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Voorwoord 

 

De theoretische benadering en/of achtergrondinformatie werd tot een minimum beperkt 
in deze brochure praktijk  NELOS Duiker-Hulpverlener. Voor meer achtergrond informatie 
verwijzen we naar de NELOS-cursus Duiker Hulpverlener en/of andere gespecialiseerde 
opleidingen zoals Duiker-Redder van VTS-Sport-Vlaanderen. 

 

Vermits de opleiding bestemd is voor zowel  de niet-gebrevetteerde als voor de 
gebrevetteerde duikers ligt het in de bedoeling de “veiligheid” aan de kant te kunnen 
garanderen en de basisprincipes “toedienen van de eerste zorgen” te kunnen toepassen.  
 

De (Duiker-) Hulpverlener moet er zich van bewust zijn dat in de meeste gevallen 
Dringende tussenkomst van gespecialiseerde hulpdiensten een prioriteit moet zijn! 
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Ter informatie voor de kandidaat Duiker Hulpverlener NELOS: 
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Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de opleiding “Duiker Redder”. 
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Stappenplan en basisregels van de eerste hulpverlening 
 

1. HERKENNEN VAN HET PROBLEEM  

  Ik blijf rustig, werk veilig en hygiënisch. 

  Ik alarmeer en/of start CPR onmiddellijk bij een overduidelijke noodsituatie. 

 

2. INSCHATTEN VAN DE SITUATIE EN DE TOESTAND VAN HET SLACHTOFFER 

  Ik neem eerst waar, interpreteer nadien, contoleer tenslotte of het klopt. 

  Ik neem waar met alle zintuigen. 

 

3. EEN ACTIEPLAN MAKEN  

  Ik denk na alvorens te handelen. 

  Ik kies voor ‘ter plaatse stabiliseren’ of ‘onmiddellijk voor transport’. 

  Ik behandel eerst het meest levensbedreigende + oproep gespecialiseerde hulp. 

 

4. UITVOERING EN NAZORG  

  Ik zorg voor het comfort van het slachtoffer. 

  Ik verleen psychosociale eerste hulp. 

  Ik maak de toestand van het slachtoffer niet erger.  

 

Alarmeer en/of start onmiddellijk CPR bij overduidelijke noodsituatie 
( Dit werd uitvoerig behandeld in de brochure NELOS – DHV – Deel 1 - “Primaire Zorg”). 

 

Controle van de vitale parameters? 
• Situatiediagnose – Probeer maximaal informatie in te winnen bij de omstaanders-getuigen,… 

dit zonder veel tijdsverlies; 

• Veiligheid – Bewustzijnscontrole – Openen van de luchtweg – Ademhalingscontrole. 

Afhankelijk van het slachtoffer – met of zonder omstaander of hulpverlener – indien nodig zo 

snel mogelijk alarmeren en de CPR-opstarten. 

 

Noodnummers 
  1-1-2 (100)   Ambulance en brandweer (Politie). 

  1-0-1  Politie. 

  070 245 245 Antigifcentrum.        (Nieuw logo ) 

 

Noodnummers NELOS zie bijlage 1 

 

 

I.C.E.  =  “In Case of Emergency” 
Je spaart de hulpdiensten vaak tijd door het woord ‘ICE’ op te slaan in 

het adresboek van je GSM, met daarbij de telefoon nummers van 

personen die in geval van nood kunnen, worden verwittigd. 

ICE 1 – ICE2 - … 
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Samenvatting Primaire Zorg – Controle vitale functies. 
                                                                                       (zie NELOS DHV - Deel 1 – Primaire Zorg) 

 
 

1. Veiligheid (U zelf – Slachtoffer – Omstaanders); 

2. Controle bewustzijn (Luid toespreken – Zacht schudden, schouders); 

3. Open de luchtweg (Kledij - Hoofdkantel-kinlift-techniek); 

4. Controle ademhaling (Kijk-Luister-Voel 10sec.) 

5. Raadpleeg gespecialiseerde hulp (Europa = 1-1-2): Info doorgeven: 
Waar - Wie – Wat –(Zuurstof & AED meebrengen);  

6a. (Indien drenkeling) Start met 5 beademingen;  

Start CPR: 

6b. Plaatsbepaling borstcompressie;  

30 Borstcompressies: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

      Frequentie: Tussen de 100 en max 120x/min – Diepte 5 max 6cm; 

02 Beademingen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

      Frequentie: 12 à 15x/min – Duur inblazen: 1 sec.; 

                                       

7. Doe verder (met stap 6b) tot: 

   a. (Eventueel) AED ter beschikking:      
 Activeer de AED onmiddellijk en volg instructies; 

   b. Teken van leven van het slachtoffer:       
Wakker worden, ogen open, bewegen, normaal ademen;  

   c. Gespecialiseerde hulp overneemt; 

   d. Collega hulpverlener/redder (met kennis van) overneemt; 

   e. Totale uitputting van de hulpverlener/redder.  

Secundaire Zorg – Niet vitale functies Ok? 

8. Indien zuurstof ter beschikking – Inhalatie;  

9. Houding van het slachtoffer:  
  * Bewusteloos - ademend slachtoffer: stabiele zijligging; 
  * Bewust slachtoffer: Comfortabele houding;  

10. Pas de ‘eerste zorgen’ toe, (Zie verder in deze brochure) 

Ter info: 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de reanimatie, kind, baby met of zonder hulpmiddelen, handelen 

met een of twee hulpverleners/redders verwijzen we naar: Specifieke opleidingen – 

Nijverheidshelper,… of de Moduletekst RedFed - Redder - “REANIMATIE” 
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Stappenplan en basisprincipes in de algemene wondverzorging 
 

1. WERK VEILIG, RUSTIG EN HYGIËNISCH 

2. BEPERK HET BLOEDVERLIES,  

     bijkomende en/of ernstiger letsels voorkomen 

3. REINIG DE WONDE 

4. VOORKOM INFECTIE: ONTSMET DE WONDE INDIEN NODIG 

5. LAAT DE WONDE VOCHTIG HELEN 

6. BESCHERM DE WONDE 

7. CONTROLEER DE TETANUSINENTING 

=> GENEZING VAN DE WONDE 
 

1. WERK VEILIG, RUSTIG EN HYGIËNISCH 
 

• Ik zorg voor het comfort van het slachtoffer; 

• Ik verleen psychosociale eerste hulp; 

• Ik maak de toestand van het slachtoffer niet erger; 

•  Was je handen en trek beschermhandschoenen aan! 
 
 

Enkele producten  voor het “Reinigen van de handen”. 

 

 
  

 



  p 8  

2. BEPERK HET BLOEDVERLIES 
 

• Indien mogelijk met rechtstreekse druk; 
• Indien dit niet kan, onrechtstreekse druk (GEEN knevel!(*)); 
• Hoogstand gedurende 5 à 10 minuten. 

 

 
 

 

Bij kleine wondjes stopt het bloeden van zelf na enkele minuten. 
Het is in de meeste gevallen dan voldoende met een propere doek even op de wonde te drukken tenzij 
een vreemd voorwerp in de wonde zit!  
We passen de onrechtstreekse druk toe als er zich een voorwerp in de wonde bevindt of indien de 
bloeding met rechtstreekse druk niet gestopt kan worden. 
 
