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SAMENVATTING

Het duikongeval
Op zaterdagmorgen 11 juli 2015 maakten twee sportduiksters een duik vanaf een schip 
dat 18 kilometer uit de kust van Noordwijk lag. Doel van de duik was een scheepswrak 
op de bodem van de ter plaatse 20 meter diepe Noordzee. Enkele minuten nadat zij op 
de zeebodem waren aangekomen, merkte een van de twee duiksters dat de ander zich 
onzeker bewoog. Met behulp van gebarentaal informeerde zij of het goed met haar ging. 
Het antwoord luidde ‘twijfelachtig’. De twee vrouwen besloten om terug te gaan naar 
het schip. Eerst zwommen zij naar de boeilijn, met de bedoeling om daarlangs hun weg 
omhoog te vinden. Plotseling greep de in moeilijkheden zijnde duikster naar haar hoofd, 
viel terug naar de bodem en bewoog niet meer. De andere duikster pakte haar op, blies 
haar trimvest op en steeg met haar direct naar de oppervlakte. Opvarenden van het 
schip haalden de bewusteloze vrouw uit het water. Terwijl de schipper een noodoproep 
deed aan het Kustwachtcentrum (KWC), startten collega-duikers op het dek van het 
schip met reanimeren.

Het KWC zette een reddingsactie in gang en stuurde meerdere reddings eenheden ter 
plaatse, maar slaagde er vervolgens niet in grip te houden op de gebeurte nissen. Dit 
leidde er uiteindelijk toe dat de vrouw aan boord werd genomen van een helikopter die 
niet was toegerust voor het geven van de juiste prehospitale zorg. Een uur en elf minuten 
na de melding van de noodsituatie droeg de helikopterbemanning de vrouw over aan 
het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam. Zij werd op dat moment nog steeds 
gereanimeerd. Omdat het EMC niet beschikt over een hyperbare tank die nodig werd 
geacht voor de behandeling van het duikslachtoffer, is de vrouw later op de middag per 
ambulance overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Daar 
aangekomen was haar toestand zodanig verslechterd dat de artsen besloten van 
behandeling in de hyperbare tank af te zien. De vrouw overleed in de loop van de avond.

Oorzaak duikongeval 
Om na te gaan of er sprake kon zijn van een technische oorzaak van het ongeval, is de 
duikapparatuur van het slachtoffer in het onderzoek betrokken. Daarbij zijn twee 
onvolkomenheden aan het zogeheten volgelaatsmasker van de duikster aangetroffen: 
een neusmondkapje dat niet goed aan het masker was bevestigd, en een verhoogde 
ademweerstand van de ademautomaat. De verhoogde ademweerstand werd veroorzaakt 
door inwendige vervuiling en corrosie van de ademautomaat. 

Zowel het niet goed bevestigde neusmondkapje als de verhoogde ademweerstand 
kunnen tot gevolg hebben gehad dat de vrouw te veel koolzuurgas uit haar uitgeademde 
lucht opnieuw heeft ingeademd. Dit kan leiden tot koolzuurvergiftiging met bewusteloos-
heid en uitval van lichaamsfuncties als gevolg. Of de technische mankementen op de 
dag van het ongeval al aanwezig waren, is echter niet komen vast te staan. Het ontstaan 
van koolzuurvergiftiging is dus een mogelijke, maar geen zekere verklaring voor het 
onwel worden van de duikster. 
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De duikster werd kort na het begin van de duik op de bodem van de zee onwel, voordat 
er een opstijging had plaatsgevonden. Op grond daarvan is decompressieziekte als 
oorzaak uit te sluiten. Door andere mogelijke medische scenario’s tegen elkaar af te 
wegen is de Onderzoeksraad tot de conclusie gekomen dat de duikster waarschijnlijk om 
het leven is gekomen door zuurstoftekort ten gevolge van duikgerelateerd longoedeem 
of koolzuurvergiftiging, dan wel een combinatie van beide.

Verloop hulpverlening
Tijdens zijn oproep aan het KWC schetste de schipper het beeld van een noodsituatie: 
een duikster was bewusteloos uit het water gehaald en zou beademd gaan worden. Het 
KWC onderkende het urgente karakter van de hulpvraag, maar slaagde er echter niet in 
deze om te zetten in een passende inzetstrategie. Meerdere hulpverleningseenheden 
werden op pad gestuurd, maar het KWC had geen controle over hun handelingen en 
daarmee ook niet over het verloop van de gebeurtenissen. De twee doelen die gesteld 
hadden moeten worden, namelijk het geven van de beste prehospitale zorg en het 
overdragen van het slachtoffer aan een ziekenhuis dat de zorg kon bieden die zij gegeven 
de omstandigheden op dat moment nodig had, zijn beide niet gerealiseerd.

Het eerste probleem deed zich voor bij het alarmeren van een reddingshelikopter. De 
Kust wacht beschikt over twee verschillende helikopters van Noordzee Helikopters 
Vlaanderen (NHV), een met en een zonder ambulance verpleegkundige en medische 
apparatuur. Na enige verwarring koos het KWC in eerste instantie voor de helikopter 
met, maar vervolgens voor de helikopter zonder ambulanceverpleegkundige, omdat die 
sneller ter plaatse zou kunnen zijn. De helikopter uit Den Helder met medisch personeel 
aan boord, was inmiddels al uitgerukt. De centralist van het Lokaal Coördinatiecentrum 
(LCC), verantwoordelijk voor het alarmeren van de reddingshelikopters, besloot om die 
te laten doorvliegen omdat ze de helikopter van de Maasvlakte niet kon bereiken. 
Daardoor gingen uiteindelijk beide helikopters op weg naar het duikschip. 

Op advies van een arts van de Radio Medische Dienst (RMD) stuurde het KWC tevens 
een reddingboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), met 
aan boord een ambulance verpleeg kundige, op weg naar het duikschip. De KNRM liet 
overigens niet één, maar twee boten uitvaren. Vanaf dat moment waren vier eenheden 
onderweg naar de plaats van het ongeval: twee helikopters (waarvan één met ambulance-
voor zieningen) en twee redding boten (waarvan eveneens één met ambulance-
voorzieningen). 

De helikopter zonder ambulanceverpleegkundige kwam als eerste ter plaatse. Door 
gebrekkige informatie-uitwisseling, gecombineerd met misverstanden en begrips-
verwarring, nam deze helikopter - zonder dat het KWC daartoe opdracht had gegeven - 
het slachtoffer aan boord. De andere eenheden werden vervolgens door het KWC 
teruggestuurd. De bemanning van een van de twee KNRM-boten besloot desondanks 
door te varen naar het schip en nam uiteindelijk de buddy van het slachtoffer mee naar 
de wal voor eventuele nazorg.
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Het KWC vroeg de RMD om advies over de beste bestemming voor het slachtoffer, maar 
kreeg daarop geen concreet antwoord. Het KWC probeerde vervolgens het slachtoffer 
aan het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) aan te bieden. Aan het einde van een tien 
minuten durend telefoongesprek weigerde het AMC het slachtoffer op te nemen 
vanwege plaatsgebrek op de afdeling Intensive Care.

De helikopter met het slachtoffer aan boord drong er bij het KWC op aan een beslissing 
te nemen over het ziekenhuis van bestemming. Toen het KWC te lang op zich liet wachten 
nam de helikopterpiloot zelfstandig het besluit om terug te vliegen naar de thuishaven 
op de Maasvlakte. Gaandeweg de vlucht kwam de helikopter bemanning met een nieuw 
voorstel, namelijk om het slachtoffer naar het EMC in Rotterdam te brengen. Het KWC 
stemde daarmee in en nam telefonisch contact op met het EMC. Daar had men slechts 
enkele minuten tijd om zich op de komst van de patiënte voor te bereiden.

De Onderzoeksraad heeft vastgesteld dat de Nederlandse Kustwacht, die tot taak heeft 
om de betrokken partijen in hulpverlening op zee te coördineren, geen moment controle 
heeft gehad over de operatie. Bij gebrek aan centrale coördinatie namen de deelnemende 
partijen eigenstandige beslissingen en gingen zij, zonder instemming van het KWC, 
zelfstandig tot actie over. De communicatie met de RMD en het AMC verliep niet op een 
manier die passend is bij het acteren in een noodsituatie. De Onderzoeksraad heeft 
geconcludeerd dat de hulpverleningsactie er niet toe heeft geleid dat het slachtoffer van 
het duikongeval de best mogelijke medische zorg heeft ontvangen.
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BESCHOUWING

Uitgangspunten van zorg
Ieder die zich in Nederland bevindt mag in geval van nood rekenen op medische hulp 
die effectief, veilig en tijdig is. De overheid heeft deze drie uitgangspunten voor zorg 
geformuleerd voor het gehele Nederlandse territoir, dat wil zeggen: inclusief het 
Nederlandse deel van de Noordzee. Toch heeft het onderzoek naar het duikongeval op 
11 juli 2015 een aanzienlijke discrepantie blootgelegd tussen de medische hulpverlening 
op zee en de wijze waarop deze op het land is georganiseerd. De Onderzoeksraad voor 
Veiligheid onderkent dat de omstandigheden op zee de mogelijkheden van hulpverlening 
beperken, maar vindt dat evenwel geen reden om de uitgangspunten van zorg niet van 
toepassing te laten zijn op het water. Die uitgangspunten impliceren immers niet een 
niveau van zorg, maar wel een intentie om het zo goed mogelijk te doen.

Spoedeisende medische hulpverlening wordt op het land uitgevoerd door sterk geproto-
colleerde ambulancediensten, onder regie van meldkamers ambulancezorg. Ambulance -
diensten en meldkamers zijn ondergebracht bij regionale ambulance voor zieningen (RAV’s), 
die weer deel uitmaken van de veiligheidsregio’s. Het ministerie van Volks gezond heid, 
Welzijn en Sport (VWS) bewaakt, samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), 
de kwaliteit van de zorgverlening aan de hand van de eerder genoemde uitgangspunten.

Voor de medische hulpverlening op zee fungeert het Kustwachtcentrum (KWC) in 
voorkomende gevallen als een meldkamer ambulancezorg die de inzet coördineert van 
varende en vliegende eenheden, indien nodig uitgerust met ambulanceverpleegkundigen 
en medische apparatuur. Daarmee houdt de overeenkomst met de situatie op het land 
op. De centralisten van het KWC zijn niet medisch geschoold. Daarnaast is er geen 
veiligheidsregio die zorg draagt voor de inrichting van de organisatie, het ministerie van 
VWS maakt geen onderdeel uit van het bestuur van de Nederlandse Kustwacht en de 
IGZ ziet niet toe op het functioneren van de medische hulpverleningsketen op zee.

Bestuurlijke constellatie
De Nederlandse Kustwacht voert een breed pakket handhavende en dienstverlenende 
taken uit, waarvan medische hulpverlening één onderdeel is. Het gevarieerde takenpakket 
maakt dat de Rijksoverheid met vijf ministeries in het bestuur van de Kustwacht is 
vertegen woordigd. Zoals gezegd zit het ministerie van VWS daar niet bij. Het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu (IenM) dat als coördinerend departement optreedt, is met 
zijn uitvoeringsdienst Rijkswaterstaat een technisch georiënteerd overheidssegment, 
waarvoor medische hulpverlening onbekend terrein is. Het resultaat van deze bestuurlijke 
constellatie is dat de taak van de medische hulpverlening op zee tussen de wal en het 
schip is beland. Door het ontbreken van betrokkenheid van VWS en de IGZ is er geen 
aandacht voor de inrichting van de keten vanuit de uitgangspunten van effectiviteit, 
veiligheid en tijdigheid.
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Leemtes in de organisatie van medische hulpverlening 
Gebrek aan bestuurlijke aandacht heeft zijn weerslag in alle geledingen, in het manage-
ment en op de werkvloer van de Kustwacht. Ten aanzien van medische hulpverlening zijn 
beleidsdoelen noch prestatie-indicatoren opgesteld met het oog op goede zorg, het 
ontbreekt aan protocollen voor spoedeisende hulp, medische evacuaties en inzet van de 
Radio Medische Dienst (RMD). De Raad stelt vast dat de Kustwacht feitelijk nooit in de 
positie is gebracht om zijn coördinerende taak in de medische hulpverlening te kunnen 
waar maken. Investeringen in mensen, middelen en de benodigde technische infra structuur 
blijven uit. Evenmin is de Kustwacht gestimuleerd om zich met zijn ketenpartners op 
deze taak voor te bereiden. Er zijn geen scenario’s opgesteld voor medische hulpverlening 
op zee, laat staan dat ze worden geoefend. Gezamenlijke evaluaties vinden beperkt 
plaats. Afspraken tussen de ketenpartners zijn niet volledig, niet duidelijk, of niet bekend. 
De Kustwacht is daardoor niet in staat de keten daadwerkelijk als keten te laten 
functioneren. 

Noodzaak tot verbetering
In een context van ontbrekende bestuurlijke aandacht en daaruit voortvloeiende gebrekkige 
voorbereiding van de medische hulpverlening op zee, tekortschietende samen werking 
tussen ketenpartners en omissies in de organisatie, krijgen patiënten niet altijd effectieve, 
veilige en tijdige zorg. De Onderzoeksraad heeft ook kennisgenomen van andere 
voorvallen, waarin de urgentie van de hulpvraag niet onmiddellijk duidelijk was, maar 
waar onvolkomenheden in de organisatie van medische hulpverlening er eveneens toe 
hebben geleid dat hulpbehoevenden niet de best mogelijke zorg hebben ontvangen. In 
voorgaande jaren, waarin het optreden van de Kustwacht vaker onderwerp van onder-
zoek door de Onderzoeksraad is geweest, zijn vergelijkbare tekortkomingen naar voren 
gekomen. De Raad stelt vast dat lessen uit het verleden niet hebben geleid tot structurele 
verbeteringen. De ministeries die participeren in het bestuur van de Kustwacht hebben 
de gebrekkige status quo laten voortbestaan. Daarbij speelt een rol dat het ministerie 
van VWS tot op heden niet bij de medische hulpverlening op de Noordzee betrokken is 
geweest. De Raad beveelt de minister van VWS dan ook aan om, in samenwerking met 
de minister van IenM, haar bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de medische zorg voor 
burgers in Nederland ook waar te maken voor hen die zich bevinden op het Nederlandse 
deel van de Noordzee. 

