
 

 

F08 3 ster duiker Duikcoordinator verlenen hulp 

Duikcoördinator – hulpverlening 

Vaardigheid type D: Bij deze vaardigheid moet je een aantal eerder geleerde vaardigheden 

combineren tot een nieuw geheel. Je laat daarbij zien dat je relevante keuzes maakt en dat je je 

bewust bent van je voorbeeldfunctie. Het delen van kennis, ervaring en enthousiasme staan 

centraal. Daarmee ben je een ambassadeur van de duiksport. 

 

Inleiding 

Uitvoering 

Hier gaat je instructeur op letten 

 

Inleiding 

In je 3*-duikopleiding leer je hoe je bij een noodgeval de hulpverlening kunt 

coördineren. Daarmee maak je de kans op een goede afloop een stuk groter, want elke 

helper zet jij in op de meest effectieve plek. Dit is best een pittige taak die je – bij grote 

voorkeur – vaker dan eens moet oefenen. 

 

In elk geval bied jij de vereniging nu weer een mooie gelegenheid om weer eens een 

ongevalsimulatie* te oefenen. Jij coördineert en de andere leden poetsen daarbij meteen 

hun eigen vaardigheden op, zoals zoekpatronen, alarm slaan, reanimeren of 

zuurstoftoediening. 

 

*De NOB heeft hiervoor een handig werkboekje Ongevalsimulatie beschikbaar. 

 

Terug naar boven 

 

Uitvoering 

Natuurlijk is het bij een noodgeval niet altijd zo dat je de luxe hebt dat je meerdere 

duikers tot je beschikking hebt om hulp te verlenen. Als dat echter wel zo is, heb jij als 

duikcoördinator de volgende taken: 

 

 jij schat op basis van de informatie de ernst van de situatie in. Natuurlijk kun je 

hier met andere duikers over overleggen, maar niet te lang.  

 Jij slaat alarm (of je laat dat doen) als jij dat nodig acht. 

 Jij inventariseert welke taken er uitgevoerd moeten worden (denk aan het 

inseinen van de hulpdiensten, een zoekactie of eerste hulp verlenen) 

 Jij verdeelt de taken over de duikers die mee willen (én kunnen én mogen) 

helpen. Wees vooral alert op risico’s die kunnen ontstaan als duikers die net 

hebben gedoken opnieuw onder water gaan om mee te doen aan een zoekactie.  

 Jij coördineert de zoekactie: 

o je bepaalt welke duikers mogen zoeken (dat is afhankelijk van ervaring en 

wie op dit moment i.v.m. eventuele decoverplichtingen nog kan duiken en 

je registreert dit 
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o je geeft het zoekgebied aan en benoemt het zoekpatroon 

o je geeft aan hoe informatie vanuit het water richting de kant komt 

o je spreekt een tijdsduur af. 

 Jij coördineert het geven van de eerste hulp (reanimatie/zuurstoftoediening) als 

het slachtoffer aan de kant gebracht is 

 

Terug naar boven 

 

Hier gaat je instructeur op letten 

 Zorg ervoor dat je het hoofd koel houdt: ga niet mee in de stress van andere 

duikers en omstanders. 

 Zorg ervoor dat jij als coördinator van de hulpverlening bekend en zichtbaar 

bent voor alle betrokkenen ter plaatse, bijvoorbeeld door een fluorescerend 

hesje te dragen en jezelf duidelijk als coördinator neer te zetten. 

 Als je niet zelf alarm slaat, maar dat laat doen, spreek je af dat degene die 112 

belt direct daarna bij jou rapporteert dat en hoe er gealarmeerd is. 

 Zorg ervoor dat je de duiklijst met alle gegevens paraat hebt, zodat je in het 

geval van bijvoorbeeld vermissing of decompressie een inschatting kunt maken 

van de ernst van de situatie. 

 

Terug naar boven 

 