Het bloed van een wonde is zelfreinigend. 
Stopt de bloeding niet – denk direct aan doorverwijzen! 
Veel bloedverlies kan leiden tot “shock”! 
 
(*) Het gebruik van een “knevel” wordt sterk afgeraden (zie verder). 
Dit wordt enkel toegepast bij afgerukt lidmaat en indien alle andere middelen niet helpen. 
In dit geval noteer het uur van aanbrengen en onmiddellijk doorverwijzen! 
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3. REINIG DE WONDE 

 

Reinig grondig ... dit is van groot belang!; 

• Verwijder vreemd materiaal, (indien mogelijk!); 

• Reinig ook de wondomgeving! 
 
 

Reinigen met NIET reinigen met 
• (proper) water, washandje/kompressen 

• Fysiologisch water 

• pH-neutrale zeep 

• HAC(dil)-S (reinigen/ontsmettend 

• Zuurstofwater (= te agressief) 

• Ether (= te agressief) 

• Watten (vuil, kleeft in de wonde) 

• Geparfumeerde zepen 

 

 

Enkele producten  voor het “Reinigen van een wonde” 

Bij voorkeur “UNIDOSISSEN” gebruiken! 
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4. VOORKOM INFECTIE: ONTSMET DE WONDE INDIEN NODIG 

 

 

 

 

Een ontsteking =  

= Normale afweerreactie van het lichaam op een schadelijke prikkel. 

Een infectie =  

= Massale aanwezigheid van micro-organismen die schade toebrengen. 

 

Wanneer “Ontsmetten” ?  (= Verminderen van micro-organismen) 

• Ontsmet enkel indien nodig – NIET preventief! 

• Wonde waar de kans op infectie zeer groot is  (*); 

• Geïnfecteerde wonde (*); 

• Diabetespatiënten en personen met verminderde immuniteit. 
 

Wanneer de kans op infectie bestaat, een geïnfecteerde wonde reinig in ieder 
geval de wonde maar wacht met “ontsmetten”, vermits het slachtoffer zo snel 
mogelijk moet doorverwezen worden naar gespecialiseerde hulp (arts). 
 
Wat is een  - GOED  - Ontsmettingsmiddel ? 
 
• heeft een zo breed mogelijk werkingsspectrum (werkzaam tegen veel micro-organismen); 
• is weinig toxisch voor de weefsels; 
• geeft weinig kans op een allergische reactie en irritatie; 
• wordt weinig geïnactiveerd door organisch materiaal (bloed, etter) en zepen; 
• is snelwerkend (15 à 30 seconden contacttijd); 
• heeft een residuele werking (langdurige inwerking); 
• is ‘lang’ houdbaar: Controleer “Expired date” - geopende bus slecht ± 14 dagen houdbaar 
 

 

Ontsmetten met (indien nodig): NIET ontsmetten met: 
• Waterige ontsmettingsmiddelen met als 

werkzame bestanddelen: 

• Chloorderivaten 

• Polyvidon-Jodium 

• Chloorhexidine 

• Alcoholische oplossingen 

(door de cellen – OK instrumenten, gave huid) 

• Eosine (ontsmet amper, droogt uit,…) 

• Zuurstofwater(te agressief…) 

• Ether (ontsmet niet – ontvet!) 
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Enkele producten voor het “Ontsmetting van een wonde” 

 Bij voorkeur “UNIDOSISSEN” gebruiken! 
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5. LAAT DE WONDE VOCHTIG HELEN 
 

• Bij voorkeur bij schaaf- en brandwonden; 

• Een dikke laag leggen van ±3 à 5mm. 
 

De vochtige wondheling speelt een belangrijke rol in het genezingsproces. 
Vochtige wondheling voorkomt korstvorming (= vertraagt het genezingsproces) 
Minder kans op littekens nadat de wonde volledig hersteld  is. 
 

 

Enkele producten voor de “Vochtige wondheling” 

 

Note: Het is aanbevolen de producten koel bewaren (in frigo)! 

 

Enkele producten voor de  “Vochtige wondheling” & “Ontsmettende zalven” 
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6. BESCHERM DE WONDE 
 

Afhankelijk van het type verwonding kiezen we voor een bepaald verband. 
Enkele voorbeelden: 

• Bloeding:  
Eerst een proper kompres, (eventueel) drukverband en afdekken met een 
verband. 

• Brandwonden: 
Langdurig koelen met water, zalf(-kompres), afschermen met bijvoorbeeld een 
driehoek-verband. 

• Breuken, verstuiking, ontwrichting: 
(Koelen), stabiliseren met ter beschikking gestelde hulpmiddelen,… 

 

Het gebruik van niet in-klevende verbanden genieten de voorkeur. 

Gebruik waterdichte verbanden zodoende contact met water, zand, stof,…  

te vermijden. 

Indien mogelijk (middelen ter beschikking) fixeer het afdekkend verband met  

zwachtels (windels) of bijvoorbeeld een elastisch netverband. 

 

Enkele hulpmiddelen (verbanden) voor het “Beschermen van de wonde” 
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7. CONTROLEER  DE TETANUSINENTING 

 

Denk eraan om bij elke open huidwonde te vragen 
of de “tetanusinenting” in orde is! 
Doorverwijzen gespecialiseerde hulp (arts!) 
 
 
Tetanus (de klem) is een anaerobe wondinfectie veroorzaakt door de gifstoffen geproduceerd 
door een bacil: de “clostridium tetani”. Dit gif tast de hersenen aan en leidt tot over stimulatie 
van de spieren met de typische titanische spiercontracties tot gevolg. 
Tetanusbacterie raakt in het lichaam doorheen snijwonden, schrammen of huidwonden. Wonden 
met een hoog infectierisico zijn brandwonden, breuken, diepe wonden of wonden die bevuild zijn 
met aarde, stof, paardenmest/uitwerpselen of houtsplinters. De bacterie zet een toxine (gifstof) 
vrij die spierstijfheid, pijnlijke spiersamentrekkingen, stuipen en zelfs de dood veroorzaakt. Deze 
contracties kunnen zo hevig zijn dat ze de ruggenwervels kunnen breken. 
 

Basisvaccinatieschema 
Kinderen tussen 5 en 7 jaar: 
 op 8, 12 en 16 weken, en op 15 maanden. 
Kinderen op 14 of 15 jaar: 
 herhalingsinjectie 
Volwassen 
 om de 10 jaar (*) of bij risico-wonde 
    (*) Indien de 10 jaar verstreken is en men geen herhalingsvaccinatie heeft laten zetten dient 
          een volledige cycli herhaald te worden. (1ste  – 2de  een maand later en 3de  een jaar later) 

 

De “Tetanus-vaccinatie” 

 

 
Boostrix is een vaccin dat gebruikt wordt als herhalingsdosis voor kinderen vanaf 4 jaar, tieners en 
volwassen om drie ziektes te voorkomen: Tetanus (Klem) - Difterie (kroep) – en Kinkhoest 
(krampachtige hoest). Het vaccin werkt door het lichaam aan te zetten tot de aanmaak van zijn 
eigen bescherming (antistoffen) tegen deze ziekten. 
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Wanneer moeten alarmeren of doorverwijzen naar een arts? 
 