Optreden in gezamenlijkheid
Aan de operationele zijde is het de taak van de Kustwacht om samen met de KNRM en 
andere ketenpartners de juiste maatregelen te treffen om de medische hulpverlening op 
zee te verbeteren. Het onderzoek heeft immers laten zien dat het op eigen houtje in 
plaats van gezamenlijk opereren niet tot het gewenste resultaat leidt. Alleen door het 
bepalen van gemeenschappelijke ambities, het uitwisselen en afstemmen van onderlinge 
verwachtingen, het maken van duidelijke afspraken, het gezamenlijk oefenen en het 
gezamenlijk leren van incidenten komt het einddoel binnen bereik, namelijk medische 
hulpverlening op zee die effectief, veilig en tijdig is.
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Aanbevelingen

De Onderzoeksraad heeft structurele tekorten aangetroffen in het functioneren van de 
medische hulpverlening op de Noordzee, die ertoe kunnen leiden dat zieken en 
gewonden niet worden voorzien van effectieve, veilige en tijdige zorg. De Onderzoeksraad 
ziet mogelijkheden voor betrokken partijen om gezamenlijk deze tekorten weg te nemen 
en daarmee de veiligheid te verbeteren van allen die zich op zee bevinden. 

De Raad doet daartoe de volgende aanbevelingen:

Aan de minister van Infrastructuur en Milieu:

• Zorg ervoor dat het proces van medische hulpverlening op de Noordzee zowel aan 
de internationale afspraken als aan de uitgangspunten van medische zorg in 
Nederland voldoet, en aansluit bij de zorgketens op het land. Faciliteer en positioneer 
de betrokken partijen zodanig dat zij hun taken kunnen uitvoeren. 

• Betrek de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het vormgeven van dit 
proces.

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

• Zorg ervoor dat het proces van medische hulpverlening op de Noordzee voldoet aan 
de uitgangspunten van medische zorg in Nederland en aansluit bij de zorgketens op 
het land. 

• Stimuleer en ondersteun de ketenpartijen bij het ontwikkelen van normen voor 
medische hulpverlening op de Noordzee en bij het inrichten van het daarbij 
behorende zorg proces.

• Zorg dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg op basis van dit normenkader 
toezicht houdt op het proces van medische hulpverlening op de Noordzee. 

Aan de directeur Kustwacht:

• Zorg met de samenwerkingspartners, met name met de KNRM, RMD, NHV, gemeen-
schappelijke meldkamers en ziekenhuizen voor de inrichting en werking van het proces 
van medische hulpverlening op de Noordzee, zodanig dat de hulpverlening aansluit op 
de zorgketens op land en voldoet aan de uitgangspunten van medische zorg in 
Nederland. 

• Neem, gelet op de centrale positie van de Kustwacht in het proces, de verant-
woordelijk heid voor het voortdurend verbeteren van deze hulpverlening.

mr. T.H.J. Joustra mr. C.A.J.F. Verheij
Voorzitter van de Onderzoeksraad Secretaris-directeur
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AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN

Afkortingen

AED Automatische externe defibrillator
AGE Arteriële gasembolie
ALS Advanced Life Support
AMC Academisch Medisch Centrum

BLS Basic Life Support
BW Burgerlijk wetboek

CP Continentaal plat

DCI Decompression illness
DCS Decompression sickness
DMC Duikmedisch Centrum

EEZ Exclusieve Economische Zone
EMC Erasmus Medisch Centrum

GMK Gemeenschappelijke meldkamer

IC Intensive Care
ICAO International Civil Aviation Organization
IenM Ministerie van Infrastructuur en Milieu
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg

JRCC Joined Rescue Coordination Centre 

KNRM Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
KWC Kustwachtcentrum 

LCC Lokaal Coördinatiecentrum van de Marine 

MEDEVAC Medische evacuatie
MKA Meldkamer ambulancezorg
MMT Mobiel Medisch Team

NFI Nederlands Forensisch Instituut
NHV Noordzee Helikopters Vlaanderen
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NOB Nederlandse Onderwatersport Bond

OM Openbaar Ministerie
OPPLAN Operationeel plan

RAV
RMA

Regionale Ambulance Voorziening 
Radio Medisch Advies

RMD Radio Medische Dienst
ROAZ 
RWS

Regionaal Overleg Acute Zorg
Rijkswaterstaat

SAR Search and Rescue
SBAR Situation, Background, Assessment en Recommendation
SEH Spoedeisende hulp
SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea
SOP Standard Operational Procedures
SRR Search and Rescue Region

UTC Coordinated Universal Time 
UZA Universitair Ziekenhuis Antwerpen

VenJ Ministerie van Veiligheid en Justitie
VGE Veneuze gasembolie
VUmc Vrije Universiteit medisch centrum
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Wkkgz Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

Begrippen

Advanced Life Support
Specialistische reanimatie die bestaat uit onder meer toediening van medicatie 
rechtstreeks in de ader, het aanbrengen van een beademingsbuis in de luchtpijp 
(intubatie) en het zo nodig toedienen van een elektrische schok (defibrillatie).

Basic Life Support
Reanimatie met eenvoudige technieken, uitgevoerd door omstanders. Voorbeelden van 
activiteiten zijn: hartmassage, mond-op-mondbeademing, gebruik automatische externe 
defibrillator (AED). De Reanimatieraad rekent het gebruik van een AED tot Basic Life 
Support.

Gemeenschappelijke meldkamer
De hulpverlening door politie, brandweer en ambulances wordt gecoördineerd en 
aangestuurd vanuit de gemeenschappelijke meldkamer. De meldkamer ambulancezorg 
maakt deel uit van de gemeenschappelijke meldkamer, maar de Regionale Ambulance 
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Voorziening (RAV) heeft op basis van de Tijdelijke wet ambulancezorg (artikel 4) een 
zelfstandige verantwoordelijkheid. Het bestuur van de RAV dient zorg te dragen voor het 
in stand houden van de meldkamer ambulancezorg en is daarmee onder meer verant-
woordelijk voor de kwaliteit van de medische triage. In dit rapport wordt gesproken over 
de meldkamer ambulancezorg om duidelijk te maken dat het de rol en inzet van de 
centralisten ambulancezorg betreft.

Level 1- ziekenhuis
De ziekenhuizen zijn voor de opvang van traumapatiënten in drie levels ingedeeld. In het 
level 1-ziekenhuis, het hoogste level, kunnen alle ernstig gewonde patiënten 24 uur per 
dag, 7 dagen per week worden opgevangen. 

Optimale zorg
De patiënt krijgt zo snel mogelijk, de best beschikbare zorg op de juiste plaats. In de 
onderzoeksvraag wordt dit opgevat als de best mogelijke medische zorg voor het 
slachtoffer.

Triage
Het proces van urgentie bepalen en het indiceren van het (medische) vervolgtraject voor 
patiënten.
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1 INLEIDING 

Op zaterdagochtend 11 juli 2015 vond 18 kilometer uit de kust van Noordwijk een duik-
ongeval op de Noordzee plaats. Een duikster die samen met haar buddy 1 een wrakduik 
uitvoerde, werd op twintig meter diepte onwel. Haar buddy bracht haar na een gezamen-
lijke duik van ongeveer zeventien minuten in bewusteloze toestand aan de water opper-
vlakte. Vervolgens is zij aan boord gebracht van het schip dat de uitvalsbasis vormde 
voor de duikers. 

Personen aan boord van het schip startten met de reanimatie. De kapitein van het schip 
alarmeerde het Kustwachtcentrum (KWC), dat de verdere hulpverlening in gang zette. 
Het slacht offer werd met een helikopter naar het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in 
Rotterdam vervoerd. Van daaruit is zij later die middag per ambulance overgebracht naar 
het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen (UZA), waar zij in de loop van de avond overleed.

1�1 Doelstellingen en onderzoeksvragen

Nederland kent ongeveer 30.000 sportduikers. Naar schatting worden in Nederland 
jaarlijks zo’n 800.000 duiken gemaakt. Per jaar wordt melding gemaakt van ongeveer 
35  à 40 ongevallen waarbij medische behandeling noodzakelijk is. Elk jaar overlijden 
enkele duikers tijdens een duikongeval of aan de gevolgen daarvan.2 Diepgaand onder-
zoek naar de oorzaken van dergelijke ongevallen vindt in zeer beperkte mate plaats. Dat 
maakt het moeilijker om inzicht in risico’s van het duiken verder te ontwikkelen en de 
veiligheid in de recreatieve duiksector te verbeteren. 

De Onderzoeksraad wil met dit onderzoek een bijdrage leveren aan het leren van 
ongevallen in de duiksector. Risico’s van het duiken door het gebruik van de apparatuur, 
de fysieke gesteldheid van de duikers, duikgerelateerde aandoeningen of een combinatie 
van deze factoren worden aan de hand van dit concrete ongeval onder de aandacht 
gebracht. 

Het onderzoek biedt bovenal inzicht in het verloop van de spoedeisende medische 
hulpverlening op 11 juli 2015 en in de organisatie van het proces, met als doel om lessen 
te trekken voor medische hulpverlening op de Noordzee.3 

1 Om veiligheidsredenen wordt altijd in tweetallen (buddy’s) gedoken.
2 Duikongevallen Statistiek en Analyse (DOSA). De statistieken worden bijgehouden aan de hand van vrijwillige 

registratie van ongevallen. De feitelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger.
3 In het onderzoeksrapport wordt gesproken over medische hulpverlening op de Noordzee. De bevindingen zijn 

echter ook relevant voor de medische hulpverlening op de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zuid-Hollandse en 
Zeeuwse stromen.
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De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in het verleden meerdere onderzoeken naar 
incidenten op zee verricht, waarbij problemen in de uitvoering van het zoeken en redden 
van mensen in nood en medische hulpverlening naar voren kwamen. De Onderzoeksraad 
heeft tevens aanbevelingen aan de onderzoeken verbonden die gericht waren op het 
verbeteren van de samenwerking tussen de partijen en het wegnemen van uitvoerings-
problemen. 

Dat is voor de Onderzoeksraad de reden geweest om in dit onderzoek niet alleen de 
uitvoering van spoedeisende medische hulpverlening op de Noordzee te bestuderen, 
maar om ook te bezien hoe de (spoedeisende) medische hulpverlening op beleidsniveau 
is georganiseerd.

De volgende onderzoeksvragen staan in dit onderzoek centraal:

1. Wat was de oorzaak van het onwel worden en overlijden van de duikster?
2. Was er sprake van de best mogelijke medische zorg aan de duikster?
3. Hoe kan de organisatie van de medische hulpverlening op de Noordzee het 

niveau van de geboden zorg verklaren?

1�2 Afbakening

Het onderzoek betreft een duikongeval in het kader van sportduiken en is niet gericht op 
beroepsduiken, alhoewel het ook voor die beroepsgroep nuttig is om kennis te nemen 
van de lessen die op basis van dit onderzoek geleerd kunnen worden. Specifiek gaat het 
onderzoek in op de oorzaak van het ongeval en de wijze waarop de hulpverlening aan 
het slachtoffer is verlopen. Het onderzoek richt zich op spoedeisende medische hulp-
verlening op de Noordzee. Daarbij is een vergelijking gemaakt met de wijze waarop de 
acute medische zorg op land is georganiseerd, met als doel om verbetermogelijkheden 
te kunnen identificeren. De Onderzoeksraad is zich er daarbij van bewust dat het 
zorgsysteem op land gegeven de omstandigheden bij hulpverlening op zee niet één op 
één overgenomen kan worden. 

Het onderzoek richt zich nadrukkelijk niet op vraagstukken van schuld of aansprakelijkheid.

1�3 Andere onderzoeken

Het Openbaar Ministerie (OM) is na het ongeval een onderzoek gestart naar de oorzaak 
van het ongeval. Uit dat onderzoek kwamen technische gebreken aan de apparatuur 
naar voren. Het OM heeft het onderzoek in januari 2016 stopgezet. De Onderzoeksraad 
heeft gebruik gemaakt van de bevindingen van het OM.4

4 Zie bijlage A, Onderzoeksverantwoording.
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1�4 Betrokken partijen 5 

1.4.1 Betrokken partijen duikongeval

Duikvereniging
De duikvereniging waar het slachtoffer lid van was, had de wrakduik op 11 juli geor ga ni-
seerd. De vereniging heeft als doelstelling het bevorderen van de duiksport door het 
organiseren van (verenigings)duiken en het geven van duikopleidingen. Voor de gevorderde 
duiker organiseert de duikvereniging in de zomer wrakduiken op de Noordzee. Een van 
de eisen die de vereniging aan wrakduikers stelt, is dat ze een bepaalde specialisatie 
gevolgd moeten hebben.6 Om die specialisatie te mogen volgen, is het hebben van een 
geldige medische goedkeuring voor het beoefenen van de duiksport verplicht. 

Duikschip
De duikvereniging huurde op 11 juli een schip voor de wrakduik. Dat schip wordt 
verhuurd voor recreatievaart en werd ten tijde van het ongeval met name ingezet voor 
wrakduiken op de Noordzee. Het schip beschikte over een zuurstofapparaat.7

1.4.2 Relevante ministeries

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de zorg voor de ruimtelijke indeling, het 
verkeer, het water- en het milieubeheer. De minister van IenM is als coördinerend minister 
voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming 
van geïntegreerd beleid en het activiteitenplan en begroting voor de Noordzee.

Rijkswaterstaat (RWS)
De minister van IenM is verantwoordelijk voor de Search and Rescue (SAR)-taken op de 
Noordzee. De beleidsvoorbereiding ligt bij het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid, 
maar de complete uitvoering, aansturing en samenwerking met de Kustwacht over 
maritiem operationele zaken is belegd bij RWS. Vanuit die betrokkenheid heeft RWS de 
aanbesteding van de SAR-helikopters geleid.

Ministerie van Defensie
Het ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor het beheer en de taakuitvoering van 
de Kustwacht en levert de directeur Kustwacht.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Dit ministerie draagt de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid 
voor ziekenhuizen, regionale ambulancevoorzieningen, huisartsen, genees middelen en 
ziektekosten.

5 Voor aanvullende informatie over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokken partijen, zie 
bijlage C.

6 2*-Duiker (PADI Advanced Open Water Diver).
7 Het betrof een demand valve resuscitator, een apparaat voor overdrukbeademing, waarbij de luchttoediening 

plaatsvindt na een inademing van de zelfstandig ademende patiënt, of bij een niet-ademende patiënt door het 
indrukken van een knop door de hulpverlener.

18 van 160



Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
IGZ is de toezichthouder in de gezondheidszorg. IGZ bewaakt de veiligheid en kwaliteit 
van zorg door middel van toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten.

