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Duikleider:
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DAG / NACHT
Datum:
Tijdstip:
Watertemp. °C:
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Luchttemp. °C:
O.W. Zicht:
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Recompressiekamer:
Tel.:
Adres:
Ambulance:
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Tel.:
Politie:

7
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Tel.:
Helihulp:
Tel.:
Coördinaten duikplaats:

9

Stand-by duikers / O2-set

10
Stand-by auto:

GEGEVENS SLACHTOFFER

DUIKONGEVAL
BEHANDELINGSSCHEMA

Slachtoffer:
Straat:

Heeft slachtoffer
onder water
perslucht geademd

Nee

Geen duikongeval

Nr.:

Post Nr.:

Ga naar het dichtst
bijzijnde ziekenhuis

Gemeente:

Tel.:

Brevet:

AED Licentie N°:

Datum / Tijdstip / Duikgegevens: zie duikrooster
OORZAAK ONGEVAL:

Ja

Zwaardere
symptomen

Lichte symptomen
Nee

Vermoeidheid
Geiriteerde huid
Prikkelingen
Ja

Tijdstip:

- evenwichtsstoornissen
- verlammingsverschijnselen
- gevoelsstoornissen
- spraakstoornissen

2. Geef water te drinken

Kruis aan bij welk van de volgende onderdelen er een
afwijking is vastgesteld.
Oriëntatie: Vraag naam, datum, plaats, gegevens van de duik.
Tong: Laat slachtoffer tong uitsteken. Normaal komt de tong precies uit
in het midden van de mond.

- ademhalingsstoornissen
- bloederig schuim op de mond
- pijn in de borst / rug
- shock
- bewusteloosheid

1. Observeer het
slachtoffer

Door:

Aanvang tijdstip toedienen O :
2

Slikken: Laat slachtoffer slikken en controleer of de adamsappel beweegt.
Gezicht: Laat slachtoffer fluiten, heeft de mond afwijkingen.

Laat slachtoffer glimlachen, zijn tanden op mekaar zetten
en voel of beide kaakspieren gelijke kracht hebben.

Voorhoofd:Het slachtoffer sluit de ogen. Raak het slachtoffer aan
en vraag of hij / zij verschil voelt in aanraking.

Borst: Slachtoffer met gesloten ogen.

1. Zorg voor een open luchtweg

Ja
Blijf slachtoffer observeren
Houd rekening met transport
naar recompressiekamer

Controleer de huidgevoeligheid.
Hou
het hoofd van slachtoffer stil. Vraag slachtoffer uw vingers
Ogen:
te volgen met de ogen zonder het hoofd te bewegen. Er mogen
geen afwijkende oog bewegingen zijn tussen beide ogen.
Hebben de pupillen gelijke grootte en reageren ze op licht ?

2. Geef reanimatie indien nodig
3. Leg slachtoffer in komfortabele
houding
Bij bewustzijnsverlies:
stabiele zijligging

Oren: Slachtoffer sluit ogen. Vraag of er iets abnormaals is met zijn

gehoor. Controleer dit door op een afstand van 30 cm duim en
wijsvinger over elkaar te wrijven. Doe dit voor elk oor afzonderlijk.

4. Bij bewustzijn: geef 100 % O2
en laat water drinken

Armen: Laat slachtoffer in je vingers knijpen, controleer of er verschil

is in kracht tussen linker- en rechter hand.
Laat slachtoffer de armen naar buiten bewegen, controleer of
er verschil is in kracht tussen linker- en rechter arm.

5. Braakneigingen niet tegenhouden, ondersteun hoofd / nek
6. Bescherm slachtoffer tegen:
overmatige warmte of koude
7. Transport recompressiekamer

Schouders: Plaats je handen op de schouders van slachtoffer, laat
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Verminderd
binnen
30 minuten

Nee

slachtoffer zijn / haar schouders optrekken. Kontroleer
of de kracht aan beide zijden gelijk is.

Benen: Slachtoffer ligt op een vlakke ondergrond, til de benen op en leg
Links Rechts

ze neer. Het slachtoffer moet bij deze handeling weerstand bieden. Controleer of er verschil is in kracht tussen beide benen.