Het inroepen van gespecialiseerde hulp 

 

Wanneer alarmeren (Binnen EUROPA =  1 – 1 – 2)? 

 

Opgelet als je de 1-1-2 belt:  GEEN Beltoon – mogelijk 20 sec stilte – NIET INHAKEN!!! 

• Bij elke levensbedreigende situatie! vb. (herstel van) bewustzijnsverlies,… 

• Bij de kans op een levensbedreigende situatie! 

• Ernstige aandoeningen die niet verholpen kunnen worden door semiprofessionele 
hulpverlener(s) en/of (risico op) SHOCK (-verschijnselen); 

• Slachtoffer zich niet zelfstandig kan verplaatsen, bij twijfel van de hulpverlener. 
 

 (Laat door omstaander of collega hulpverlener) Bel 112 (100) en vermeld steeds:  

• Waar je, je bevindt (waar de hulpdiensten heen moeten) 

• Wie je bent 

• Wat er gebeurd is (en mogelijke gevaren) 

• Welke hulp geboden wordt 

• Hoeveel slachtoffers er zijn (en de algemene toestand) 
 
 Indien alarmering door derden: 

• Beveel kordaat aan één persoon om de 112 te bellen. 

• Beveel om nadien onmiddellijk TERUG te komen tenzij je vraagt om …. 

• Vraag om hulpmiddelen mee te brengen; AED, Zuurstof, … 

 

 

Wanneer onmiddellijk doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp; arts? 

Het inroepen van gespecialiseerde hulp 
 

• De bloeding niet stopt na 10 minuten afdrukken; 

• Een neusbloeding niet stopt na 2 pogingen van 10 minuten;  

• Een diepe snijwonde, meer dan 1 mm open staat; 

• Een barstwonde- of “crushwonde” (= vb. opengebarsten kin, wenkbrauw,…); 

• Een scheurwonde (vb. door piercing, prikkeldraad, beet,…) ; 

• Een bijtwonde (van dier of mens); 

• Een 1ste graad brandwonde groter dan 2 € muntstuk ; 

• Een 2de of 3de  graad brandwonde; 

• Een vuile wonde die niet proper te krijgen is; 

• Een grote wonde met gerafelde wondranden of loshangende huidflap ; 

• Er beperkingen in de bewegingsvrijheid van het lidmaat voorkomen; 

• De tetanusvaccinatie niet in orde is; 

• Diepere schade mogelijk (vb. ernstige hoofdwonde, steekwonde in de buik); 

• Eerste teken van infectie, rode strepen armen/benen richting hart; 

• Geen heling na 7 à 10 dagen,…  
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EHBO-Verbandtechniek 
 

Gebruik van de zwachtel - Meeste gebruikte basiswindingen 
 

1. Circulaire windingen 

• De zwachtellagen worden over elkaar heen gelegd. 

• Eerste toer fixeren om het loskomen tegen te gaan. 

2. Spiraal windingen 

• Met iedere winding wordt spiraalsgewijs een gedeelte 

van de breedte van de vorige winding bedekt. 

• Meestal gebruikt bij cilindrische lichaamsdelen.  

3. Kruiswindingen (of achtwindingen) 

• Wordt meestal gebruikt om een gewricht of 

lichaamsdeel boven en onder een gewricht te 

verbinden. 

4. Recurrente windingen 

• Om uiteinden, zoals vingers,…, te verbinden.       
 

Tien gouden regels bij het aanleggen van een verband 
 

 Breng het verband correct aan (één poging! 

•  Bij de start klos naar buiten gericht             (Inkijk in het verband       )    
 Voorkom stuwing 

•  Leg het verband gelijkmatig en niet te strak aan. 
 Werk distaal (buiten) naar proximaal (binnen) 

•  Leg de zwachtel aan van buiten naar binnen (stuwt bloed hart). 
 Overlap voldoende en werk gelijkmatig 

•  Er mag geen huid zichtbaar zijn. Afstand tussen windingen gelijkmatig. 
 Bewaar een constante spanning 

•  Houd de spanning tijdens het afrollen constant. 
 Ondersteun het lichaamsdeel 

• Gebruik tafel/stoel of vraag hulp voor ondersteuning. 
 Plaats het gewricht in een natuurlijke stand 

•  Buig- en strekspieren in evenwicht. 
 Kies de juiste breedte van de zwachtel 

•  Druk-, steun- en immobiliserende verbanden = brede zwachtel! 
 Leg bij het afrollen de buitenzijde van de zwachtelrol op de huid 

•  Beperkte vingerbeweging en zal de rol minder gemakkelijk uit de hand  vallen. 
 Kies een vaste draairichting 

• Voor rechtshandige is dit meestal van links naar rechts. 
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De “eerste omwenteling” bij het aanleggen van een verband 

 

 
 

Scharnierverband (hiel, knie of elleboog) 
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Kruisverband (hand of voet) 

 

 

 

Spiraalverband (arm of been) 
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Kruis- of spiraalverband (vinger(s)) 

 

 

                  Of een spiraalverband rond de vinger(s)     

 

Bedekkend verband (oog – ogen) 

 

Men zal bij voorkeur steeds “beide” ogen afdekken! (*) 

(*) Dit om de beweging van het oog (ogen) te minimaliseren of beter te voorkomen, vermits elke 

beweging van het afgedekt oog onbewust de  beweging(-en)  volgt  van  het niet afgedekt oog.  
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Het driehoeks-verband 

 

• Vervaardigd uit een stevig doek:   

met volgende afmetingen: normaal 130 x 90 x 90mm. 

• Meestal wordt de wonde eerst afgedekt met een steriele 

wattenprop. 

• Kan geplooid worden tot een zogenaamd dasverband. 

•  Gebruik : 

Hoofd, handen, voeten, elleboog, knie, schouder, voorarm, enz...  

• Ideaal voor het (voorlopig) Immobiliseren tijdens transport naar 

ziekenhuis. 

 

Enkele voorbeelden waarvoor we een driehoeks-verband kunnen gebruiken. 

 

Driehoeks-verband (hand-voet) 

 

Indien blaarvorming (door verbranding) tussen de vingers 

Het driehoeks-verband eerst dubbel plooien en vervolgens bovenste deel tussen de vingers brengen. 

Driehoeks-verband als steunverband (arm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Leg eventueel eerst een knoopje in de rechte hoek van het verband; 

• Steek daarna het driehoeks-verband met langste zijde ONDER de gekwetste arm.  
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Driehoeks-verband als steunverband (schouder - sleutelbeen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Leg eventueel eerst een knoopje in de rechte hoek van het verband; 

• Leg daarna het driehoeks-verband met langste zijde BOVEN de gekwetste arm. 