1.4.3 Betrokken partijen bij uitvoering medische hulpverlening op de Noordzee

Nederlandse Kustwacht 
De Nederlandse Kustwacht voert in opdracht van vijf ministeries 8 vijftien handhavende 
en dienstverlenende taken uit.9 Een van de dienstverlenende taken is het opsporen en 
redden van in nood verkerende bemanningen en passagiers van vliegtuigen, schepen en 
mijnbouwinstallaties, of mensen in nood die betrokken zijn bij andere activiteiten op zee. 
Het werkgebied van de Kustwacht omvat de Nederlandse territoriale wateren en de 
aangrenzende Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) evenals het aero-
nautische werkgebied 10 en het vluchtinformatiegebied Amsterdam. Voor maritieme hulp-
verlening en reddingen behoren ook de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zuid-
Hollandse en Zeeuwse stromen tot het werkgebied van de Kustwacht.11

Kustwachtcentrum (KWC) 
Het KWC is gevestigd in Den Helder. Het operationele beheer van het KWC valt onder 
het ministerie van Defensie.12 Het KWC fungeert als meld-, informatie- en coördinatie-
centrum en heeft een 24-uurs bezetting bestaande uit drie watch officers (centralisten), 
een duty officer en een medewerker handhaving. De watch officers zijn onder meer 
belast met het opstarten en het begeleiden van SAR-acties en rampen- en incidenten-
bestrijding, het inzetten van participerende diensten en zorg dragen voor de 
communicatie. De duty officer bewaakt het overzicht, geeft leiding aan de werk zaam-
heden van zijn divisie en is verder verantwoordelijk voor onder meer het coördineren van 
de dagelijkse inzet van Kustwachtmiddelen.

Voor de uitvoering van de vijftien taken kan het KWC reddingboten, schepen, vliegtuigen 
en helikopters inzetten. Dit materieel wordt ter beschikking gesteld door de overheid. 
Het betreft naast het ministerie van IenM, vier ministeries die taken bij de Kustwacht 
beleggen en onderdeel uitmaken van de Raad voor de Kustwacht: Defensie, Veiligheid 
en Justitie, Economische Zaken en Financiën. De Nederlandse Kust wacht heeft geen 
eigen varend en vliegend materieel, maar maakt op contractbasis gebruik van de 
diensten van voornamelijk de Rijksrederij, Rijkswaterstaat en Defensie. Het KWC is bij het 

8 Het betreft taken in opdracht van de volgende ministeries: Infrastructuur en Milieu; Defensie; Veiligheid en 
Justitie; Financiën; Economische Zaken. Bron: www.kustwacht.nl.

9 Dienstverleningstaken: nood-, spoed- en veiligheidsverkeer; maritieme hulpverlening; opsporing en redding 
(Search and Rescue/SAR); rampen- en incidentbestrijding; verkeersbegeleiding (op open zee); vaarwegmarkering; 
zeeverkeersonderzoek en ruimen van explosieven. Handhavingstaken: algemene politietaak; douanetoezicht (in-, 
uit- en doorvoer van goederen); toezicht op het milieu; toezicht op de visserij; toezicht op het scheepvaartverkeer; 
toezicht op de uitrusting van schepen; toezicht op de mijnbouwactiviteiten op de Noordzee en grensbewaking. 
Bron: www.kustwacht.nl.

10 Werkgebied voor het opsporen en redden van bemanningen van vliegtuigen.
11 Zie hoofdstuk 2 voor een overzicht van het werkgebied van de Kustwacht.
12 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stuurt de Kustwacht aan voor de dienstverlenende taken (nautisch 

beheer en optreden bij incidenten en calamiteiten) en is tevens het coördinerend ministerie voor de Kustwacht. 
Aansturing voor de handhavende taken (algemene handhaving, handhaving milieuwetgeving, verkeersveiligheid 
en visserij) vindt plaats door de Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee (PKHN), waarin de betreffende 
ministeries vertegenwoordigd zijn. Het ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor het beheer en de 
taakuitvoering van de Kustwacht. 
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inzetten van middelen afhankelijk van het door deze partijen aangeboden materieel en 
heeft geen directe invloed op de keuze voor bepaalde in te zetten partijen. Voor SAR-
operaties wordt in eerste instantie vaak een beroep gedaan op het varend materieel van 
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de door RWS 
gecontracteerde helikopters van Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV).

Het KWC faciliteert daarnaast de medische advisering door de Radio Medische Dienst 
(RMD). Dit doet het centrum door oproepen voor advies actief uit te luisteren en 
verbindingen tussen aanvrager en hulpverlener tot stand te brengen. De RMD vormt de 
medische schakel in het proces van medische hulpverlening op de Noordzee. In 
voorkomende gevallen coördineert het KWC de inzet van middelen voor het overbrengen 
van een ambulanceverpleegkundige en/of het evacueren van de betrokken patiënt.

Het Lokaal Coordinatiecentrum (LCC), 13 gestationeerd op maritiem vliegveld De Kooy in 
Den Helder, verzorgt in opdracht van de Kustwacht de alarmering van de SAR-helikopters.

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is een stichting die zich inzet voor het 
redden en helpen van mensen op zee en op de ruime binnenwateren middels redding-
boten. De KNRM heeft 45 reddingstations langs de gehele Nederlandse kust, op de 
Waddenzee en het IJsselmeer. De KNRM is 24 uur per dag inzetbaar. Bij de hulp verlening 
op het water werkt de KNRM zowel nauw samen met hulpdiensten op het land als met 
partijen op zee zoals reddingsbrigades en de Koninklijke Marine. Het KWC is de 
belangrijkste samenwerkingspartner van de KNRM. Een redding station komt pas in actie 
na een alarmering door het KWC, gemeenschappelijke meld kamer of havendienst.14

Het werkterrein van de KNRM komt geografisch overeen met dat van de Nederlandse 
Kustwacht.

Radio Medische Dienst (RMD)
De Radio Medische Dienst is onderdeel van de KNRM en belast met het verstrekken van 
Radio Medische Adviezen (RMA) aan zeevarenden. De KNRM geeft invulling aan de 
internationale verplichting om een Radio Medische Dienst in stand te houden en zorgt 
voor de financiering ervan. De Radio Medische Dienst bestaat uit vijf in Nederland 
geregistreerde huisartsen. Zij hebben ieder een reguliere artsenpraktijk en geven in 
deeltijd uitvoering aan de RMD-taken. De artsen zijn 24 uur per dag oproepbaar voor 
spoedgevallen. In 2014 zijn 847 radiomedische adviezen gegeven, de trend in de 
afgelopen jaren is een toenemend aantal adviezen, in 2011 waren het er 692, in 2012 795 
en in 2013 838. De meeste meldingen zijn afkomstig van de zeescheepvaart. Circa een 
derde van de meldingen komt van buiten Europa van schepen die onder Nederlandse 
vlag varen. 

13 Daarnaast heeft het als lokaal coördinatiecentrum op De Kooy onder meer een coördinerende rol in de 
calamiteiten bestrijding op het vliegkamp zelf. Het is 24 uur per dag, 7 dagen per week bemand.

14 Bron: knrm.nl.
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Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV)
RWS heeft een SAR Service overeenkomst gesloten met het Belgische bedrijf Noordzee 
Helikopters Vlaanderen, dat een vestiging in Nederland (NHV NL) heeft.15 RWS heeft in 
het contract met NHV NL als eis opgenomen dat NHV NL zestien mensen binnen 
negentig minuten uit het water moet kunnen halen.16 NHV NL heeft twee stations in 
Nederland: een hoofdstation in Den Helder op vliegveld De Kooy en een tweede station 
op de Maasvlakte te Rotterdam op heliport de Pistoolhaven. 

De primaire helikopter op vliegveld De Kooy van Den Helder heeft met ingang van 1 juli 
2015 standaard een ambulanceverpleegkundige aan boord, die ook over medische 
apparatuur beschikt.17 NHV huurt ambulanceverpleegkundigen18 in via Airport Medical 
Services. De helikopter van de Maasvlakte beschikt niet over een ambulance verpleeg-
kundige. De kikker 19 aan boord van dat toestel heeft een EHBO-opleiding 20 gevolgd, maar 
beschikt niet over medische apparatuur. Hij is niet bevoegd om medische handelingen te 
verrichten. 

Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam
Het AMC is één van de acht universitaire medische centra in Nederland. Het AMC heeft 
een afdeling hyperbare geneeskunde en bezit de grootste hyperbare tank van Nederland. 
Deze tank is geschikt voor het behandelen van (beademde) slachtoffers van duikongevallen. 
Het AMC is tevens een van de elf Nederlandse zieken huizen dat is aangewezen als level 1- 
traumacentrum. Het AMC beschikt over een helikopterlandingsplaats. 

Erasmus Medisch Centrum (EMC) te Rotterdam 
Het EMC is ook een level 1-traumacentrum. Het beschikt over een helikopterplatform, 
maar niet over een hyperbare tank waarin slachtoffers van duik ongevallen behandeld 
kunnen worden.

Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)
Het UZA beschikt over een hyperbare tank die geschikt is voor behandeling van slacht-
offers van duikongevallen. 

Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) 
De meldkamer van de veiligheidsregio is belast met het ontvangen, registreren en 
beoordelen van alle acute hulpvragen voor de brandweer, de geneeskundige hulp-

15 Zie bijlage C voor de rol van Rijkswaterstaat.
16 Voor een klein deel van het werkgebied geldt een eis van 120 minuten.
17 Deze apparatuur is qua niveau vergelijkbaar met apparatuur waar ambulances op land mee zijn uitgerust. De 

ambulancemedewerker bepaalt op basis van de oproep welke apparatuur hij mee aan boord neemt.
18 Wanneer in de praktijk gesproken wordt over de ambulanceverpleegkundige, wordt ook wel de term medic 

gebruikt. Daarnaast spreken partijen ook wel over de arts. Voordat NHV de SAR-taak van Defensie op 1 juli 2015 
overnam, vloog indien nodig namelijk een arts-officier van de marineluchtvaartdienst mee met de SAR-helikopter.

19 De kikker is het bemanningslid van een reddingshelikopter die aan een lijn kan worden neergelaten en opgehesen, 
bijvoorbeeld om een drenkeling uit het water te halen. De kikker wordt ook wel ‘duiker’ genoemd, of in het Engels 
diver. Omdat het gebruik van de term ‘duiker’ bij de beschrijving van het ongeval op 11 juli 2015 verwarring kan geven 
met de sportduikers, wordt in dit rapport het helikopterbemanningslid ‘kikker’ genoemd en de sportduikers duiker.

20 De kikker van de Maasvlakte die op 11 juli dienst had, beschikt over een uitgebreidere EHBO-opleiding dan te 
doen gebruikelijk is.
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verlening, de ambulancezorg en de politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod, 
en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.21 

1�5 Beoordelingskader 

De Onderzoeksraad toetst de bevindingen uit dit onderzoek aan een beoordelingskader. 
Dat bestaat enerzijds uit een juridisch kader bestaande uit (inter)nationale wet- en regel-
geving en richtlijnen22 en anderzijds uit een eigen kader van de Onderzoeksraad.23 

Met deze uitgangspunten geeft de Onderzoeksraad aan wat naar zijn oordeel in aan-
vulling op het juridisch kader van de betrokken partijen mag worden verwacht. Centrale 
concepten in het beoordelingskader ten aanzien van spoedeisende medische hulp ver-
lening op de Noordzee zijn publiek opdrachtgeverschap en ketensamenwerking. 
Daarnaast spiegelt de Onderzoeksraad de procesinrichting en -werking van spoedeisende 
medische hulpverlening op de Noordzee aan de acute zorgketen op land teneinde 
verbeter voorstellen te kunnen doen.

1.5.1 Uitgangspunten medische zorg24

De Raad is van mening dat voor (spoedeisende) medische hulpverlening op de Noordzee 
zoveel als mogelijk aansluiting moet worden gezocht bij het proces van (acute) medische 
zorg op land. Uiteraard dient daarbij wel rekening gehouden te worden met de specifieke 
omstandigheden waaronder de medische zorg op zee verleend moet worden.

Uitgangspunt van de Nederlandse overheid is dat zorg effectief, veilig en op tijd25 moet 
zijn. Om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg 26 krijgt heeft de over-
heid in wet- en regelgeving vastgelegd waar goede zorg aan moet voldoen. Dit is verder 
uitgewerkt voor zorgaanbieders 27 en voor de zorghandelingen van de individuele zorg-
verleners.28 In de acute medische zorg (op het land) zijn de uitgangspunten uit de wet 
uitgewerkt en is tot het begrip ‘optimale zorg’ gekomen om te bezien waar acute 
medische hulp aan moet voldoen.29 De patiënt krijgt zo snel mogelijk, de best beschikbare 

21 Wet veiligheidsregio’s, artikel 35.
22 Zie bijlage D.
23 Zie bijlage E.
24 Zie bijlage D.
25 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg.
26 Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit en van goed niveau (artikel 2 lid 2 Wkkgz):
 a.  die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op 

de reële behoefte van de cliënt,
 b.  waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voort-

vloeiende uit de professionele standaard, waaronder de overeenkomstig artikel 66b van de Zorgverzekerings-
wet in het openbaar register opgenomen voor hen geldende professionele standaard, en

 c.  waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook overigens met respect 
wordt behandeld.

27 Een zorgaanbieder wordt gedefinieerd als een instelling of solistisch werkende zorgverlener. Een zorgverlener is 
een natuurlijk persoon die beroepsmatig zorg verleent. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg geldt voor 
alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Gedacht kan 
worden aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Maar de wet geldt ook voor aanbieders 
van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen.

28 Dit betreft alle handelingen op gebied van individuele gezondheidszorg, alsook alle andere verrichtingen - het 
onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen - rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en 
ertoe strekkende diens gezondheid te bevorderen of te bewaken (artikel 1 Wet BIG).

29 Zie bijlage D.
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zorg op de juiste plaats. In de centrale vragen van dit onderzoek is dit begrip opgevat 
als de best mogelijke medische zorg voor het slachtoffer. 

1.5.2 Publiek opdrachtgeverschap
Op grond van internationale afspraken is Nederland verantwoordelijk voor search and 
rescue voor alle personen binnen het SAR-werkgebied, en voor de medische advisering 
en hulpverlening.30 Diverse publieke en private partijen voeren deze taken uit, waarbij de 
Kustwacht de coördinerende rol vervult. De Onderzoeksraad is van mening dat de 
overheid als opdrachtgever een nadrukkelijke verantwoordelijkheid draagt voor alle door 
haar gemandateerde taken. 

De Onderzoeksraad sluit aan bij de (inter)nationale wet- en regelgeving voor SAR, RMD-
diensten en medische hulpverlening en beoordeelt het optreden van alle partijen in het 
licht van de door de overheid geformuleerde uitgangspunten voor medische zorg. 

