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Risico inventarisatie plan Scheldeduikers 

 

 

Algemeen 
Risico                Actie 
Ongewenst gedrag Discriminatie, agressie en seksuele intimidatie, dader hier op aanspreken, 

dit wordt niet getolereerd, en bij herhaling schorsen. 

Vaccinatie beleid Voorlichting geven indien er buitenlandse reizen gemaakt worden, e.v. 
doorsturen naar huisarts en/of GGD. 

Ongevallen registratie Hoofdtrainer (Hoogst gebreverteerde) doet aangifte van ongeval of bijna 
ongeval naar NOB en bestuur. 

Begeleiding van 
trainers 

Trainers zijn opgeleid volgens de richtlijnen van de NOB. 

Alcohol en drugs Persoon hier op aanspreken en verbod op drugs en alcohol i.c.m. duiken. 
Ook Beginners tijdens de opleiding hier op wijzen. 

  

 

Duiken Algemeen 
Risico                Actie 
Gewicht duikuitrusting Bij het omhangen van uitrusting (die vaak meer is dan 25Kg) de duikers 

adviseren om zich te laten helpen door anderen ( b.v. buddy). Dit aanleren 
bij beginners tijdens de opleiding met perslucht. 

Duikongevallen Cursisten worden opgeleid aan de hand van cursusmateriaal en filosofie van 
de NOB voor 1, 2 en 3 sters. Hierin worden de verschillende risico's 
behandeld en advies geven om te duiken binnen de brevetdoelstellingen. 

Trommelvlies-
perforatie 

De cursisten er herhaaldelijk op wijzen niet te duiken indien verkouden, oren 
klaren bij afdalen en indien klaren niet lukt vooral niet forceren en duik 
beëindigen. 

Decompressie-
ongeval 

Cursisten er herhaaldelijk op wijzen te duiken binnen de nultijden. 
Stijgsnelheid in acht nemen niet meer dan 10 m/min. 

Longoverdruktrauma Doorademen tijdens het opstijgen ook tijdens de zwembad oefeningen. De 
leden wijzen op de gevaren volgens de instructies van de NOB 

  

 

Zwembadactiviteit 
Risico                Actie 
Defect materiaal Jaarlijks onderhoud verenigings-materiaal. 

Flessen eens in de vijf jaar laten keuren. 
Materiaal-meester draagt hier zorg voor en houdt lijsten bij van club 
materiaal. 

Persluchtfles omvallen 
tijdens gebruik 

Cursisten er op wijzen dat zij flessen niet onbeheerd rechtop mogen laten 
staan. 

Voorbereiding op 
noodsituaties 

Ontruimingsplan zwembad ter beschikking stellen aan alle leden. Dit via de 
Website v.d. vereniging. Nooduitgangen, brandblussers en verbandtrommel 
locaties bekend bij instructeurs. 

Calamiteiten en 
evacuatie 
/vluchtroutes 

Volg instructies zwembad personeel. 
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Accommodatie 
algemeen 

Overleg met beheerder van zwembad locatie. 

Struikelen Cursisten er op wijzen dat materiaal niet over de gehele vloer moet rond 
slingeren. 
Duikmateriaal aan de rand van het bad leggen of bij de tribunes. 
Looppad vrij houden. 

Uitglijden De trainers wijzen op de gevaren van rennen, zeker op natte vloeren in het 
zwembad. 

Rennen Wijzen op gevaren bij nieuwe cursisten. 
Aanspreken als ze het toch doen. 

Lopen op vinnen Wijzen op gevaren bij nieuwe cursisten. 
Aanspreken als ze het toch doen. 

Duikmateriaal Persluchtfles omvallen tijdens opslag 

Verdrinking Er is altijd toezicht op de zwemmers in het water door trainer. 

Onderkoeling Het is een verwarmd bad. Bij rillen overwegen de duik te beëindigen. 
Cursisten er op wijzen dat men een (zwembad)shorty kan aanschaffen. 

  

 

Buitenwater 
Risico                Actie 
Locatie 
omstandigheden / 
beperkingen 

Check de stek op te stellen door Duikleider 

Duiken Mensen er bewust van maken dat zij duiken binnen de brevet doelstellingen 
en op aanwijzingen van de duikleider. 

Duik ongeval Nood plan 

Vervoer aantal 
personen 

Rijbewijs en voertuig bepalen maximum aantal. 

Onderkoeling Buddy-paren dienen elkaar in de gaten te houden en de duik te beëindigen 
als een van beiden aangeeft het te koud te krijgen. 

Vroegtijdig stoppen De eerste van het buddy-paar die aangeeft de duik te willen beëindigen zal 
gerespecteerd moeten worden. Ongeacht de reden. Dit zal ook tijdens de 
opleiding van beginnende duikers geleerd worden. 

Eigen verantwoording Duiker moet eigen verantwoording nemen en de duik beëindigen indien 
hij/zij om wat voor reden dan  wel/niet verantwoord vind om verder te 
duiken. 

  

 
 
 
 
 