Driehoeks-verband als dasverband 

 

Het driehoeks-verband in “dasverband” kan dienen 

voor extra ondersteuning boven het aangebrachte 

steunverband zodoende maximale immobilisatie te 

bekomen (of een “knevel” zie hieronder) 

 

De Knevel – knelverband (tourniquet -garrot)  

 

Enkel aangewezen in uitzonderlijke situaties zoals bij het afdrukken van de slagader en de 

bloeding niet kan gestopt worden, via de rechtstreekse of onrechtstreekse druk, bij afgerukt 

lidmaat of na het bevrijden van een minstens 20 minuten gekneld lidmaat.  

Gebruik van de knevel wordt afgeraden, te gebruiken door hulpverleners, 

tenzij in uiterste nood en indien andere hulpmiddelen geen baat brengen! 

• Een knevel steeds zo hoog mogelijk aanleggen op bovenarm of bovenbeen.  

  Dit vermindert de kans op spier-, pees-, zenuwschade. 

  Ook een breed, weinig elastisch verband (broeksriem, dasverband) is mogelijk.  

  Gebruik geen koord noch kabel. 

• Span het knelverband zo hard aan dat er in de pols of voet geen hartslag meer te voelen is. 

• Vermeld op het SLO het tijdstip waarop het knelverband werd aangelegd .                   
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Isothermisch deken. 

 

Gebruik van het “isothermische deken” bij (kans op) onderkoeling (hypothermie): 
 

 
 

• Voorkomen van verdere afkoeling en op een langzame opwarming;  

• Breng het slachtoffer in een warmere omgeving, uit de wind; 

• Verwijder natte (duik-)kledij: 
Wees heel voorzichtig bij een bewusteloos slachtoffer gebruik eventueel 
 een “verbandschaar “om de (duik-)kledij open te snijden. 

• Wikkel de persoon in een (isothermisch) deken:  
    * Isothermisch deken de zilverkleurige kant naar het slachtoffer toe;  
    * Bedek ook het hoofd. Gebruik zo nodig meer dan één isothermisch deken;  
    * Pak bij voorkeur eventueel de armen afzonderlijk in; 

         * Isoleer het slachtoffer van een koude grond. 
 

Dringende gespecialiseerde tussenkomst bij de onderkoeling indien:  
 

•  Slachtoffer niet meer rilt; 

•  Verstijfde spieren krijgt; 

•  Bewustzijnsstoornissen heeft. 
 

• Warm het slachtoffer (de romp) actief op.  
Gebruik een elektrisch deken, pittenkussen, warmwaterkruik, een warm 
stortbad of een warm bad (met de ledematen uit het water); 
Warm het slachtoffer eventueel op via lichaamscontact (samen met het 
slachtoffer in een slaapzak). 

• Een bewust slachtoffer, kan je warme, calorierijke dranken aanbieden. 
 

  

 

 



  p 23  

EHBO-techniek “Spierkrampen” 
 

Algemene regel 

• Laat onmiddellijk alle activiteiten stoppen die aanleiding geven tot de kramp 

• Stretchen (Rek) van de spier 

• Lichte massage en warmte ((Indien mogelijk hot-pack of warme douche) 

Rek: 

- Langzaam en voorzichtig 

- Gedurende 10 à 15 seconden 

- Bij voorkeur éénmalig 

 

Wat te doen bij een specifieke kramp. 
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EHBO-techniek “Koelen” bij  

– Breuken – Verstuiking – Ontwrichting – Kneuzing – 
 

 

 

 

 
 

Bij acute letsels aan botten, spieren, gewrichten is het aanbevolen om de gekwetste zone 
zo vlug mogelijk te “Koelen”. Koude verlicht de pijn en beperkt enigszins de zwelling. 
 

De koeltechniek is NIET aangewezen bij huidwonden, open breuken, open ontwrichtingen, … 
 

 

• Probeer het getroffen lidmaat van het slachtoffer “onbeweeglijk” te houden; 
(Gespecialiseerde hulp inroepen primeert op het nodeloos verplaatsen van het 
slachtoffer of technieken toe te passen zodoende het getroffen lidmaat te immobiliseren. 

• Vermijdt elke vorm van belasting op het getroffen lidmaat; 

• Pas de “koeltechniek” toe zoals hieronder beschreven; 
Opletten voor “vrieswonden” (nooit de ijszak rechtstreeks op de wonde (handdoek,…)! 

• Ondersteun het slachtoffer indien een verplaatsing noodzakelijk blijkt. 

• Denk steeds aan het doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp (arts). 
 

Koeltechniek 

 
• Koelen kan met ijsblokjes in een zakje water, ijsblokjes, of bij 

gebrek aan een “coldpack”;   
  
• Een “coldpack” voor éénmalig gebruik of koud water:   
   Alleen voor extremiteiten;  

  
• Gebruik een “coldspray” als je op geen andere manier kan koelen: 
   Koel je eigen vingers mee ter controle van de koelintensiteit; 

  
• Koel max.  20 min;  
  
• Onderbreek de afkoeling als het slachtoffer er hinder van  

ondervindt;  
  
• Het koelen kan de eerste 48u om de 2u herhaald worden.   
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EHBO-techniek “Nek- en/of rugletsels” 
Bij vermoeden op nek- en rugletsels plaatsen we een nek- of halskraag (stifneck) 
indien we zeker zijn dat we geen ernstiger of bijkomende letsels door veroorzaken.  
Moedig het slachtoffer aan onbeweeglijk te blijven. 
 

1. De maat bepalen (vingerafstand)  

° Hou het hoofd van patiënt in neutrale positie 

(lijn ogen-oren moet horizontaal zijn); 

° Meet met (aantal) vingers tussen  

onderkant van de kin (= kaakbot) en  

bovenkant schouder (= trapeziumvormige spier). 

2. Instellen nekkraag 

° Plaats de vingers evenwijdig met de onderkant 

van de plastic nek-band onder de maatopeningen; 

° Kies de opening die het dichtst bij de bovenste vinger ligt; 

° Stel de kin-steun in op de gekozen maat. 

Beide maatindicatoren gelijk instellen! 

3. De kraag aanleggen  

 ° Eerst de (nieuwe) kraag voorvormen door stevig 

  naar binnen te buigen. 

 ° Slachtoffer zit rechtop: 

   - plaats je aan de linker kant van het slachtoffer;  

   - (laat) houdt het hoofd van de patiënt neutraal; 

   - plaats kin-steun (van over de borst naar boven); 

   - controleer of de kin ondersteund wordt.  

 ° Slachtoffer ligt neer: 

   - schuif de achterkant van de kraag onder de nek 

     tot de klittenband tevoorschijn komt; 

      (kraag juist ingesteld – geblokkeerd!); 

   - breng de kin-steun aan. 

4. De kraag vastmaken  

° Controleer of het hoofd volledig in verlengde van de wervelkolom ligt; 

° Hou de kraag op zijn plaats door deze in de opening ter hoogte van 

de keel vast te grijpen; 

° Klittenband vastmaken. 
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EHBO-techniek “Verstikking” 
 

Een vreemd voorwerp kan de luchtweg gedeeltelijk of volledig afsluiten (versperren). 