1.5.3 Ketensamenwerking
De partijen die betrokken zijn bij medische hulpverlening op de Noordzee werken in 
onder linge afhankelijkheid samen, maar zijn zelf primair verantwoordelijk voor de effectieve, 
veilige en tijdige uitvoering van hun taken binnen het proces van medische hulp verlening. 
Voor een goede ketensamenwerking is het van belang dat alle partijen hetzelfde doel voor 
ogen hebben: zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk de best beschikbare zorg op de 
juiste plaats krijgt. Verder is het van belang dat sprake is van regie op de keten. Deze regie 
is nodig om de keten organisatorisch op orde te brengen en te houden. 

Tijdens de hulpverlening is een coördinator nodig die het proces in de acute fase 
stroomlijnt. Deze partij heeft de informatiepositie van waaruit hij het hele proces overziet 
en is in staat om deze rol op gezaghebbende wijze invulling te geven.

Partijen dienen zich bewust te zijn van de wederzijdse afhankelijkheden. Het is belangrijk 
dat de partijen elkaar kennen en elkaars taal spreken. Partijen in de keten bouwen voort 
op het handelen en de informatie van andere partijen, daarom is het belangrijk dat ze op 
elkaar kunnen vertrouwen. Tot slot is het van belang dat de samenwerking periodiek 
wordt bezien op basis van evaluaties en praktijkervaringen.

30 De medische advisering door de RMD reikt verder dan alleen het werkgebied van de Kustwacht, zie bijlage C en D.
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2 ACHTERGRONDINFORMATIE 

Dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie die nodig is voor een goed begrip van de 
rest van het rapport. 

2�1 Duiken

2.1.1 Risico’s van duiken
Duiken is een risicovolle activiteit. Duikers begeven zich in een omgeving die fysieke en 
fysiologische veranderingen met zich meebrengt. Bovendien zijn zij bij het beoefenen 
van hun sport of beroep afhankelijk van speciale ademluchtapparatuur. 

Onder water kunnen verschillende problemen ontstaan. Deze problemen kunnen 
verband houden met de apparatuur of samenstelling van de ademlucht, het kan gaan 
om fysieke problemen die al dan niet duikgerelateerd zijn of om een combinatie van 
factoren.

Duikgerelateerde problemen kunnen ingedeeld worden naar de fase van de duik waarin 
iemand zich bevindt: de compressiefase (toenemende druk tijdens de afdaling), de iso-
pressie fase (gelijke diepte en dus gelijkblijvende druk tijdens de duik) en de 
decompressiefase (afnemende druk tijdens de opstijging).31 

Een van de bedreigingen voor de duiker vormt de omgevingsdruk onder water. Op 
20 meter diepte, waar de op 11 juli 2015 omgekomen duikster zich bevond, is de druk al 
drie keer zo hoog als de luchtdruk boven water. Verhoogde druk is van invloed op allerlei 
fysiologische processen. Zo lossen ademhalingsgassen als stikstof, zuurstof en koolzuur 
sterker op in het bloed en kunnen op diepte vergiftigingsverschijnselen optreden. Maakt 
de duiker een te snelle opstijging, dan vormen de opgeloste gassen bellen in de 
bloedbaan, die de doorbloeding van de hersenen en andere vitale organen kunnen 
verstoren. Een ander gevolg van drukverandering is dat door de ademhalingsapparatuur 
de druk in de longen zich aan de omgevingsdruk aanpast - indien de duiker stijgt moet 
hij actief lucht uitademen. Zijn om een of andere reden bij een opstijging de luchtwegen 
van de duiker geblokkeerd, dan kan de verhoogde druk in de longen geen uitweg 
vinden, wat tot een levensbedreigende beschadiging van het longweefsel kan leiden 
zoals bijvoorbeeld een klaplong of lucht in de bloedvaten.

31 1)  Ziekten die ontstaan als gevolg van samendrukking (tijdens afdaling) of uitzetting (tijdens opstijging) van gas in 
met gas gevulde ruimten in het lichaam; letsel dat hierbij optreedt, noemt men een ‘barotrauma’.

 2)  Ziekten die ontstaan als gevolg van verhoogde partiële gasspanningen door verblijf op diepte, zoals zuur stof-
intoxicatie en stikstofnarcose.

 3)  Decompressieziekte (ook wel ‘caissonziekte’ genoemd), die ontstaat wanneer in het bloed opgeloste gassen bij 
de opstijging vrijkomen.
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2.1.2 Verschil regime sportduiken-beroepsduiken
Hoewel sportduikers en beroepsduikers voor een groot deel aan dezelfde gevaren 
worden blootgesteld, gaan beide groepen aanmerkelijk anders om met deze risico’s. 

Onderstaande figuur toont de belangrijkste beheersmaatregelen voor beide groepen.32 

Onderwerp Sportduikers33 Beroepsduikers34

Medische 
keuring

• Niet wettelijk verplicht voor individuele 
duikers. 

• Alle bij de NOB aangesloten verenigingen 
en commerciële duikscholen moeten erop 
toezien dat duikers die duiken in 
verenigings verband medisch gekeurd zijn.35

• Wettelijk verplichte jaarlijkse 
keuring.

Keuringseisen • n.v.t. • Keuringseisen zijn vastgelegd 
waaronder inspannings onderzoek 
(longfunctie en hartfunctie).

Eisen 
keuringsarts

• Geen.
• Duikmedische keuring mag formeel worden 

verricht door iedere arts, maar gezien het 
specifieke karakter ervan adviseert de NOB 
leden om te kiezen voor een arts die aan-
toon bare kennis en ervaring heeft met de 
sportduik geneeskunde.

• Eerste keuring door duikerarts met 
het certificaat duikerarts B.

• Periodieke keuringen mogen door 
artsen met het certificaat duiker arts 
A worden uitgevoerd mits keurling 
geen duikgerela teerde aandoening 
heeft doorgemaakt.

Eisen 
onderhoud 
duikuitrusting

• Verplichte keuring gascilinders 1x per 
5 jaar. 

• NOB geeft geen adviezen over 
onderhoud.

• Overdruk Systeem- en Onder-
houdseisen (WOD-SOE36), eisen 
aan materiaal, systemen, onder-
houd en management van middelen.

Eisen EHBO-
voorzieningen

• Geen.
• De NOB geeft als advies een zuurstofset 

die ten minste 15 liter zuurstof per minuut 
gedurende een periode van 20 minuten 
kan leveren en een EHBO-uitrusting 
geschikt voor de voorgenomen activiteit. 
De medische commissie van de NOB acht 
het niet zinvol voor verenigingen om een 
AED aan te schaffen.37

• Decompressietank op locatie bij 
duiken dieper dan 15 meter (marine 
en offshore).

• Duikmedische begeleiding 
aanwezig.

• EHBO-middelen waaronder 
zuurstof, AED, materiaal voor 
endotracheale intubatie.

• Evacuatiehijssysteem.

Figuur 1: Overzicht belangrijkste beheersmaatregelen recreatieve en beroepsmatige duikers.

32 De meeste bepalingen voor beroepsmatige duikers staan in het Arbeidsomstandighedenbesluit. (Werken onder 
Overdruk: hoofdstuk 6, Afdeling 5, artikel 6.13, lid 3). De wet kent verschillende definities van duikers, bijvoorbeeld 
beroepsduikers, caissonarbeiders en medewerkers hyperbare geneeskunde. Daar horen verschillende wettelijke 
vereisten bij. Sportduikinstructeurs vallen onder de Arbeidsomstandighedenwet, maar kennen een aantal vrij-
stellingen mits ze zich aan een aantal eisen houden, bijvoorbeeld geen duiken dieper dan 50 meter maken. In de 
tabel wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen beroepsmatige duikers.

33 In Nederland worden recreatieve duikers onder andere vertegenwoordigd door de Nederlandse Onderwatersport 
Bond (NOB). De NOB is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aangesloten bij 
sportkoepel NOC*NSF, de wereldduikfederatie CMAS en de Europese duikfederatie EUF. De NOB combineert de 
CMAS regels met de Europese en nationale wet- en regelgeving. Naast CMAS bestaan PADI, IDD en SSI.

34 Beheersmaatregelen zijn vastgelegd in de arbocatalogus Werken onder Overdruk.
35 In de richtlijnen voor veilig duiken van de NOB adviseert de organisatie duikers om zich één keer per drie jaar te 

laten keuren. Voor duikers ouder dan vijftig jaar geldt een advies om zich jaarlijks te laten keuren.
36 Stichting Werken Onder Overdruk, 1-10-2013.
37 Advies Automatische Externe Defibrillator (AED) bij duikongevallen, Advies Medische commissie NOB, 26-09-2010.
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Figuur 1 maakt duidelijk dat beroepsmatig duiken strikt gereguleerd is. Daarnaast gelden 
voor beroepsduikers ook eisen ten aanzien van geoefendheid. Dergelijke eisen zijn er 
niet voor sportduikers. Voor sportduikers gelden doorgaans de veiligheidsrichtlijnen van 
de vereniging waar ze lid van zijn, maar deze hebben het karakter van adviezen.

2�2 Medische hulpverlening op de Noordzee

2.2.1 Hulpverlening algemeen
Op hoofdlijnen bestaat een medisch hulpverleningsproces uit een aantal vaste onder-
delen. Wanneer sprake is van een patiënt met een zorgvraag of zorgbehoefte wordt daar 
melding van gemaakt. De zorgvraag loopt via de huisarts, spoedzorg en in acute situaties 
kan het ook om een rechtstreekse alarmering via de meldkamer gaan. Is er sprake van 
een acute medische zorgvraag 38 dan wordt afhankelijk van de situatie het vervoer 
bepaald (eigen vervoer, ambulance) en de patiënt ontvangt na eventuele hulpverlening 
ter plaatse vervolgzorg op een afdeling spoedeisende hulp, in een traumacentrum of in 
een gespecialiseerd ziekenhuis. 

Bij spoedeisende situaties is een goede triage van belang zodat duidelijk wordt wat de 
toestand van een patiënt is en hoe deze zich ontwikkelt. Vervolgens moet op basis 
daarvan een inzetstrategie worden bepaald ten aanzien van het vervoer en de hulp-
verleners die ter plaatse worden gestuurd. Daarna moet de keuze voor een ziekenhuis 
worden gemaakt en dient de feitelijke overdracht van de Regionale Ambulancevoorziening 
(RAV) - waarvan de Meldkamer ambulancezorg (MKA) deel uitmaakt - naar het ziekenhuis 
geregeld te worden.

Medische hulpverlening op zee - beroepsmatige gebruikers Noordzee 
Het uitgangspunt in de (inter)nationale wet- en regelgeving 39 voor de beroepsvaart, 
offshore mijnbouw en luchtvaart is dat wanneer zich een voorval voordoet waarbij de 
gezondheid of veiligheid in het geding komt, dit met de aan boord aanwezige middelen 
en kennis moet kunnen worden bestreden. De bemanning en passagiers moeten over 
voldoende middelen, kennis en tijd beschikken om het schip, luchtvaartuig of mijn bouw-
installatie te kunnen verlaten en overleven. Omringende scheepvaart is verplicht om bij 
een oproep van bemanning of Kustwacht hulp te verlenen.40 De Nederlandse overheid 
zal waar mogelijk aanvullende hulp verlenen.41 

38 Onder acute zorg wordt in het Nationaal Kompas Volksgezondheid verstaan: ‘Alle zorg die niet kan wachten tot de 
eerstvolgende mogelijkheid op werkdagen om de huisarts of hulpverlener te raadplegen’. Deze definitie wordt 
gehanteerd in het Nederlandse Triage Systeem (Drijver & Jochems, 2006) en is oorspronkelijk opgesteld door de 
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF, 2006). Het ministerie van VWS sluit bij deze definitie aan: 
‘een door de zorgvrager en/of zorgverlener ervaren onvoorziene en onmiddellijke behoefte aan diagnostiek en 
behandeling’ (VWS, 2008). Bron: nationaalkompas.nl.

39 Verplichting tot deskundige bijstand bedrijfshulpverlening zoals in artikel 15, lid 2 Arbeidsomstandighedenwet 
1998, zie bijlage D.

40 Zie bijlage D voor meer informatie over de eisen die gesteld worden aan beroepsmatige gebruikers. 
41 Nota maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee 2010-2015, p. 5.
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Medische hulpverlening op de Noordzee door de overheid
De coördinerende taken van de Kustwacht op het gebied van medische hulpverlening zijn 
overeenkomstig internationale en Nederlandse wet- en regelgeving 42 vorm gegeven.43

Bij een redding of evacuatie alarmeert, informeert en coördineert het KWC de inzet van de 
helikopters (NHV 44), reddingboten (KNRM 45), artsen (Radio Medische Dienst 46, 47) en waar 
nodig diverse andere partijen (zoals omringende scheepvaart of luchtvaart). Het KWC kan 
ook een beroep doen op reguliere medische voorzieningen op land zoals ambulanceteams 
uit veiligheidsregio’s,48 meldkamer ambulance  zorg (MKA), Mobiele Medische Teams (MMT) 
en zorginstellingen voor de behandeling van patiënten. 

Een van de verschillen tussen de uitvoering van dit zorgproces op land en die op de 
Noordzee betreft de centrale rol die niet-medische partijen, zoals de Kustwacht, spelen. 
Daarnaast verschillen de omstandigheden waaronder de partijen betrokken bij hulp-
verlening op zee hun werk moeten doen. 

Op het water zijn naast de medische situatie van de patiënt ook andere factoren zoals 
weer bepalend voor de keuze en mogelijkheden voor het bieden van de juiste medische 
zorg. Bij slechte weersomstandigheden of een ruwe zee is het niet altijd mogelijk om ter 
plekke professionele medische zorg te verlenen. 

Reddingsoperaties op zee dragen impliciet risico’s met zich mee voor de betrokken 
hulpverleners, de scheepsbemanning en het slachtoffer. Daarom zal altijd een afweging 
gemaakt moeten worden tussen de mogelijke gezondheidswinst voor het slachtoffer en 
de risico’s voor bemanning van het schip en de reddingboot en/of helikopter. Niet elke 
hulpverlening leidt tot een evacuatie, soms volstaat hulp aan boord of is het in het belang 
van de veiligheid van hulpverleners om af te zien van een reddingsactie. Een dergelijke 
afweging of besluit vraagt een gedegen oordeel en afweging van ervaren professionals. 

