
 

 

Wat te doen na een duikongeval? 
 
Na een duikongeval komen betrokkenen in een stroomversnelling terecht: politie, 

hulpdiensten, verzekering en pers vragen allemaal hun aandacht. En dan is er ook nog 

het thuisfront dat ingelicht moet worden – het liefst als eerste! Niet alle 

duikverenigingen zijn goed op de hoogte van de gang van zaken na een ernstig 

duikongeval. Daarom vind je hier een overzicht van wat zaken die na een ongeval op je 

af komen. 

 

Ongeval met dodelijke afloop 

Onderzoek door de politie 

Verzekeringsmaatschappij 

Obductie i.v.m. verzekering 

Communicatie naar clubleden, betrokkenen en familie 

Berichtgeving naar de vereniging 

Berichtgeving naar de pers 

Hulp vanuit het bondsbureau 

Melding bij DOSA 

 

Een duikongeval is altijd een buitengewoon ingrijpende zaak. Bij een verenigingsduik is 

er natuurlijk altijd een oppervlaktecoördinator. Dat is de aangewezen persoon om 

hulpacties op elkaar af te stemmen. De aard van die hulpacties hangt volledig af van de 

ernst van het ongeval. Het is onhaalbaar om hier alle soorten duikongevallen te 

beschrijven en daar de bijbehorende hulpacties voor aan te geven. 

 

Ongeval met dodelijke afloop 

Het ergste dat kan gebeuren is een ongeval met dodelijke afloop, een ernstig 

duikongeval dus. Hieronder staat (met dank aan Frank van de Vegte, de KLPD 

Waterpolitie en de DOSA) aangegeven wat je in dit soort gevallen kunt verwachten, wat 

je moet doen en ook wat je moet laten.  

 

We gaan uit van een ongeval waarbij het slachtoffer aan de kant gebracht is. Als eerste 

zal het slachtoffer eerste hulp geboden moeten worden, gevolgd door deskundige 

(medische) hulp. Dat betekent dat in geval van (ernstig) letsel een ambulance 

opgeroepen moet worden. Verstrek alle gevraagde informatie en als er apparatuur 

(bijvoorbeeld een duikcomputer) meegenomen wordt naar een ziekenhuis of 

politiebureau, schrijf dan op aan wie je dit afgeeft. Noteer altijd namen en tijdstippen; 

zo vergeet je niets en kun je de gegevens later gebruiken bij een melding aan de 
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verzekeringsmaatschappij. Als apparatuur in beslag wordt genomen stuurt de politie 

een Bewijs van Ontvangst aan de eigenaar. 

 

Terug naar boven 

 

Onderzoek door de politie 

Bij een ernstig duikongeval zal de politie een onderzoek instellen. Dit onderzoek is 

erop gericht vast te stellen of er een strafbaar feit is gepleegd of niet. Hierbij worden 

verklaringen van betrokkenen en getuigen genoteerd en kan duikapparatuur 

ingenomen worden om door deskundigen onderzocht te worden. Dit is wat men noemt 

het ‘strafrechtelijk onderzoek’. De verzekeringsmaatschappijen kunnen deze gegevens 

opvragen bij Justitie. Zij kunnen gebruik maken van alles wat hierin vermeld is voor 

een eventuele Civiele Procedure. 

 

Terug naar boven 

 

Verzekeringsmaatschappij 

Als vereniging of duiker zul je de verzekeringsmaatschappij in de regel binnen 48 uur 

na het ongeval in kennis gesteld moeten hebben. Ook de verzekering zal in de regel 

een onderzoek naar het ongeval instellen. Houd de maatschappij daarom goed op de 

hoogte en vraag vanaf het begin om de naam van de contactpersoon waarmee je alles 

doorspreekt. 

 

Bij een dodelijk ongeval moet de melding plaatsvinden binnen 48 uur, of in ieder geval 

vóór de crematie of begrafenis. Indien hier niet aan voldaan wordt, behoudt de 

verzekeraar zich het recht voor om niet tot uitkering over te gaan. 

 

Bij (mogelijke) blijvende invaliditeit eindigt de meldingstermijn drie maanden nadat het 

ongeval heeft plaatsgevonden. De betrokkene is verplicht zich direct na het ongeval 

onder geneeskundige behandeling te stellen en de voorschriften van de geneeskundige 

te volgen. 

 

Terug naar boven 

 

Obductie i.v.m. verzekering 

Bij een ongeval met dodelijke afloop wordt, als de politie klaar is met het onderzoek, 

het stoffelijk overschot vrijgegeven door de Officier van Justitie. Vanaf dat moment 

kunnen nabestaanden erover beschikken. Als door Justitie geen obductie is gedaan 

omdat dat vanuit strafrechtelijk oogpunt geen meerwaarde heeft, is het verstandig dit 

met nabestaanden en verzekering door te spreken omdat de verzekering kan vragen 

om het nauwkeurig vaststellen van de doodsoorzaak. Dit kan door middel van een 
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medische obductie waarvoor toestemming verleend dient te worden door de 

nabestaanden. Dit kan van invloed zijn bij het bepalen van het wel of niet uitbetalen 

door een verzekering. Maak van tevoren schriftelijke afspraken over de (aanzienlijke) 

kosten voor een dergelijk onderzoek met de verzekering of, beter nog, laat de 

verzekeringsmaatschappij dit regelen als zij dit noodzakelijk vinden. De familie moet 

toestemming geven. 

 

Denk eraan dat begrafenisondernemers de nabestaanden kunnen helpen met de 

papierwinkel rond een sterfgeval. Hun ervaring op dit gebied kan veel betekenen. 

Nabestaanden of de begrafenisondernemer moet de eventuele begrafenisverzekering 

direct in kennis stellen.  