Bij een volledige afsluiting van de luchtweg is er sprake van “verstikking”. 

Bij een milde luchtwegbelemmering: 

• Kan het slachtoffer meestal antwoorden op gestelde vragen; 

• Kan het slachtoffer nog spreken, effectief hoesten of ademen. 
 

Bij een ernstige luchtwegbelemmering: 

• Kan het slachtoffer niet antwoorden (mogelijk knikken met het hoofd); 

• Kan het slachtoffer niet hoesten noch ademen; 

• Maakt het slachtoffer hoestbewegingen zonder geluid); 

• Kan het hoofd van het slachtoffer blauw worden; 

• Verliest het slachtoffer geleidelijk het bewustzijn. 

 

Overzicht 

• Bij bewusteloos slachtoffer dringend gespecialiseerde hulp (laten) bellen!  

Start zo snel mogelijk met REANIMATIE (CPR) zie deel 1:  “Primaire zorg” 

• Bij bewust slachtoffer: 

- Gedeeltelijke versperring = aanmoedigen te hoesten! 

- Volledige versperring = (5) rug-slagen (zonder succes) - (5) buikstoten(*) 

   (baby = (5) rug-slagen (zonder succes) (5) borstcompressies) 

   Het is aanbevolen het slachtoffer (bij herstel) door te verwijzen naar een arts! 

(*) Note: Bij zwangere vrouwen geef je borstcompressies in plaats van buikstoten (Heimlich). 
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EHBO-techniek “Beroerte” 
 CVA = Cerebro-Vasculair Accident of Beroerte. 

 

• Dringend gespecialiseerde hulp (laten) bellen!  

• Neem de FAST-test af (*); 

• Plaats het slachtoffer in een “comfortabele houding”; 

• Blijf rustig tegen het slachtoffer praten; 

• Geef geen eten noch drinken! 

• Indien voorhanden “Geef 100% normobare ZUURSTOF-inhalatie” (zie verder). 

 

In de duiksport denk aan: 

• LONGOVERDRUK – LUCHTEMBOLIE (in de hersenen – “CAGE”); 

• DECOMPRESSIEZIEKTE – Stikstofbel in de hersenen wat leiden tot hemiplegie. 

 

(*) FAST-techniek 

 

• Face (Gezicht):   Vraag het slachtoffer om te lachen of de tanden te laten zien.    

                                Scheefstand of afhangende mondhoek? 

• Arm. (Arm):        Vraag het slachtoffer om met gesloten ogen beide armen (of benen) 

                                voorwaarts horizontaal te heffen met de handpalmen naar boven.  

                                Een verlamming of ongelijke beweging? 

• Speech (Spraak): Stel een eenvoudige vraag of laat een zin herhalen.  

                                Moeite met spreken? 

• Time (Tijd).         Neem de tijd op of achterhaal hoelang de klachten reeds duren.  

                      Snelle medische behandeling (< 3u) vergroot de kans op herstel aanzienlijk. 

 

 

 

  

 



  p 28  

EHBO-techniek “Zuurstoftoediening-Inhalatie”(*) 

Wat te doen in afwachting van de gespecialiseerde hulp 

 

 
Opmerking: 

Bij de meeste duikongevallen zoals longoverdruk, decompressie-ongeval, shock,… primeert 

de zuurstoftoediening “inhalatie” bij een al dan niet bewust slachtoffer met ademhaling. 

Indien het zuurstof toediening systeem (fles) onbekend is waardoor er veel tijdsverlies is bij 

het correct plaatsen leg dan eerst het slachtoffer in de stabiele zijligging of 

veiligheidshouding.  

TIP: Bekijk steeds het ter beschikking gestelde zuurstofsysteem na vooraleer de duik aan te vangen. 

 

Zuurstoftoediening – inhalatie – met het “Zuurstofmasker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Plaats het zuurstofmasker op de fles  

OPEN 

Druk op de fles (groene zone) 

Draai de fles open (tegenwijzerzin) 

 

Draai de debietmeter open: 
start met 15l/min  

   Controleer het masker  
(lekken en werking) 

 

    Plaats het masker goed aansluitend 
    op het gezicht van het slachtoffer 
    (onder de kin – over neus/mond) 
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Wat te doen in afwachting van de gespecialiseerde hulp  

Zuurstoftoediening – inhalatie –  

met het “On Demand – Systeem” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OPEN 

Druk op de fles (groene zone) 

Draai de fles open (tegenwijzerzin) 

 

Plaats het ‘On Demand’ – systeem  

op de fles, tenzij reeds aangesloten 

 

Blijf van de debietmeter of zet deze op 
“NUL”-stand  

x x 

Controleer het masker (eerst zelf) 
vooraleer je het masker op het  
gezicht van het slachtoffer plaatst 
(lekken en werking) 

 

    Plaats het masker goed aansluitend 
    op het gezicht van het slachtoffer 

    (over neus/mond) 
 

 

Indien we beschikken over een zuurstofsysteem zullen we dit gebruiken 
in afwachting tussenkomst van gespecialiseerde hulp bij mogelijk 
duikongevallen met symptomen van :  
 

• Barotrauma (drukletsels, denk aan longoverdruk,… 

• Decompressieziekte (-ongeval) 

• Verdrinking 

• Intoxicatie 

 

In ieder geval denk aan zo snel mogelijk doorverwijzen! 
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Wat te doen in afwachting van de gespecialiseerde hulp, 

EHBO-techniek – Stabiele zijligging  - (Veiligheidshouding)!  

• Wanneer: Bewusteloos slachtoffer met ademhaling (en circulatie) 

 

 

 

  

Indien zuurstofsysteem – inhalatie, het masker reeds geplaatst werd, controleer of het 
masker nog goed op zijn plaats zit. Blijf voortdurend observeren – Bij opnieuw 
ademhalingsstilstand (of circulatie stop) plaats onmiddellijk het slachtoffer, opnieuw, in 
rugligging en (her-)start de reanimatie. 

 Zwangere vrouwen (volslanke personen) leggen we bij voorkeur op de “linkerzijde”. 

• Het is aanbevolen iedere ± 30 minuten het slachtoffer te verleggen op andere zijde. 
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Wat te doen in afwachting van de gespecialiseerde hulp, 

EHBO-techniek – Slachtoffer van “Buik naar ruglig” draaien  

Slachtoffer ligt op zijn buik met gezicht van de hulpverlener weggedraaid. 

 

 

  
Tijdens het draaien is de correcte ondersteuning van de nek zeer belangrijk! 
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Wat te doen in afwachting van de gespecialiseerde hulp, 

 

 
Slachtoffer ligt op zijn buik met gezicht naar de hulpverlener toe. 