Ook afstand is van belang voor de keuze en mogelijkheden voor het bieden van medische 
zorg. Is de afstand naar de plaats van het incident groot, dan moet een afweging worden 
gemaakt op welke wijze de patiënt medische hulp kan krijgen. Dat kan door medische 
hulpverlening per reddingboot of helikopter naar de patiënt te brengen (stay and play- 

42 Besluit instelling Kustwacht en Regeling inzake SAR-dienst 1994. Meer specifiek: medisch advies is gebaseerd op 
de richtlijn 92/29 EEG en SAR-taken zijn gebaseerd op de International Convention on Maritime Search and 
Rescue (SAR) 1979 en de International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974.

43 Binnen de 12 mijlszone (Nederlands territorium) is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing tenzij 
anders bepaald. In het werkgebied van de Kustwacht buiten de 12 mijlszone is de Nederlandse wet- en regelgeving 
alleen van toepassing als dat uitdrukkelijk is bepaald. Echter de bij de Kustwacht betrokken partijen handelen ook 
buiten de 12 mijlszone zoveel mogelijk in lijn met de Nederlandse wet- en regelgeving voor medische zorg.

44 Op basis van de dienstverleningsovereenkomst 31091223 van 27 mei 2014 tussen de Staat der Nederlanden en 
Noordzee Helikopters Nederland B.V. verricht NHV op afroep van de Nederlandse Kustwacht (met name) 
opsporings- en reddingswerkzaamheden in de Nederlandse Search and Rescue Region.

45 Op basis van de samenwerkingsovereenkomst van 26 oktober 1994 tussen het (toenmalige) ministerie van Verkeer 
en Waterstaat en de KNRM verricht de KNRM op afroep van de Nederlandse Kustwacht of een Nederlandse 
alarmcentrale opsporings- en reddingswerkzaamheden in de Nederlandse Search and Rescue Region.

46 De Radio Medische Dienst maakt onderdeel uit van de KNRM.
47 Op basis van de samenwerkingsovereenkomst van 6 januari 1999 tussen de Staat der Nederlanden, de KNRM en 

het KWC levert de KNRM 24 uur per dag 365 dagen per jaar Radio Medisch Advies aan het KWC.
48 Voor een groot aantal veiligheidsregio’s zijn er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen de betreffende 

veiligheidsregio, de Kustwacht en de KNRM voor het verrichten van opsporings- en reddingswerkzaamheden en 
maritieme hulpverlening.
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strategie) of door de patiënt zo snel mogelijk naar de medische zorg op het land te 
vervoeren (scoop and run-strategie). Een derde mogelijkheid is om de patiënt en de zorg 
op een afgesproken plaats bij elkaar te brengen (rendez-vous). Dat kan bijvoorbeeld 
door de SAR-helikopter op een afgesproken plaats te laten landen en daar de patiënt 
over te dragen aan de hulpverleners op land. 

Daarnaast komt het voor dat het bieden van hulp eenvoudigweg niet mogelijk is, zelfs 
niet in spoedeisende situaties. Een schip kan soms dagen buiten vaarbereik van een 
reddingboot of vliegbereik van een helikopter zijn of de weersomstandigheden (mist, 
ijzel, storm) maken hulpverlening onmogelijk. De bemanning is in die gevallen dan ook 
volledig op zichzelf aangewezen en zal ook dan, met hulp van de RMD-arts, de patiënt 
zo goed mogelijk moeten zien te helpen. Dit is op het land nooit aan de orde.

2.2.2 Omvang en vormen van medische hulpverlening op zee
Het aantal maritieme hulpoproepen aan het KWC betreft ruim 3000 meldingen per jaar en 
is de afgelopen jaren redelijk stabiel. Daarvan is 18 % een onbedoelde 49 melding. De 
overige meldingen kunnen leiden tot een reddingsactie, radiomedische adviezen, incident-
 bestrijding, maar bijvoorbeeld ook tot een actie om explosieven op te ruimen. 

De diversiteit in vormen van medische hulpverlening op zee is groot, hulpvragen kunnen 
variëren van fysieke ongemakken, hulp bij ziekte tot arbeidsgerelateerde problemen of 
ongevallen. De afgelopen vier jaar ontving het KWC in totaal rond de 300 oproepen per 
jaar voor medisch advies.50 De zorgvragen variëren in mate van urgentie en soms verandert 
de urgentie van de vraag gedurende de afhandeling van de melding. Tussen 2011 en 2014 
was sprake van 75 tot 104 medische evacuaties per jaar. Deze zijn niet alle spoedeisend.

Om een beeld te geven van de complexiteit van de hulpvragen en de daaraan 
gekoppelde keuze voor de in te zetten hulpverlening waar het KWC mee te maken kan 
krijgen, wordt hieronder een aantal situaties geschetst. 

• Er komt naar aanleiding van een medische hulpvraag een melding binnen bij het 
KWC. Het KWC roept de RMD-arts op en verbindt deze door met de melder. De 
RMD-arts geeft advies voor een behandeling of medicatie. Eventueel kan een 
vervolgvraag worden gesteld, waarna het proces is beëindigd. Het betreft doorgaans 
medische vragen met een lage urgentie.

• Het kan echter ook gebeuren dat de RMD-arts bij een acute medische hulpvraag 
besluit om de patiënt te laten evacueren. Na evacuatie wordt de patiënt aan een 
zorginstantie overgedragen. 

• Een andere mogelijke situatie is dat het KWC een melding ontvangt van een vermist 
persoon, schip of vliegtuig of het verzoek krijgt om een persoon uit het water te 
redden. Redden wordt dan zo opgevat, dat als de persoon uit de bedreigende 

49 Onbedoelde meldingen zijn volgens de Kustwacht meldingen die niet zijn bedoeld als noodmelding ofwel 
onnodige noodmeldingen. Veelal het gevolg van verkeerd bedienen van apparatuur. Dit betreft dus niet valse 
meldingen, onzorgvuldig of bewust verkeerde meldingen.

50 De RMD behandelt jaarlijks meer meldingen, omdat bijvoorbeeld vervolgadviezen rechtstreeks via de RMD 
plaatsvinden en niet meer via het KWC lopen. Bovendien komen veel vragen aan de RMD per mail bij de RMD 
binnen. Die consulten vinden plaats buiten het KWC om. 
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situatie van het water gehaald is, de redding voltooid is. In sommige gevallen heeft 
die persoon echter ook medische hulp nodig, die al dan niet op het schip geboden 
kan worden. De zogenaamde search and rescue (SAR)-actie loopt in zo’n geval over 
in medische hulpverlening, waarbij een hulpverlener bijvoorbeeld ter plaatse moet 
worden gebracht om medische zorg te verlenen of waarbij een slachtoffer geëva-
cueerd moet worden. 

• Een acute medische hulpvraag die als melding bij het KWC binnenkomt, kan ook 
direct leiden tot een besluit van het KWC voor het in gang zetten van een medische 
evacuatie, zonder tussenkomst van de RMD-arts. Na de evacuatie wordt de patiënt 
aan een zorginstantie overgedragen. Deze situatie was op 11 juli 2015 aan de orde. 
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Figuur 2:  Overzicht van variatie in en afhandeling van medische hulpvragen op de Noordzee waarbij het 

Kustwachtcentrum betrokken is.
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2.2.3 Werkgebied Kustwacht
Het werkgebied van de Kustwacht omvat de territoriale zee en de Exclusieve Economische 
Zone (EEZ), maar voor wat betreft opsporing en redding ook de Waddenzee, het IJsselmeer 
inclusief de randmeren, alsmede de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen.51 Het vlucht-
inlichtingengebied (Flight Information Region/FIR) Amsterdam, geldt ook als werkgebied 
voor de Kustwacht, maar dan alleen voor de aeronautische opsporing en redding. Indien 
nodig voor de nakoming van (inter)nationale afspraken, verdragen of Europese regel-
geving, wordt het werkgebied van de Kustwacht dienovereenkomstig aangepast.

51 Besluit instelling Kustwacht 2006, artikel 6.
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Figuur 3: Overzicht maritiem en aeronautisch werkgebied van de Kustwacht. (Bron: Rijkswaterstaat)
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3 TOEDRACHT EN ANALYSE 
DUIKONGEVAL

Dit hoofdstuk beschrijft de toedracht van het ongeval en gaat vervolgens in op de 
mogelijke oorzaak. Daarbij worden twee categorieën oorzaken geanalyseerd: technisch 
falen van de duikapparatuur en medische factoren. 

De Onderzoeksraad heeft scenario’s geïnventariseerd die het ongeval zouden kunnen 
verklaren en deze vervolgens op waarschijnlijkheid beoordeeld. De meest waarschijnlijke 
scenario’s zijn in dit hoofdstuk beschreven en onderbouwd. De overige scenario’s die zijn 
uit te sluiten of als onwaarschijnlijk zijn te duiden, worden in bijlagen F en G toegelicht.

3�1 Oorzaak van het ongeval

Op zaterdagochtend 11 juli 2015 begonnen twee sportduiksters kort voor tien uur aan een 
duik in zee vanaf een duikschip dat op 18 kilometer uit de kust van Noordwijk lag. Zij wilden 
duiken naar een scheepswrak op de bodem van de ter plaatse 20 meter diepe Noordzee.

Langs een boeilijn daalden de twee duiksters af naar de zeebodem, waarna ze naar het 
scheepswrak zwommen. Na enkele minuten merkte een van de vrouwen dat haar duik-
partner zich aarzelend bewoog. Zij zwom naar haar toe om haar in de ogen te kijken. Met 
behulp van gebarentaal informeerde zij of het goed met haar ging. Haar duikpartner 
antwoordde met een weifelend gebaar. Zij stelde voor om terug te gaan, waarmee de 
duikpartner akkoord ging. Beide vrouwen zwommen nu naar de boeilijn, met de 
bedoeling om daarlangs hun weg omhoog te vinden. Plotseling greep de in moeilijkheden 
zijnde duikster naar haar hoofd, viel terug naar de zeebodem en bewoog niet meer. De 
andere duikster probeerde haar partner rechtop te zetten. Dit lukte aanvankelijk niet, 
maar na het opblazen van het trimvest kon zij haar oppakken en steeg met haar direct 
naar de oppervlakte.52 Opvarenden van het schip haalden de bewusteloze vrouw uit het 
water. Collega-duikers begonnen haar op het dek van het schip direct te reanimeren en 
gaven mond-op-mondbeademing. Ook dienden zij zuurstof toe met behulp van een 
beademingsapparaat.53

De schipper stelde om 10.15 uur via zijn marifoon het Kustwachtcentrum (KWC) in Den 
Helder op de hoogte van de noodsituatie. Het KWC zette daarop de hulpverlening in 
gang. Eén uur en elf minuten later landde een reddingshelikopter van de Kustwacht, met 
aan boord het slachtoffer van het duikongeval, bij het Erasmus Medisch Centrum (EMC) 
in Rotterdam.54 Het slachtoffer werd op dat moment nog steeds gereanimeerd. Het 
volgende hoofdstuk gaat dieper in op het verloop van de hulpverlening tussen de 
alarmering van het KWC en de overdracht van het slachtoffer aan het Rotterdamse EMC. 

52 De opstijging vanaf twintig meter diepte duurde ongeveer een minuut. De geadviseerde stijgsnelheid voor 
sportduikers bedraagt 10 m/min. Deze opstijging was dus te snel.

53 Dit was een ‘demand valve resuscitator set ’.
54 Aanvankelijk was het AMC in Amsterdam de beoogde bestemming. Zie hoofdstuk 4.
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In het EMC werd de reanimatie voortgezet, terwijl artsen trachtten een diagnose te stellen. 
Op scanbeelden zagen zij gasbellen in de bloedvaten en weefsels van de patiënte. Hoewel 
op grond van het duikprofiel (korte duur, betrekkelijk geringe diepte) eigen lijk geen 
decompressieziekte te verwachten was, is op dat moment toch aangenomen dat dit de 
meest waarschijnlijke oorzaak was. Voor de behandeling van de decompressieziekte is 
een hyperbare tank vereist. Omdat het EMC daar niet over beschikt, namen zij contact 
op met het AMC in Amsterdam. Daar probeerde de dienst doende arts van de afdeling 
hyperbare geneeskunde de opname voor te bereiden, maar hij belde na tien minuten 
terug dat hij het niet geregeld kreeg.55 Het EMC besloot vervolgens de patiënte voor 
verdere behandeling aan te bieden aan het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA). 
Daar ging men met de overname akkoord. Even later belde het AMC terug dat de 
patiënte alsnog kon komen, maar op dat moment was de overplaatsing naar Antwerpen 
al geregeld.

Omdat de artsen wegens de decompressieverschijnselen het onwenselijk vonden om de 
patiënte per helikopter naar Antwerpen over te brengen, kozen zij voor transport per 
Mobile Intensive Care Unit. Dit is een speciaal ingerichte grote ambulance voor 
IC-patiënten, met aan boord een IC-arts en een IC-verpleegkundige. Deze vertrok om 
14.45  uur uit Rotterdam. In Antwerpen aangekomen beoordeelden de artsen van het 
UZA de patiënte als te instabiel om nog in de hyperbare tank te behandelen. De toestand 
van de patiënte verslechterde. Zij overleed die avond om half elf.
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Figuur 4: Tijdlijn duik slachtoffer en buddy.

55 De reden was dat het ging om een geïntubeerde patiënte in een slechte toestand, waarvoor een anesthesioloog/
intensivist nodig was, maar die op dat moment niet beschikbaar was voor de beademing in de tank gedurende 
5 uur en een IC-bed voor na de behandeling. 
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3�2 Technische oorzaken

De waterpolitie heeft na het ongeval in juli 2015 de duikapparatuur van de verongelukte 
duikster onderzocht. In geen van de onderdelen heeft de politie onregelmatigheden 
aangetroffen.56 

Op verzoek van het Openbaar Ministerie heeft het Kenniscentrum Duiken van de 
Koninklijke Marine in september 2015 nader onderzoek gedaan naar de duikapparatuur. 
Het Kenniscentrum bevestigde de conclusie van de politie dat de onderdelen van de 
duikuitrusting naar behoren functioneerden, met uitzondering van het door de duikster 
gebruikte volgelaatsmasker. In dit volgelaatsmasker vonden de onderzoekers van het 
Kenniscentrum twee disfuncties, die in paragraaf 3.2.2 zijn omschreven. Het is echter niet 
meer vast te stellen of deze disfuncties zich al op 11 juli 2015 hebben voorgedaan.

