Aan: Instructeurs en mentoren
Van: Harm Verbeek
Betreft: Werkinstructie bij calamiteiten
Datum: 5 april 2018
In geval van een calamiteit bij een duikevenement van Duikteam Zeeland (een duikevenement is vooraf aangemeld
op de kalender op www.duikteamzeeland.nl onder verantwoordelijkheid van duikcoördinator, minimaal 3* duiker)
geldt bijgaande instructie. Voorafgaand aan de duik wordt een duiklijst opgesteld en geeft de coördinator een
briefing. In het geval van een opleidingsduik is de coördinator minimaal in het bezit van een 2* instructeursbrevet en
geldige licentie.
A. Acties ter plaatse
Bij een mogelijke calamiteit (ongeval) worden de reguliere activiteiten direct stop gezet en wordt (onder leiding van
de coördinator) direct de benodigde acties uitgevoerd. Het noodplan (per locatie op www.dutchdiversdelta.nl of
www.onderwatersport.org te vinden) geeft informatie over de dichtst bijzijnde medische hulppost en
telefoonnummers in verband met duikziekten.
Het inschakelen van hulpdiensten wordt bij twijfel aangeraden. Eventuele vragen over de aanleiding van het
calamiteit worden pas later beantwoord en vormen onderdeel van de Evaluatie (zie C).
B. Informeren van bestuur
Elke calamiteit wordt gemeld bij het bestuur via bestuur@duikteamzeeland.nl waarbij datum, plaats en aard van de
calamiteit gemeld wordt. In geval van ernstig letsel wordt direct na de calamiteit en bij voorkeur telefonisch contact
opgenomen met de voorzitter (06 8161 6608) en/of hoofdinstructeur (06 5268 8240).
In geval er bij een ernstige calamiteit hulpdiensten ingeschakeld zijn kan het zijn dat ook de politie ter plaatse komt
om onderzoek te doen. Werk in alle gevallen hier aan mee! Mocht er materiaal voor onderzoek meegenomen
worden (inbeslagname) vraag dan wel bewijs. En neem foto’s van het materiaal. Meld de inbeslagname altijd bij het
bestuur.
Het is daarnaast kan de pers vragen komt stellen. Overleg vooraf met een bestuurslid voordat je antwoorden geeft.
Het is in ieders belang dat er zorgvuldig omgegaan wordt met de persoonlijke levenssfeer (waaronder identiteit) en
de omstandigheden waaronder de calamiteit is ontstaan. Het heeft de voorkeur dat de perscontacten door het
bestuur afgehandeld worden. Zij vertegenwoordigen de vereniging als geheel.
C. Evaluatie
Iedere calamiteit zal onder leiding van een bestuurslid geëvalueerd worden. Hierbij zal een melding gedaan worden
bij DOSA: www.duikongevallen.nl waar ook evaluatieformulieren te vinden zijn.
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