 
  

Tijdens het draaien is de correcte ondersteuning van de nek zeer belangrijk! 
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EHBO -techniek – Slachtoffer verplaatsen uit een onveilige zone (RAUTEC).  
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Bijlage 1 - Administratie na een (duik-)ongeval 
 

Uittreksel NELOS-Informatiemap Editie 2017 v01-07 

 

1 Algemene Info 
 
1.1 Ongevalsaangifte – documenten 
De ongevalsaangifteformulieren zijn te verkrijgen via je clubsecretariaat, het NELOS-secretariaat en je kan 
ze eveneens via de NELOS-website downloaden. We raden elke duiker aan steeds een exemplaar 
beschikbaar te hebben in het duik- of logboekje. (Zie bijlage 2) 
 
1.2 Ongevalsaangifte – administratief 
 
1.2.1 Bij een dodelijk ongeval 
Binnen de twee dagen moet de ongevalsaangifte  naar het NELOS-secretariaat verzonden worden.  
(neem steeds een kopie voor jezelf) 
Deze aangifte dient zo vlug mogelijk gevolgd te worden door een uitgebreid verslag over de 
omstandigheden van het ongeval, vergezeld van een medisch attest over de doodsoorzaak. 
Ook Arena NV mag rechtstreeks op de hoogte gebracht worden:  
tel. +32 2 512 03 04 – inge@claims.arena-nv.be. 
 
1.2.2 Andere ongevallen 
Binnen de 15 dagen moet de ongevalsaangifte naar het NELOS-secretariaat verzonden worden, vergezeld 
van de geneeskundige getuigschriften (neem steeds een kopie voor jezelf).  
Deze attesten moeten door de dokter worden afgeleverd binnen de 3 dagen na het ongeval! 
 
1.3 Contactgegevens verzekeraar ARENA Verzekeringen NV 
Polisnummer: ARENA 1.102.172 
Adres: Arena NV – Tweekerkenstraat 14 – 1000 Brussel 
Tel.: +32 2 512 03 04 
Fax: +32 2 512 70 94 
E-mail: arena@arena-nv.be of inge@claims.arena-nv.be 
Inschrijvingsnummer verzekeringsbemiddelaars: CBFA 10.365 
 
1.4 Assistentie in het buitenland 
Arena-Verzekeringen NV heeft AIG-Assistance aangesteld om in haar naam de repatriëring en de 
hospitalisatie ten gevolge van een duikongeval in het buitenland te regelen en op te volgen. 
Contactgegevens AIG Assistance: (24/24 – 7/7) 
Tel.: +32 3 253 69 16 
Hou volgende gegevens steeds bij de hand: 
 Policy nummer: ARENA 2.009.718/010; 
 Plaats/land waar het ongeval zich heeft voorgedaan; 
 Telefoonnummer, mailadres en andere gegevens waar de behandeling gebeurt; 
 Identiteitsgegevens van het slachtoffer (inclusief brevetgegevens). 

 

VRAAG EEN PERSOONLIJK VERZEKERINGSKAARTJE AAN VIA JE CLUBSECRETARIAAT! 
  

mailto:inge@claims.arena-nv.be
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1.5 Noodtelefoon NELOS 
Gebeurt een ernstig ongeval buiten de kantooruren en heb je vragen betreffende te volgen procedures 
enz., dan kan je de voorzitter van NELOS (Ronny Margodt) of een lid van de Raad van Bestuur rechtstreeks 
contacteren: +32 15 20 61 58. 
 
2 Wat doe ik …. 
 
2.1 Bij een ongeval in België 
(verwondingen, ongevallen in het zwembad, decompressieongeval, ...) 
 Zorg dat het slachtoffer de nodige verzorging en eerste hulp krijgt. 
 Vraag steeds een attest van de hulpverleners/artsen/ziekenhuizen. 
 Vul een ongevalsaangifteformulier in en verstuur dit alles tijdig naar het NELOS-secretariaat. 
 Betaal de kosten zelf, stuur de originele getuigschriften voor verstrekte hulp naar uw mutualiteit.  

Nadien kan je de afrekening van je mutualiteit en de overige originele onkostennota’s (zoals originele 
facturen, originele apotheeknota’s, ...) samen met de gedetailleerde medische verslagen overmaken 
aan Arena. Indien je dossier aanvaard wordt zal de verzekeraar Arena NV instaan voor de terugbetaling 
van het remgeld en/of de franchise. 

 Bij een decompressieongeval in België: kan je de originele factuur betreffende de caissonbehandeling 
aan Arena overmaken met de vermelding dat deze nog niet werd voldaan. Arena voldoet deze betaling 
rechtstreeks aan het ziekenhuis. Andere behandelingskosten dien je zelf eerst te betalen. 

 
2.2 Bij een ongeval in het buitenland (ook Nederland) 
(decompressieongeval, longoverdruk, verdrinking, …) 
 Laat het slachtoffer afvoeren naar het dichtstbijzijnde behandelingscentra (indien je niet over de nodige 

info beschikt, kan je nu reeds naar het AIG-Assistance nummer bellen en bijstand vragen. 
 Vraag steeds een attest van de hulpverleners/artsen/ziekenhuizen /recompressiecentra. 
 Bel het AIG-Assistance Call Center nummer (noteer de naam van de helpdeskagent die je te woord 

gestaan heeft). 
 Vul een ongevalsaangifteformulier in en verstuur dit alles tijdig naar het NELOS-secretariaat. 
 De betaling van de behandelingskosten worden (tenzij telefonisch met AIG-Assistance anders 

overeengekomen) rechtstreeks door AIG-Assistance en Arena verzekeringen verzorgd. Onderneem 
geen enkele actie (bijv. organisatie repatriëring) alvorens je hiervoor door AIG-Assistance toestemming 
gekregen hebt (vraag om deze toestemming door te mailen of per sms door te sturen!). In veel gevallen 
zal je door een lokale vertegenwoordiger van AIG-Assistance gecontacteerd worden. 

 Vraag voor de kosten die je zelf moet betalen steeds bewijsstukken. Deze originele kosten dien je steeds 
aan je mutualiteit over te maken om een tussenkomst te bekomen. Nadien kan je de afrekening van je 
mutualiteit samen met een kopie van de buitenlandse kosten overmaken aan Arena. 

 Voor eventuele nabehandelingen in België betaal je de kosten zelf, stuur de originele getuigschriften 
naar uw mutualiteit. Transportkosten, dokters- en ziekenhuisbehandelingen zullen met uitzondering 
van het remgeld door de mutualiteit terugbetaald worden. 

Indien je dossier aanvaard wordt, zal de verzekeraar Arena NV instaan voor de terugbetaling van het 

remgeld en/of de franchise en de behandelingskosten die niet door de mutualiteit verzekerd zijn. 
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2.3 Bij een dodelijk ongeval in België 
 Noteer zo snel mogelijk de coördinaten van de mededuikers, getuigen en de autoriteiten (politie, 

brandweer, hulpdiensten) die betrokken waren bij het duiken, de zoekacties, het eventueel 
behandelen en het afvoeren van het slachtoffer. 

 Vraag een attest aan behandelende artsen, hulpverleners, politie. 
 Vul een ongevalsaangifteformulier in en verstuur dit alles tijdig naar het NELOS-secretariaat en de 

verzekeraar Arena NV. 
 De verzekeraar Arena NV neemt dan contact op met de nabestaanden, en/of diegene die de 

ongevalsaangifte ingevuld heeft met instructies. 
 