 

Terug naar boven 

 

Communicatie naar clubleden, betrokkenen en familie 

De buddy, betrokkenen, clubleden en familie willen graag direct weten wat er is 

gebeurd. Dat is logisch. Onderzoek naar de ware toedracht heeft echter tijd nodig. Laat 

je niet verleiden om uitspraken te doen over de toedracht als je daar geen feiten uit 

eigen ervaring over kent. Druk dit iedereen op het hart; men is geneigd snel een 

conclusie te trekken zonder alle feiten te kennen. Merk je dat mensen problemen 

hebben met de verwerking van een (dodelijk)ongeval, neem dan contact op met 

huisarts, slachtofferhulp of RIAGG. 

 

Terug naar boven 

 

Berichtgeving naar de vereniging 

Een e-mail schrijven over het overlijden van een clubgenoot door een duikongeval kan 

lastig zijn. Om je op weg te helpen vind je hieronder een voorbeeld. De tekst is 

ongetwijfeld niet één-op-één over te nemen, maar het helpt je wellicht op weg. NB: 

stem het verzendmoment en de inhoud van een dergelijk bericht altijd af met de 

nabestaanden! 

 

Overlijden [naam duiker] 

  

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het feit dat vanmiddag onze 

clubgenoot [naam duiker] is overleden. [Naam duiker] was samen met [naam buddy] 

aan het duiken in [naam duikplas]. Tijdens het duiken heeft [naam duiker] een 

hartstilstand gekregen. Toegesnelde hulp van politie, brandweer en traumahelikopter 

heeft helaas geen baat gehad. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en 

naar eenieder die dicht bij [naam duiker] stond. 

  



 

4 

Wat te doen na een duikongeval 

 

Dit trieste nieuws verspreidt zich helaas snel; diverse media hebben al bericht over het 

duikongeval. Wij hebben daarom besloten deze e-mail zo snel mogelijk te versturen 

om jullie duidelijkheid te geven. Morgenavond, op de gebruikelijke clubavond, zullen 

we met z’n allen stilstaan bij het overlijden van [naam duiker].  

 

Zodra wij bericht hebben over de uitvaart van [naam duiker] en een eventuele 

mogelijkheid om als vereniging afscheid te nemen zullen wij jullie zoals 

vanzelfsprekend informeren. Wij willen jullie vragen eventuele initiatieven te melden 

aan het bestuur, zodat we gezamenlijk steun kunnen betuigen en als vereniging de 

familie niet te veel belasten.  

  

Het bestuur van [naam duikvereniging] 

 

Terug naar boven 

 

Berichtgeving naar de pers 

Ook de pers speelt in dit soort situaties een rol. Stem het contact met de pers (en/of 

de inhoud van een eventueel persbericht) altijd af met de nabestaanden! Laat je niet 

verleiden tot uitspraken waar je later spijt van krijgt. Benoem een woordvoerder en 

zorg dat deze een kloppend en duidelijk verhaal heeft. Bereid je voor op vragen als 

‘om wie gaat het?’, ‘wat is er precies gebeurd?’ en ‘was het gevaarlijk wat hij of zij 

tijdens de duik deed?’. Benadruk dat duikers bij jullie vereniging een gedegen 

duikopleiding krijgen waardoor zij goed voorbereid zijn op allerlei 

duikomstandigheden. 

 

Mocht je als vereniging een persbericht willen versturen naar (duik)media en/of 

regionale kranten, dan heb je wellicht iets aan onderstaand voorbeeld.  

 

Duiker overlijdt na duik in [naam duikplas] 

 

In de [naam duikplas] nabij [locatie] is op [datum] een duiker tijdens zijn duik onwel 

geworden. Het slachtoffer, lid van duikvereniging [naam vereniging] uit [locatie 

duikvereniging], is enkele uren later overleden in het ziekenhuis. 

 

“Wij zijn erg aangeslagen” zegt [naam woordvoerder], woordvoerder van 

duikvereniging [naam vereniging]. Het duikongeval vond plaats tijdens een 

verenigingsduik. “Halverwege de duik werd één van onze leden op zo’n [aantal] meter 

diepte onwel” zo vertelt [naam woordvoerder]. “Zijn buddy heeft hem naar de 

oppervlakte gebracht.” 

 

Er is direct gestart met reanimatie en de hulpdiensten zijn op datzelfde moment 

opgeroepen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis in [naam stad/plaats]. 
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Helaas is hij daar enkele uren later overleden. In het ziekenhuis wordt op dit moment 

sectie verricht om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. 

 

Terug naar boven 

 

Hulp vanuit het bondsbureau 

In het geval van een duikongeval denken de medewerkers van de NOB graag met je 

mee. Vind je het bijvoorbeeld onprettig om contact te hebben met de pers? Dan 

kunnen wij deze taak van je overnemen. Ook kunnen wij bijvoorbeeld de communicatie 

over het ongeval op ons nemen. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen en 

aan te geven waar je behoefte aan hebt – we helpen je graag verder in deze 

verwarrende tijd. 

 

Terug naar boven 

 

Melding bij DOSA 

Meld ieder ongeval of incident aan de DOSA (DuikOngevallen Statistiek en Analyse) 

zodat een onafhankelijk onderzoek naar de toedracht ingesteld kan worden. Dat is iets 

waar iedereen in de duiksport uiteindelijk van profiteert. Op verzoek kan door 

medewerkers van DOSA een uitleg gegeven worden over de feiten en omstandigheden 

die hebben geleid tot het ongeval of incident om zo betrokkenen meer inzicht te 

geven. Meer informatie over de DOSA en het online meldingsformulier vind je op 

www.duikongevallen.nl. 

 

Terug naar boven 

 

 

http://www.duikongevallen.nl/