3.2.1 Het volgelaatsmasker
De omgekomen duikster gebruikte een volgelaatsmasker met neusmondkapje.

Figuur 5: Volgelaatsmasker. (Foto: Onderzoeksraad voor Veiligheid) 

Doorgaans gebruiken sportduikers een ademautomaat 57 die met behulp van een bijtstuk 
in de mond is geplaatst, met daarbij een duikbril (halfmasker) om onder water helder 
zicht te hebben. Bij een volgelaatsmasker vormen ademautomaat en duikbril één geheel. 
Soms heeft de ademautomaat van een volgelaatsmasker nog steeds een bijtstuk, maar 

56 De relevante technische informatie uit deze onderzoeken staat in bijlage F.
57 Een ademautomaat is een instrument dat gedoseerd ademlucht levert uit een drukcilinder met een stikstof/

zuurstofmengsel. 
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er bestaat ook een type waarbij de ademautomaat is aangesloten op een neus mond-
kapje 58 dat de neus en mond omvat. Met een dergelijk volgelaatsmasker hoeft de 
gebruiker de ademautomaat dus niet in de mond te nemen. Bovendien maakt deze 
constructie het mogelijk om zowel door de neus als door de mond te ademen, wat het 
ademcomfort aanmerkelijk verbetert.

Duiken met een volgelaatsmasker is in zekere zin ook veiliger, omdat de adem lucht-
voorziening in stand blijft indien de duiker onwel wordt. Een ademautomaat met bijtstuk 
kan uit de mond van de duiker vallen indien deze bewusteloos raakt. Het volgelaatsmasker 
heeft een relatief hoge aanschafwaarde, wat voor de meeste sportduikers een reden is 
om te kiezen voor een losse ademautomaat. Een volgelaatsmasker is onder sportduikers 
dan ook geen gebruikelijk uitrustingsstuk.

3.2.2 Bevindingen van het Kenniscentrum Duiken van de Koninklijke Marine

Neusmondkapje
Onderzoekers van het Kenniscentrum hebben vastgesteld dat het neusmondkapje niet 
goed bevestigd was aan de binnenzijde van het volgelaatsmasker. 

Figuur 6:  Inwendige van het volgelaatsmasker, met het loszittende neusmondkapje. De ronde structuur links 

is het aansluitpunt communicatie; onder de vinger het flexibele neusmondkapje, dat daar niet goed 

op is bevestigd. (Foto: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Hierdoor is het mogelijk dat er ademlucht vanuit het neusmondkapje naar de overige 
ruimte van het masker stroomt, en omgekeerd. In het masker ontstaat zo te veel ‘dode 
ruimte’. Daardoor kan het gebeuren dat een deel van de uitgeademde lucht niet wordt 
afgevoerd naar de omgeving, maar door de gebruiker opnieuw wordt ingeademd. De 

58 In het duikjargon oral-nasal pocket of oral-nasal mask genoemd
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onderzoekers van het Kenniscentrum wijzen er op dat de gebruiker hierdoor mogelijk 
een overmaat aan koolzuurgas heeft ingeademd, wat de onwelwording zou kunnen 
verklaren (hypercapnie of koolzuurvergiftiging).

Het Kenniscentrum heeft zijn onderzoek uitgevoerd in september 2015, ruim twee 
maanden na het ongeval. Het is van belang op te merken dat het onzeker is of het waar-
genomen mankement - het loszittend neusmondkapje - al aanwezig was op het moment 
van het ongeval. Immers, nadat de duikster boven water was gebracht, hebben haar 
collega duikers onmiddellijk het volgelaatsmasker van haar hoofd afgenomen. Onder de 
druk van de noodsituatie is het mogelijk dat het neusmondkapje op dat moment van het 
masker is losgeraakt. Uit de documentatie van de politie blijkt niet of het mondkapje 
loszat op het moment dat zij de apparatuur in beslag nam. 
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Bij een normaal functionerend volgelaatsmasker blijft 
de luchtstroom binnen het neusmondkapje. Zo kan 
er geen uitgeademde lucht in de ruimte tussen 
masker en gezicht terechtkomen.

Als het neusmondkapje losraakt van masker ontstaat 
er een grote ‘dode ruimte’, waardoor een deel van
de uitgeademde lucht niet afgevoerd wordt, en op- 
nieuw kan worden ingeademd.

Figuur 7: Werking volgelaatsmasker en effect van loszittend neusmondkapje.

Verhoogde ademweerstand
Het volgelaatsmasker vertoonde een tweede afwijking, namelijk dat de geïntegreerde 
ademautomaat te veel ademweerstand gaf, zowel bij het in- als bij het uitademen. Een 
verhoogde ademweerstand betekent een verhoogde inspanning voor de gebruiker van 
het masker om te kunnen ademhalen. Deze extra arbeid zal tot gevolg hebben dat het 
lichaam meer koolzuurgas gaat produceren. Het lichaam kan dit koolzuurgas echter 
moeilijker kwijtraken doordat de ademautomaat ook het uitademen bemoeilijkt.

Een verhoogde ademweerstand heeft ook tot gevolg dat de gebruiker bij het uitademen 
een hogere druk creëert in het neusmondkapje en een lagere druk bij het inademen. 
Deze verhoogde drukfluctuaties versterken de eerdergenoemde stroming van lucht van 
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en naar de dode ruimte van het masker. De verhoogde ademweerstand versterkt dus de 
ongewenste herhaalde inademing van reeds gebruikte ademlucht. 

Vervolgens bemoeilijkt de verhoogde ademweerstand ook het inademen. De gebruiker 
krijgt minder verse lucht in zijn longen dan wanneer de ademweerstand goed is afgesteld. 
Per ademcyclus neemt het aandeel van de reeds gebruikte, koolzuurrijke ademlucht dus 
relatief toe. Doordat deze effecten elkaar versterken, kan de combinatie er toe leiden dat 
de gebruiker van het volgelaatsmasker een schadelijke concentratie koolzuur in het 
lichaam opbouwt.

Om na te gaan wat de invloed is van de gevonden afwijkingen in het volgelaatsmasker 
op de samenstelling van de ademlucht van de gebruiker, is het masker getest in een 
proefopstelling waarin het gehalte aan koolzuurgas in de ademlucht van de proefpersoon 
continu werd gemeten. Het resultaat van de meting was dat het percentage koolzuurgas 
in de ademlucht van de proefpersoon langzaam opliep tot 3% en daarna stabiliseerde.59 
Normaal bevat atmosferische lucht slechts 0,03% koolzuurgas, in uitgeademde lucht is 
dat ongeveer 4%. Drie procent koolzuurgas in ademlucht is dus een aanzienlijke 
verhoging, die echter nog niet tot gezondheidsproblemen hoeft te leiden, al ervaart de 
proefpersoon een gevoel dat hij te weinig lucht krijgt (luchthonger).

Er ontstaat wel een probleem indien dezelfde apparatuur onder water wordt gebruikt. 
Omdat met het oplopen van de omgevingsdruk de partiële koolzuurgasdruk evenredig 
oploopt (Wet van Dalton 60), geeft het inademen van 3% koolzuurgas op twintig meter 
diepte eenzelfde effect als 9% koolzuurgas aan de oppervlakte. Dit is een gevaarlijke 
concentratie, die kan leiden tot rusteloosheid, verwarring en verlies van bewustzijn.61 

59 De gemeten samenstelling van de ademlucht wordt niet alleen bepaald door het masker, maar ook door 
fysiologische eigenschappen van de proefpersoon. De koolzuuraccumulatie kan dus per persoon verschillend zijn.

60 De Wet van Dalton stelt dat de som van alle partiële drukken van de gassen in een gasmengsel gelijk is aan de 
totale druk van het gasmengsel.

61 Diving and subaquatic medicine, Edmonds et al., 5th ed (2013).
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Figuur 8: Gevolgen verhoogde ademweerstand voor duiker.

3.2.3 Nader onderzoek ademautomaat
In februari 2016 heeft de Onderzoeksraad de ademautomaat van het volgelaatsmasker 
nader onderzocht om de oorzaak van de verhoogde ademweerstand te achterhalen.62 

Bij het testen van de ademautomaat viel onmiddellijk op dat deze veel ademlucht via de 
uitademingsklep liet ontsnappen (zogenaamde freeflow). Voor een duiker is freeflow niet 
direct gevaarlijk, maar wel hinderlijk vanwege de voortdurende bellenstroom. Meestal is 
de freeflow eenvoudig te verhelpen door met een regelknop de uitademingsklep wat 
strakker te stellen. Bij de onderzochte ademautomaat moest de uitademingsklep echter 
zodanig strak worden gesteld om de freeflow weg te nemen, dat er een zeer hoge adem-
weerstand ontstond. In deze conditie zou de onderzochte ademautomaat niet geschikt 
zijn om veilig te gebruiken.

Indien dit probleem op de dag van het ongeval al aanwezig was, kan het gebeurd zijn 
dat de gebruiker, om de hinderlijke freeflow te verminderen of weg te nemen, de adem-
weerstand zelf verhoogd heeft door de regelknop te veel aan te draaien.

De onderzoekers van de Marine merkten op dat de freeflow sterker was dan toen zij het 
masker in september 2015 onderzochten. Bij die gelegenheid was de freeflow nog te 
stoppen door de regelknop aan te draaien; bij het onderzoek in februari bleef zelfs met 
de regelknop in de uiterste stand de ademautomaat nog lucht afgeven. Hieruit blijkt dat 
de eigenschappen van de apparatuur in de loop van de tijd kunnen verslechteren. 

62 Hierbij waren twee onderzoekers van het Kenniscentrum Duiken van de Koninklijke Marine en twee deskundigen 
van het betreffende merk en type volgelaatsmasker aanwezig, waaronder een gecertificeerde onderhoudsmonteur.
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Na de test is de ademautomaat gedemonteerd. Het bleek dat de inwendige delen van 
de automaat vervuild waren door corrosie en sedimentatie van kleideeltjes, kalk en/of 
zout. Nadat de onderdelen waren gereinigd en opnieuw gemonteerd en afgesteld, 
bleken zowel de freeflow als de ademweerstand aanzienlijk te zijn verminderd. Vervuiling 
kan dus (maar hoeft niet) de oorzaak geweest zijn van een verhoogde ademweerstand 
op de dag van het ongeval.

Zoals al is opgemerkt bij het mankement van het losgeraakte neusmondkapje, zo geldt 
ook voor de verhoogde ademweerstand dat het onzeker is of het volgelaatsmasker 
tijdens het onderzoek in dezelfde conditie was als op de dag van het ongeval. Het is 
mogelijk dat de vastgestelde vervuiling pas na het ongeval ontstaan is. Een gebruiker 
behoort zijn duikapparatuur na gebruik te spoelen en te reinigen, maar dat gebeurde na 
de fatale duik in de Noordzee uiteraard niet. De onderzoekers van de Marine hadden al 
opgemerkt dat de apparatuur tijdens het onderzoek in februari 2016 slechter presteerde 
dan in september 2015 - het is dus ook mogelijk dat nog eerder, op de dag van het 
ongeval in juli 2015, het volgelaatsmasker naar behoren of althans minder slecht 
functioneerde.

Samenvattend kan gezegd worden dat ten tijde van het ongeval er mogelijk sprake was 
van een vergrote dode ademruimte in het volgelaatsmasker en dat er mogelijk sprake 
was van een verhoogde ademweerstand. Deze afwijkingen kunnen, zeker in combinatie, 
hebben geleid tot een te hoog gehalte aan koolzuurgas in de ademlucht van de duikster. 
Omdat echter de werkelijke conditie van het volgelaatsmasker tijdens het ongeval 
achteraf niet meer is vast te stellen, is dus ook geen zekerheid te verkrijgen of beide 
disfuncties een rol hebben gespeeld in het ontstaan van het ongeval. Niettemin maakt 
het onderzoek aan het volgelaatsmasker duidelijk hoe gevoelig duikapparatuur feitelijk 
is, en hoe gemakkelijk ogenschijnlijk kleine technische disfuncties een bedreiging kunnen 
vormen voor de gezondheid van de gebruiker. 

Deelconclusies

1. Twee afwijkingen in het volgelaatsmasker, namelijk een vergrote dode adem-
ruimte door een loszittend neusmondkapje en een verhoogde adem weer stand 
van de ademautomaat, kunnen ieder afzonderlijk, en zeker in combinatie met 
elkaar, geleid hebben tot het ontstaan van een gevaarlijke concentratie koolzuur 
in het lichaam van het slachtoffer.

2. Het is onzeker of de twee afwijkingen ten tijde van het ongeval al aanwezig 
waren, of dat zij naderhand zijn ontstaan. 
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3�3 Medische scenario’s oorzaak

3.3.1 Duikervaring en lichamelijke conditie
Om na te gaan of medische factoren een rol hebben gespeeld bij het onwel worden van 
de duikster, heeft de Onderzoeksraad allereerst gekeken naar de duikvaardigheid en de 
lichamelijke gesteldheid van het slachtoffer. Het is gebleken dat de duikster met meer 
dan 2000 duiken op haar naam zeer ervaren was en bekend was met het duiken op de 
Noordzee. Zij had een cursus gevolgd voor het gebruik van het volgelaatsmasker en had 
vaker met dit masker gedoken. Het slachtoffer had niet frequent gedoken in de periode 
voorafgaand aan de duik op 11 juli: de voorgaande duik had ongeveer een maand 
daarvoor plaatsgevonden.63 Voor zover bekend had de duikster geen gezond heids-
problemen die een risico vormden bij het duiken. Het slachtoffer heeft de duikmedische 
keuring zelf uitgevoerd.64 Ten aanzien van duikervaring en lichamelijke gesteldheid zijn 
door de onderzoekers geen bijzonderheden vastgesteld. 

3.3.2 Onderzoek Nederlands Forensisch Instituut
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft in opdracht van het OM onderzoek 
gedaan naar de doodsoorzaak van de verongelukte duikster. Het NFI stelde vast dat de 
duikster is overleden als gevolg van complicaties van een acuut opgetreden zuur stof-
gebrek. Er zijn bij het onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor ziekten of orgaan-
afwijkingen die al voor het incident bestonden. Het toxicologische bloedonderzoek 
leverde geen aanwijzingen op voor een eventuele vergiftiging door bijvoorbeeld genees-
middelen, alcohol, drugs of bestrijdingsmiddelen.

3.3.3 Onderzoek door Onderzoeksraad
De Onderzoeksraad heeft het NFI-rapport 65 gebruikt als basis voor zijn verdere 
onderzoek. Voor dit medische vervolgonderzoek is een beroep gedaan op de expertise 
van verschillende medische en duikmedische hoogleraren. Uit de analyse van de duik-
computer 66 en de gevoerde gesprekken met de buddy leidt de Onderzoeksraad af dat 
het slacht offer ongeveer veertien minuten na de start van de duik onder water onwel is 
geworden en het bewustzijn heeft verloren (zie figuur 4). 