2.4 Bij een dodelijk ongeval in het buitenland (ook Nederland) 
 Bel het AIG-Assistance Call Center nummer (noteer de naam van de helpdeskagent die je te woord 

gestaan heeft). 
 Volg de instructies die deze persoon je geeft met betrekking tot de repatriëring van het dodelijk 

slachtoffer. 
 Noteer zo snel mogelijk de coördinaten van de mededuikers, getuigen en de autoriteiten (politie, 

brandweer, hulpdiensten) die betrokken waren bij het duiken, de zoekacties, het eventueel 
behandelen en het afvoeren van het slachtoffer. 

 Vraag een attest aan behandelende artsen, hulpverleners, politie. 
 De betaling van de behandelings- en repatriëringskosten worden (tenzij telefonisch met AIG-Assistance 

anders overeengekomen) rechtstreeks door AIG-Assistance en Arena verzekeringen verzorgd. Vraag 
voor de kosten die je zelf moet betalen steeds bewijsstukken. 

 Vul een ongevalsaangifteformulier in en verstuur dit alles tijdig naar het NELOS-secretariaat en de 
verzekeraar ARENA nv. 

 De verzekeraar ARENA nv neemt dan contact op met de nabestaanden, en/of diegene die de 
ongevalsaangifte ingevuld heeft met instructies. 

 
2.5 Informatie over de Sectie Mental Coaching 
Voor de opvang en begeleiding van slachtoffers en betrokkenen van een duikongeval, voorziet NELOS in 
professionele opvang via de sectie Mental Coaching (een onderafdeling van de Geneeskundige 
Commissie). 
 
CENTRAAL AANMELDPUNT 
Adres: André Vanhecke – Hongerbeek 1 – 3960 Bree 
Tel.: +32 493 19 25 56 
E-mail: mental.coaching@nelos.be 
NELOS-NOODNUMMER +32 15 20 61 58 

 

2.6. Informatie over het Veiligheidscomité NELOS 
Bij elk ernstig ongeval kan het veiligheidscomité, samengesteld uit een selecte groep 3*Instructeurs en 
artsen een onderzoek instellen. Dit onderzoek kan beperkt blijven tot het invullen van een 
vragenformulier maar kan eveneens een gesprek met één of meerdere leden van dit comité omvatten. 
De verstrekte gegevens worden noch aan de verzekeraar, noch aan de autoriteiten overgemaakt! 
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Bijlage 2 - ONGEVALSVERKLARING 
 

Aig-Assistance – Duikongevallen in het buitenland – Policy number: ARENA 2.009.718/010 

CALL CENTER 32.2.253.69.16 
Dodelijk ongeval: binnen 48 uur aan het NELOS-secretariaat en ARENA.  Andere ongevallen: binnen 15 dagen aan 
het secretariaat samen met het medisch onderzoek van het lopende jaar. 

PERSOONLIJKE ONGEVALLEN 
NELOS secretariaat – Brusselsesteenweg, 313-315 – 2800 Mechelen – Tel. 015/29 04 86 Fax 015/20 61 58 
ARENA – Tweekerkenstraat 14 – 1000 Brussel – Tel. 02/512 03 04 – Fax: 02/512 70 94  

email: arena@arena-nv.be of inge@claims.arena-nv.be 

IDENTITEIT SLACHTOFFER 

Naam en voornaam: _________________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________________ 

Telefoon: _______________Sekse: man/vrouw (*)  Geboortedatum:____________________________ 

Beroeps activiteiten: _______________________Bediende/Werkman/Zelfstandige/Publieke sector (*) 

Naam en adres werkgever: ____________________________________________________________ 

Verzekeringssituatie:  Bent u verplicht verzekerd alle risico’s  ja/neen (*) 
 Zelfstandige: geniet u verzekering voor grote risico’s ja/neen (*) 
 Zelfstandigen: geniet u verzekering alle risico’s ja/neen (*)  
 Andere situatie; 
Brevet: _________ n° Brevet: ___________Datum laatste medisch onderzoek___________________ 

IDENTITEIT CLUB 

Naam: ________________________________________________Rechtsvorm_____________________ 

Adres zetel: __________________________________________________________________________ 

Adres secretariaat:_____________________________________________________________________ 

IDENTITEIT MEDEDUIKER(S) 

Naam en voornaam_____________________________________________________________ 
 Adres:_____________________________________________________________________ 
 Telefoon: ________________Brevet:____________________n° Brevet________________ 
 Functie tijdens de duik: Duikleider/Hekkensluiter/Mededuiker (*) 
 

Naam en voornaam_____________________________________________________________ 
 Adres:____________________________________________________________________ 
 Telefoon: ________________Brevet:___________________n° Brevet________________ 
 Functie tijdens de duik: Duikleider/Hekkensluiter/Mededuiker (*) 
 

Naam en voornaam_____________________________________________________________ 
 Adres:____________________________________________________________________ 
 Telefoon: ________________Brevet:___________________n° Brevet________________ 
 Functie tijdens de duik: Duikleider/Hekkensluiter/Mededuiker (*) 

IDENTITEIT GETUIGEN 

1. Naam/Voornaam/Telefoon.__________________________________________________________ 

 Adres________________________________________________________________________ 

2. Naam/Voornaam/Telefoon.__________________________________________________________ 

 Adres________________________________________________________________________ 

(*) Schrappen wat niet past. 

 

mailto:arena@arena-nv.be
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HET ONGEVAL 
 

ALGEMEEN 

 
Plaats: _____________________________________________________Datum: _________________ 
 
Ongeval: duikongeval / niet rechtstreeks duikongeval(*)_____________________________________ 

Indien duikongeval: 1e duik / herhalingsduik ____________________Tussentijd:_________ 

Gebeurde het ongeval bij een clubactiviteit?  ja/neen(*) 

 

OMSCHRIJVING 
Geef een omschrijving van het ongeval. 
Bij duikongeval: omschrijving van de duik met vermelding van de diepte – duiktijd en eventueel gemaakte trappen. 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 
 
Indien deze ruimte niet volstaat: bijlagen bijvoegen.              Bijlagen:______aantal 

(*) Schrappen wat niet past. Datum: ____________________________ 
 

E-mail adres: Naam van de aangever en handtekening 
 
_______________________________ ___________________________________  
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MEDISCH GETUIGSCHRIFT 
 

BEHANDELEND GENEESHEER 

Naam en voornaam: _________________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________________ 

Telefoon : __________________Lid Medische commissie Duiksport ?  ja /neen (*) 

ALGEMEEN 

Naam, voornaam en club van de gekwetste: ______________________________________________ 

Wanneer werd u bij het slachtoffer geroepen (datum en uur):_________________________________ 

Bemerkingen:_______________________________________________________________________ 

AARD VERWONDINGEN  

Welke zijn de aard en de ernst van de kwetsuren of de letsels: _____________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Was het slachtoffer voor het ongeval verminkt of aangetast door gebrek of ziekte: ja/neen (*) 
 
Is de betrokkene voordien reeds het slachtoffer geweest van een ongeval gedurende het duiken  

