziekenhuis: 's-Gravenpolderseweg 114, Goes. Tel.: +31113234000 

• Lievensberg Ziekenhuis: Boerhaaveplein 1, Bergen-op-Zoom. Tel: +31164278000 