De Raad heeft de volgende mogelijke scenario’s voor het onwel worden en het overlijden 
van het slachtoffer nader onderzocht:
a. verkeerd gasmengsel
b. compressie
c. acuut duikgerelateerd longoedeem 
d. koolzuurvergiftiging
e. hartafwijking
f. cerebrovasculair accident (hersenbloeding/herseninfarct)
g. decompressieziekte
h. suïcide/misdrijf

63 Duikgerelateerde gezondheidsklachten kunnen ontstaan als gevolg van herhaalde duiken in korte tijd.
64 Het slachtoffer was zelf (duiker)arts.
65 Pathologie onderzoek naar een mogelijk niet-natuurlijke dood, NFI, 4 september 2015. Het rapport bevat ook de 

medische gegevens die verzameld waren in het EMC en UZA. 
66 Een duikcomputer is een apparaat vergelijkbaar met een horloge dat de tijd en diepte van een duik meet en op 

basis van een decompressie-tabel een veilige duiktijd en bijbehorend opstijgmoment bepaalt.
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3.3.4 Oorzaak niet met zekerheid vast te stellen
Op grond van de beschikbare informatie kan de oorzaak van het onwel worden en 
overlijden van het slachtoffer niet met zekerheid worden vastgesteld. Het is wel mogelijk 
om enkele waarschijnlijke en minder waarschijnlijke scenario’s te benoemen over wat zich 
heeft afgespeeld in de veertien minuten tussen het begin van de duik en het onwel 
worden onder water. Allereerst wordt ingegaan op het -onwaarschijnlijke- scenario 
decompressieziekte, omdat dit in het denken over de oorzaak van de onwelwording een 
grote rol heeft gespeeld op de dag van het ongeval. In bijlage G worden alle geëvalu-
eerde scenario’s uitgebreid toegelicht.

3.3.5 Decompressieziekte 
Decompressieziekte (decompression illness; DCI) omvat twee verwante aandoeningen: 
decompressieziekte in engere zin (decompression sickness; DCS) en arteriële gasembolie 
(arterial gas embolism; AGE).67 DCI beschrijft de aandoening die ontstaat als gevolg van 
een afname van de heersende omgevingsdruk zoals die plaatsvindt rond het beëindigen 
van een duik. Gedurende de duik neemt het lichaam een hoeveelheid extra stikstof op in 
het lichaam die ingeademd wordt in de vorm van lucht; deze stikstof lost op in de 
weefsels. De opgeloste stikstof kan overgaan in stikstofbellen aan het einde van de duik 
als de druk snel daalt, bijvoorbeeld door een snelle, ongecontroleerde opstijging. Dit 
verschijnsel doet zich vooral voor bij langer durend duiken en duiken op grote diepte. 
Het is niet aannemelijk dat gedurende de korte duiktijd van 14 minuten de weefsels 
inmiddels met stikstof waren verzadigd.

Bij het opstijgen van een duiker vanuit diepte neemt de omgevingsdruk af waardoor het 
volume van met lucht gevulde holtes toeneemt. Ademt een duiker tijdens een (snelle) 
opstijging niet uit, dan ontstaat er overdruk in de longen met mogelijk beschadiging van 
de longblaasjes tot gevolg (overexpansion injury). Bij beschadiging van longblaasjes 
kunnen luchtbellen vanuit de longader in de slagaderlijke (arteriële) bloedsomloop 
terechtkomen. Het meest bedreigend zijn gasembolieën in de bloedvaten van de 
hersenen en de kransslagaderen van het hart. 

Bij het CT-onderzoek in het EMC werden bij het slachtoffer op meerdere plaatsen van 
het lichaam luchtconfiguraties vastgesteld.68 Omdat luchtconfiguraties in weefsel door 
een overdrukbarotrauma ten gevolge van te snel opstijgen kunnen ontstaan, werd 
logischerwijze aanvankelijk DCI, ook bekend als duikersziekte of caissonziekte, als 
oorzaak van de onwelwording overwogen. Dit strookt echter niet met het feit dat het 
slachtoffer onwel werd tijdens de compressiefase van de duik, dus voor de opstijging. Bij 
sectie werden geen aanwijzingen voor een barotrauma van de longen vastgesteld. 

In aansluiting aan duiken ontstaan regelmatig gasembolieën in de aderen (venous gas 
embolism; VGE’s).69, 70 Deze VGE’s worden veelal in de bloedsomloop van de long 

67 Afsluiting van een slagader door luchtbellen.
68 Lucht werd aangetroffen in de bloedvaten van de hersenen en in onderhuids weefsel en in de poortader, de grote 

ader die bloed van de darm naar de lever voert.
69 Schellart NA, Sterk W: Venous gas embolism after an open-water air dive and identical repetitive dive. Undersea 

Hyperb Med 2012; 39: 577-87.
70 Madden D, Lozo M, Dujic Z, Ljubkovic M: Exercise after SCUBA diving increases the incidence of arterial gas 

embolism. J Appl Physiol 2013; 115: 716-22.
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weggevangen, maar kunnen afhankelijk van de hoeveelheid veneuze gasbellen via 
verbindingen tussen ader en slagader 71 in de long direct oversteken van de aderlijke 
naar de slagaderlijke zijde van de bloedsomloop en dan ook de hersenen bereiken. 72 -  79 
Dit verloopt veelal 80 ongemerkt omdat dit meestal niet gepaard gaat met bijzonder 
opvallende klachten of symptomen. 

Samenvattend kunnen de uitgebreide luchtconfiguraties niet zonder meer gerelateerd 
worden aan de onwelwording onder water, en waarschijnlijk evenmin aan AGE. Een 
alternatieve verklaring voor de luchtconfiguraties is dat deze een gevolg zijn geweest van 
een barotrauma door de handmatige hartmassage en later de behandeling met een 
hartmassage-apparaat. 81 Dergelijke luchtconfiguraties worden in de literatuur beschreven 
als bijwerking van zowel manuele als geautomatiseerde machine hartmassage. Deze 
kunnen effecten van decompressieziekte bij CT-beeldvorming hebben nagebootst.82, 83, 84

Op grond van voornoemde overwegingen acht de Onderzoeksraad decompressieziekte 
als primaire oorzaak van het onwel worden onwaarschijnlijk. 

3.3.6 Acuut duikgerelateerd longoedeem 
De omstanders op het duikschip met wie de Onderzoeksraad heeft gesproken, verklaarden 
dat het slachtoffer bij het aan boord brengen schuim rondom haar mond had, wat duidt op 
longoedeem.85 Op grond van deze observatie lijkt snel ontstaan van longoedeem als 
gevolg van het duiken een meer waarschijnlijke oorzaak van onwel worden. Onder dompe-
ling in water zoals tijdens een duik leidt tot een drukverandering86 met een herverdeling 
van bloed vanuit de perifere weefsels naar het hart en de kleine bloeds omloop. Tijdens 

71 Intrapulmonale arterioveneuze anastomosen (IPAVA).
72 Dujic, Z., Palada I, Valic Z, Duplancic D, Obad A, Wisloff U, Brubakk AO: Exogenous nitric oxide and bubble 

formation in divers. Med Sci Sports Exerc 2006; 38: 1432-5.
73 Bakovic D, Glavas D, Palada I, Breskovic T, Fabijanic D, Obad A, Valic Z, Brubakk AO, Dujic Z: High-grade bubbles 

in left and right heart in an asymptomatic diver at rest after surfacing. Aviat Space Environ Med 2008; 79: 626-8.
74 Barak OF, Madden D, Lovering AT, Lambrechts K, Ljubkovic M, Dujic Z: Very Few Exercise-Induced Arterialized 

Gas Bubbles Reach the Cerebral Vasculature. Med Sci Sports Exerc 2015; 47: 1798-805.
75 Ljubkovic M, Dujic Z, Mollerlokken A, Bakovic D, Obad A, Breskovic T, Brubakk AO: Venous and arterial bubbles at 

rest after no-decompression air dives. Ibid.2011; 43: 990-5.
76 Ljubkovic M, Marinovic J, Obad A, Breskovic T, Gaustad SE, Dujic Z: High incidence of venous and arterial gas 

emboli at rest after trimix diving without protocol violations. J Appl Physiol (1985) 2010; 109: 1670-4.
77 Ljubkovic M, Zanchi J, Breskovic T, Marinovic J, Lojpur M, Dujic Z: Determinants of arterial gas embolism after 

scuba diving. Ibid.2012; 112: 91-5.
78 Madden D, Ljubkovic M, Dujic Z: Intrapulmonary shunt and SCUBA diving: another risk factor? Echocardiography 

2015; 32 Suppl 3: S205-10.
79 Mollerlokken A, Gaustad SE, Havnes MB, Gutvik CR, Hjelde A, Wisloff U, Brubakk AO: Venous gas embolism as a 

predictive tool for improving CNS decompression safety. Eur J Appl Physiol 2012; 112: 401-9.
80 Afhankelijk van de hoeveelheid en de grootte van de bellen.
81 Hartmassage uitgevoerd met een reanimatie-automaat: automated load-distributing band chest (LUCAS) 

compression.
82 Shiotani S, Ueno Y, Atake S, Kohno M, Suzuki M, Kikuchi K, et al. Nontraumatic postmortem computed tomographic 

demonstration of cerebral gas embolism following cardiopulmonary resuscitation. Jpn J Radiol. 2010 Jan 
30;28(1):1-7.

83 Ugurel S, Kocaoglu M, Saglam M, Üçöz T, Somuncu I. CT pneumoangiogram sign following cardiopulmonary 
resuscitation: detrimental cerebral air embolism or postmortal blood replacement with air? European Journal of 
Radiology Extra. 2003;45(3):114-7.

84 Zenda T, Takayama T, Miyamoto M, Yamaguchi S, Endo T, Inaba H. Intravascular gas inmultiple organs detected by 
postmortem computed tomography: effect of prolonged cardiopulmonary resuscitation on organ damage in 
patients with cardiopulmonary arrest. Jpn J Radiol. 2011;29(2):148-51.

85 Ophoping van vocht in de longen, waardoor deze zich niet meer met lucht kunnen vullen. Longoedeem ontstaat 
meestal doordat het hart onvoldoende pompt waardoor het vocht zich ophoopt in de longen, maar kan ook 
ontstaan door een beschadiging van de long.

86 Hydrostatische drukgradiënt.
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duiken neemt bovendien de weerstand in de luchtwegen altijd al toe door de extra 
weerstand van de ademapparatuur. Dit betekent dat de arbeid die een duiker onder water 
moet verrichten om te ademen altijd groter is dan boven water. In dit geval is de toename 
van de weerstand mogelijk extra groot geweest indien de geconstateerde afwijkingen aan 
de ademapparatuur ook al bestonden op het moment van duiken.

Longoedeem kan zich onder dergelijke omstandigheden ontwikkelen 87 - 99   door de aan-
zienlijke belasting van hart en bloedvaten door het duiken, iets wat in meer of mindere 
mate voor elke duiker geldt.100 - 104  Een dergelijke belasting van het hart wordt toege-
schreven aan een excessieve reactie van het sympathische zenuwstelsel105 op koude en 
inspanning.106 Als gevolg daarvan loopt de druk in het hart op terwijl bovendien het 
aanbod van bloed aan het hart toeneemt door een vergroting van het centrale bloed-
volume als gevolg van onderwaterdompeling. Dit aan duiken gerelateerde type long-
oedeem staat bekend als immersion pulmonary edema (IPE).107 

87 Edmonds C, Lippmann J, Lockley S, Wolfers D: Scuba divers’ pulmonary oedema: recurrences and fatalities. 
Diving Hyperb Med 2012; 42: 40-4.

88 Cochard G, Arvieux J, Lacour JM, Madouas G, Mongredien H, Arvieux CC: Pulmonary edema in scuba divers: 
recurrence and fatal outcome. Undersea Hyperb Med 2005; 32: 39-44.

89 Cochard G, Henckes A, Deslandes S, Noel-Savina E, Bedossa M, Gladu G, Ozier Y: Swimming-induced immersion 
pulmonary edema while snorkeling can be rapidly life-threatening: case reports. Undersea Hyperb Med 2013; 40: 411-6.

90 Madden D, Ljubkovic M, Dujic Z: Intrapulmonary shunt and SCUBA diving: another risk factor? Echocardiography 
2015; 32 Suppl 3: S205-10.

91 Peacher DF, Martina SD, Otteni CE, Wester TE, Potter JF, Moon RE: Immersion pulmonary edema and 
comorbidities: case series and updated review. Med Sci Sports Exerc 2015; 47: 1128-34.

92 Peacher DF, Pecorella SRH, Freiberger JJ, Natoli MJ, Schinazi EA, Doar PO, Boso AE, Walker AJ, Gill M, Kernagis D, Uguccioni 
D, Moon RE: Effects of hyperoxia on ventilation and pulmonary hemodynamics during immersed prone exercise at 4.7 ATA: 
possible implications for immersion pulmonary edema. Journal of Applied Physiology 2010; 109: 68-78.

93 Edmonds C: The evolution of scuba divers pulmonary edema. Undersea Hyperb Med 2016; 43: 83-91.
94 Moon RE, Martina SD, Peacher DF, Potter JF, Wester TE, Cherry AD, Natoli MJ, Otteni CE, Kernagis DN, White 

WD, Freiberger JJ: Swimming-Induced Pulmonary Edema: Pathophysiology and risk reduction with sildenafil. 
Circulation 2016; 133: 988-96.

95 Henckes A, Lion F, Cochard G, Arvieux J, Arvieux CC: [Pulmonary oedema in scuba-diving: frequency and 
seriousness about a series of 19 cases]. Ann Fr Anesth Reanim 2008; 27: 694-9.

96 Slade JB, Jr., Hattori T, Ray CS, Bove AA, Cianci P: Pulmonary edema associated with scuba diving: case reports 
and review. Chest 2001; 120: 1686-94.

97 Pons M, Blickenstorfer D, Oechslin E, Hold G, Greminger P, Franzeck UK, Russi EW: Pulmonary oedema in healthy 
persons during scuba-diving and swimming. Eur Respir J 1995; 8: 762-7.

98 Ljubkovic M, Gaustad SE, Marinovic J, Obad A, Ivancev V, Bilopavlovic N, Breskovic T, Wisloff U, Brubakk A, Dujic 
Z: Ultrasonic evidence of acute interstitial lung edema after SCUBA diving is resolved within 2-3h. Respir Physiol 
Neurobiol 2010; 171: 165-70.