                                                                                                                                     ja/neen (*)  
Zo ja:  - Wanneer en aard van de toen opgelopen letsels:___________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 - Betreft het gebeurtelijk een hervallen? ja/neen (*) 
           

BESLUITEN 
 
- Is het slachtoffer geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn beroep uit te oefenen?     ja/neen (*) 
Zo ja: - geheel gedurende _________dagen 
Zo ja: - gedeeltelijk gedurende _________dagen. Verklaar:___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

- Acht u de tussenkomst van een specialist of radioloog noodzakelijk?    ja/neen (*) 

 Zo ja omschrijf: ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

- Zal het ongeval blijvende werkonbekwaamheid voor gevolg hebben:     ja/neen (*)  

Zo ja verklaar: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Stempel van de geneesheer                                               Afgeleverd te: _______________________ 
                                                                                             Datum:_____________________________  
  
(*) Schrappen wat niet past                                                             Handtekening: 
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VERANTWOORDELIJKHEID DERDEN 

 
Indien bij een persoonlijk ongeval de verantwoordelijkheid van derden betrokken is: 
Geef naam en adres van de betrokken persoon en eventueel de naam van de verzekeringsmaatschappij 
waarbij laatste verzekerd is: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 

GEVAL BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
Onderstaande rubriek slechts invullen indien materiële of lichamelijke schade aan derden werd toegebracht 

 
Gelieve op de eerste pagina in te vullen: 
- De identiteit van het slachtoffer (= gekwetste of persoon bij wie schade veroorzaakt werd) 
- De identiteit van de club 
- De identiteit van de getuigen (2) 

SCHADE 

 
Omschrijving en raming van de materiële schade:__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Omschrijving van de persoonlijke letsels: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

VERANTWOORDELIJKHEID 

 
Wie is er verantwoordelijk voor het ongeval? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Waarom? __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

PROCES VERBAAL 

 
Werd een proces verbaal opgemaakt?  ja/neen (*) 
 
Door  wie?_________________________________________________________________________ 
 
 

(*) Schrappen wat niet past 
 

                                                         HANDTEKENINGEN 

 

Handtekening secretaris               Handtekening slachtoffer          Handtekeningen getuigen en/of mededuikers 

 
 
 
-------------------------------                     --------------------------------                               --------------------------------------- 
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Bijlage 3 – Studievragen. 
 

1. Wat zijn de vier basisregels in het stappenplan van de “eerste hulpverlening”? 

2. Wat bedoelt men de controle van de vitale parameters? 

3. Wat betekent “I.C.E.” in uw GSM en wat is het doel hiervan? 

4. Welke (7) basisprincipes volg je bij de (algemene) “wondverzorging”? 

5. Geef # voorbeelden van producten die we kunnen gebruiken om onze handen te wassen? 

6. Geef # voorbeelden van producten die we kunnen gebruiken om een wonde te reinigen? 

7. Geef # voorbeelden van producten die we kunnen gebruiken om een wonde te ontsmetten? 

8. Wanneer (wanneer niet) ontsmetten we een wonde? 

9. Welke mogelijkheden bestaan er een bloeding te stoppen? 

10. Wanneer gebruik je als hulpverlener een “knevel (knelverband/tourniquet/garrot? 

11. Geef # plaatsen op het menselijk lichaam waar men rechtstreekse druk kan uitvoeren? 

12. Waarom mag men niet ontsmetten met: eosine – zuurstofwater – ether? 

13. Waarvoor gebruikt met flamigel of flammazine? 

14. Wat weet je over “fysiologogisch water” – Gebruik en kenmerkend? 

15. Wat weet je over “Cedium spray” – Gebruik en kenmerkend? 

16. Wat weet je over “Peha-Haft” – Gebruik en kenmerkend? 

17. Wat weet je over “Isobetadine – gele tube” – Gebruik en kenmerkend? 

18. Hoe ziet een driehoeks-verband er uit (afmetingen)? 

19. Wat weet je over de “Tetanus-vaccin” bij volwassen personen? 

20. Wat is het algemeen alarmnummer in Frankrijk – Nederland – België? 

21. Wat laat je een omstaander zeggen bij het inroepen van gespecialiseerde hulp? 

22. Geef # voorbeelden van ”verwondingen” die zeker zou doorverwijzen naar een arts? 

23. Waarom gebruikt met “recurrente windingen”? 

24. Geef # gouden regels bij het aanleggen van een verband? 

25. Waarom bij een oogletsel zal men bij voorkeur beide ogen afdekken? 

26. Wat doe je eerst bij gebruik van een driehoeks-verband indien je een steunverband maakt voor de arm? 

27. Steek je de langste van het driehoeksverband onder of leg je deze boven de gekwetste arm bij: 

a. als steunverband bij een onderarmbreuk? - b. als steunverband bij een sleutelbeenbreuk? 

28. Wat weet je over het gebruik van een “isothermisch deken” bijkans op onderkoeling? 

29. Welk instrument (materiaal) gebruik je indien het duikpak geen rits bevat en deze toch open moet? 

30. Wanneer zou je dringende gespecialiseerde tussenkomst vragen bij een onderkoelt slachtoffer? 

31. Mag je een onderkoelt slachtoffer drinken geven (zo ja, welke – wat niet?) ? 

32. Mag je een slachtoffer (overtuigd) in shock drinken geven (zo ja, welke – wat niet?) ? 

33. Wat is de algemene regel bij spierkrampen? 

34. Wat doe je bij een kuitspierkramp? 

35. Wanneer gebruiken we “coldspray” en wat doe je vooraleer dit te gebruiken bij een slachtoffer? 

36. Wanneer (Wanneer niet) plaats je een “nek- of halskraag (stiff-neck)”? 

37. Wat doe je met een bewust slachtoffer met volledige versperring van de luchtwegen (verstikking)? 

38. Wat doe je met een bewusteloos slachtoffer met volledige versperring van de luchtwegen (verstikking)? 

39. Wat zegt U de “F.A.S.T.-Techniek” en wanneer (waarom) pas je deze techniek toe waarom? 

40. Wat verstaat met onder zuurstoftoediening – “Inhalatie”? 

41. Hoeveel (debietinstelling) geef je aan een slachtoffer die een astma-aanval krijgt? 

42. Hoeveel (debietinstelling) geef je aan een slachtoffer die net een decompressieongeval heeft ? 

43. Wanneer legt men iemand in een “stabiele zijligging – veiligheidshouding? 

44. Is er een voorkeurzijde om een slachtoffer in een stabiele zijligging te leggen – verklaar bondig? 

45. Waarop moet je specifiek letten bij iemand van buik naar rug te draaien? 

46. Indien het slachtoffer naar je toe kijkt en op de buik ligt – Draai je van je weg of naar je toe? 

47. Aan wie en binnen welk termijn wordt een dodelijk ongeval aangegeven? 

48. Aan wie en binnen welk termijn wordt een niet-dodelijk ongeval (lichamelijk letsel) aangegeven? 

49. Binnen welke termijn moet het medisch attest opgemaakt worden voor de ongevalsverklaring? 

50. Wat is het NELOS-noodnummer bij ongevallen of waar kan je die terugvinden? 
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