99 Prediletto R: Pulmonary edema during breath-hold diving immersion. J Appl Physiol 2010; 109: 1277; discussion 1281-2.
100 Gaustad SE, Brubakk AO, Hoydal M, Catalucci D, Condorelli G, Dujic Z, Marinovic J, Ljubkovic M, Mollerlokken A, 

Wisloff U: Immersion before dry simulated dive reduces cardiomyocyte function and increases mortality after 
decompression. J Appl Physiol: 752-7.

101 Lozo M, Madden D, Gunjaca G, Ljubkovic M, Marinovic J, Dujic Z: The impact of consecutive freshwater trimix 
dives at altitude on human cardiovascular function. Clin Physiol Funct Imaging 2015; 35: 142-9.

102 Marinovic J, Ljubkovic M, Obad A, Bakovic D, Breskovic T, Dujic Z: Effects of successive air and trimix dives on 
human cardiovascular function. Med Sci Sports Exerc 2009; 41: 2207-12.

103 Thom SR, Milovanova TN, Bogush M, Yang M, Bhopale VM, Pollock NW, Ljubkovic M, Denoble P, Madden D, Lozo 
M, Dujic Z: Bubbles, microparticles, and neutrophil activation: changes with exercise level and breathing gas 
during open-water SCUBA diving. J Appl Physiol 2013; 114: 1396-405.

104 Baber A, Nair SU, Duggal S, Bhatti S, Sundlof DW: Stress Cardiomyopathy Caused by Diving: Case Report and 
Review of the Literature. J Emerg Med 2016; 50: 277-80.

105 Deel van het autonome zenuwstelsel dat stimulerend werkt op hart en longen. Het zorgt bij activiteit van het lichaam 
onder andere voor een hogere hartslag, vernauwing van de bloedvaten in de spieren en een hogere ademfrequentie.

106 Winklewski PJ, Kot J, Frydrychowski AF, Nuckowska MK, Tkachenko Y: Effects of diving and oxygen on autonomic 
nervous system and cerebral blood flow. Diving Hyperb Med 2013; 43: 148-56.

107 http://www.diversalertnetwork.org/medical/articles/Immersion_Pulmonary_Edema.
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Longoedeem leidt snel tot een levensbedreigende afname van het vermogen van de longen 
om zuurstof op te nemen. Omdat het zuurstofverbruik niet afneemt, daalt de zuur stof -
spanning van het bloed en dit kan, indien onbehandeld, het overlijden tot gevolg hebben.

3.3.7 Koolzuurvergiftiging
Een mogelijk aan de onwelwording bijdragende factor is koolzuurvergiftiging. Bij kool-
zuur vergiftiging verdringt het koolzuur (CO2) de aanwezige zuurstof (O2). Kool zuur-
vergiftiging kan zijn ontstaan door een bemoeilijkte ademhaling samenhangend met de 
aangetoonde verhoogde ademweerstand in de ademautomaat van het volgelaats-
masker.108, 109 Een verhoogde ademweerstand leidt tot een toename van de ademarbeid 
waardoor het lichaam extra koolzuur produceert. Wanneer dit koolzuur binnen het masker 
opnieuw wordt ingeademd, bijvoorbeeld als gevolg van een loszittend neusmondkapje, 
kan koolzuurvergiftiging ontstaan. 

Overigens kan koolzuurvergiftiging ook bij een normaal functionerend masker zijn 
ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van toegenomen koolzuurproductie door lichamelijke 
inspanning onder water in combinatie met een individueel bepaalde lagere gevoeligheid 
van het ademcentrum voor koolzuur.110, 111 Koolzuurvergiftiging kan zeer snel ontstaan en 
dan leiden tot duizeligheid, verwardheid en bewustzijnsverlies.112 Een sterk verhoogd 
koolzuurgehalte kan eveneens leiden tot longoedeem via een vergelijkbaar mechanisme 
als beschreven voor aan duiken gerelateerde longoedeem (toegenomen activiteit van 
het sympathische zenuwstelsel). Koolzuurvergiftiging ontstaat sluipend en hoeft zich niet 
altijd te uiten als kortademigheid.113 Het slachtoffer greep voordat ze bewusteloos raakte 
naar haar hoofd; dit kan wijzen op hoofdpijn die ontstaat door verwijding van de 
bloedvaten in de hersenen als gevolg van een verhoogd koolzuurgehalte.114 - 117

108 Conform de wet van Dalton zal bij een omgevingsdruk van 300 kPa(~ 3atm ~ 20 msw) de vastgestelde pCO2 van 
3% overeenkomen met het ademen van lucht aan de oppervlakte met 9% CO2.

109 Duiktechnisch onderzoek ongeval Noordzee, militaire bijstand, versie 1.0, 28-09-2015.
110 Edmonds C. Carbon dioxide toxicity. In: Edmonds C, Lowry, C., Pennefather, J., Walker,R., ed. Diving and 

Subaquatic Medicine. 4 ed; 2002.
111 Edmonds et al. Beschrijven dat ervaren duikers een verminderd vermogen hebben om dreigende koolzuur-

vergiftiging op te merken.
112 Sterba cs (report No. 12-90, US Navy Experimental diving unit, pagina 12-90.
113 Warkander DE, Norfleet WT, Nagasawa GK, Lundgren CE: CO2 retention with minimal symptoms but severe 

dysfunction during wet simulated dives to 6.8 atm abs. Undersea Biomed Res 1990; 17: 515-23.
114 Kety SS, Schmidt CF: The effects of altered arterial tensions of carbon dioxide and oxygen on cerebral blood flow 

and cerebral oxygen consumption of normal young men. J Clin Invest 1948; 27: 484-92.
115 Markwalder TM, Grolimund P, Seiler RW, Roth F, Aaslid R: Dependency of blood flow velocity in the middle 

cerebral artery on end-tidal carbon dioxide partial pressure--a transcranial ultrasound Doppler study. J Cereb.
Blood Flow Metab. 1984; 4: 368-372.

116 Edmonds C: Carbon dioxide toxicity, Diving and Subaquatic Medicine, 4 edition. Edited by Edmonds C, Lowry, C., 
Pennefather, J., Walker,R., 2002.

117 Verbree J, Bronzwaer AS, Ghariq E, Versluis MJ, Daemen MJ, van Buchem MA, Dahan A, van Lieshout JJ, van Osch 
MJ: Assessment of middle cerebral artery diameter during hypocapnia and hypercapnia in humans using ultra-
high-field MRI. J Appl Physiol 2014; 117: 1084-9.
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Deelconclusies

1. Op grond van de beschikbare informatie kan de oorzaak van onwel worden en 
overlijden van het duikslachtoffer niet met zekerheid worden vastgesteld. De 
meest waarschijnlijke oorzaak is toenemend zuurstoftekort door acuut long-
oedeem als gevolg van het duiken (immersion pulmonary edema) of kool zuur-
vergiftiging, dan wel een combinatie van beide. 

2. Aangezien het slachtoffer onwel werd voor de opstijging, acht de Onderzoeksraad 
decompressieziekte onwaarschijnlijk.

3�4 Aandachtspunten voor duikers

Dit onderzoek toont aan dat er meer gevaren de duiker bedreigen dan alleen maar de 
breder bekende decompressieziekte.

De Onderzoeksraad acht het van groot belang dat sportduikers zich bewust zijn van de 
risico’s die zij lopen en dat zij daarnaar handelen. Duikapparatuur is gevoelig. Ogen-
schijn lijk kleine technische mankementen kunnen onder water een levensgevaarlijke 
bedreiging vormen voor de gezondheid van de gebruiker. Voortdurende aandacht voor 
de goede werking van de apparatuur is een voorwaarde om veilig te kunnen duiken.

Decompressieziekte is te voorkomen door beheerst op te stijgen, voor andere risico’s 
geldt die beheersbaarheid in mindere mate. Opstijgen volgens de daarvoor bekende 
richt lijnen is dus van groot belang, maar dat alleen maakt duiken nog niet tot een veilige 
sport. Hoewel (nog) niet verplicht, is het wenselijk dat elke duiker zich periodiek laat 
keuren door een arts met duikmedische kennis. Voor de ouder wordende duiker is het 
boven dien van belang zich te realiseren dat het lichaam met het toenemen der jaren 
anders gaat reageren op drukwisselingen en dat er gezondheidsproblemen kunnen 
ontstaan die zich op jongere leeftijd onder dezelfde omstandigheden niet hebben 
voorgedaan. 

Het duikongeval laat zien hoe complex het kan zijn om vast te stellen wat er met een 
slachtoffer van een duikongeval is gebeurd. Daarom is het nodig om - zeker bij twijfel 
over de oorzaak van het ongeval - zo snel mogelijk de juiste medische en duikmedische 
expertise te betrekken. Op die manier kan een goede diagnose worden gesteld en kan 
de patiënt zo snel mogelijk een passende behandeling worden geboden.
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4 TOEDRACHT EN ANALYSE 
HULPVERLENING 

Dit hoofdstuk bevat de toedracht en de analyse van de wijze waarop op 11 juli 2015 de 
hulpverlening na het duikongeval is ingezet en gecoördineerd. De eerste vraag die daarbij 
centraal staat is hoe de hulpverlening feitelijk is verlopen. Daartoe heeft de Onderzoeksraad 
de hulpverlening gedetailleerd gereconstrueerd. Vervolgens is de vraag aan de orde of er 
sprake is geweest van de best mogelijke medische zorg aan de duikster. 

4�1 Verloop van de hulpverlening

Nadat het bewusteloze slachtoffer aan boord van het duikschip was gebracht, stelde de 
schipper om 10.15 uur het Kustwachtcentrum (KWC) in Den Helder op de hoogte van de 
noodsituatie. Het KWC zei toe de schipper met een arts van de Radio Medische Dienst 
(RMD) in verbinding te stellen en een reddingshelikopter te sturen.

Voor reddingsoperaties op zee maakt de Kustwacht sinds begin 2014 gebruik van de 
door Rijkswaterstaat gecontracteerde helikopters van het particuliere helikopterbedrijf 
NHV. Deze zijn op twee plaatsen gestationeerd, op de maritieme vliegbasis De Kooy bij 
Den Helder en op Heliport Pistoolhaven op de Maasvlakte. Omdat de centralist van het 
KWC dacht dat de Maasvlakte dichter bij de plaats van het incident was dan Den 
Helder,118 gaf hij de voorkeur aan de helikopter van de Maasvlakte. De centralist van het 
LCC, die de inzet van de reddingshelikopters verzorgt, wees de kustwachtcentralist er op 
dat er in dat geval geen arts 119 meegaat aan boord van de helikopter. De kust wacht-
centralist wijzigde daarop zijn keuze en verzocht vervolgens om de SAR-helikopter van 
Den Helder te alarmeren.

Korte tijd later belde de kustwachtcentralist nogmaals naar het LCC, om zijn keuze weer 
te veranderen van Den Helder in de Maasvlakte. Hij deed dit omdat de helikopter vanaf 
de Maasvlakte naar zijn idee eerder bij de plaats van het incident 120 kon zijn en dat, 
indien nodig, er altijd nog een arts met een tweede helikopter achteraan gestuurd kon 
worden.

118 Dit is juist, de afstand tot de Maasvlakte was ongeveer 50 km, de afstand tot Den Helder ongeveer 70 km.
119 In de procedure vóór 2015 bestond de mogelijkheid om een officier-arts van de Marine met de reddingshelikopter 

uit Den Helder mee te laten vliegen. Sinds 1 juli 2015 is de arts vervangen door een ambulanceverpleegkundige 
(medic), die permanent deel uitmaakt van de helikopterbemanning uit Den Helder. Nog niet geheel gewend aan 
de nieuwe regeling sprak de centraliste van het LCC aanvankelijk over ‘arts’ in plaats van medic.

120 18 kilometer uit de kust van Noordwijk.
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Tijd Kustwachtcentrum
(KWC)

Helikopter
Maasvlakte

Helikopter
Den Helder

Arts Radio
Medische Dienst

Korte toedracht prehospitale hulpverlening

Ontvangt melding 
‘duikongeval’

Alarmeert helikopter 
Den Helder

Alarmeert helikopter 
Maasvlakte, gesprek 
over arts ter plaatse of 
niet

Informeert arts RMD 
en krijgen 1e advies

Ontvangt 2e advies 
van RMD arts

Biedt helikopter Den 
Helder mogelijkheid 
om medic aan boord 
af te zetten

Vraagt aan helikopter 
Maasvlakte of kikker 
ook de medic is

Geeft helikopter Den 
Helder toestemming 
om terug te keren

Voert lang gesprek 
met AMC. Uitkomst: 
slachtoffer kan niet 
naar AMC. De 
bestemming wordt 
geannuleerd.

VU wordt nieuwe 
bestemming

Weigert voorstel,  
duurt te lang. 
Opdracht: vlieg naar 
Pistoolhaven

Stemt in met het 
voorstel van helikopter 
Maasvlakte

Wordt gealarmeerd 

Komt ter plaatse

Zet kikker aan boord

Co-piloot zegt dat 
kikker ook de medic 
is

Hijst slachtoffer en 
kikker in de helikopter

Ontvangen bericht 
KWC dat AMC niet 
doorgaat en geven 
aan: ‘Short on fuel’

‘Short on fuel’, vliegt 
door naar 
Pistoolhaven

Stelt voor naar Goes 
te vliegen

Stelt voor direct naar 
EMC te vliegen

Landing op 
(helikopter)platform 
EMC en overdracht 
slachtoffer

Wordt gealarmeerd 

Mag medic aan 
boord zetten

Vraagt KWC of 
helikopter Maasvlakte 
een medic heeft 

Keert terug naar
Den Helder

Advies: stuur 
helikopter + redding-
boot met ambulance-
personeel

Advies: stabiliseren 
heeft prioriteit

10.15

10.16 - 10.18

10.21

10.29 - 10.30

10.36

10.38

10.45

10.52

11.05

11.08

11.13

11.26

Figuur 9: Tijdlijn korte toedracht prehospitale hulpverlening.
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De centralist van het LCC probeerde tevergeefs de heliport op de Maasvlakte telefonisch 
te bereiken, om de daar gestationeerde helikopter uit te sturen. De centralist vond de 
beslissing van het KWC wel vreemd, omdat op basis van instructies bij het LCC bekend 
was dat de helikopter in Den Helder de primair in te zetten vliegende eenheid is en de 
helikopter van de Maasvlakte een back-up. Toen de centralist van de piloot van de reeds 
gealarmeerde helikopter van Den Helder vernam dat de helikopter van de Maasvlakte in 
Katwijk met een SAR-demonstratie bezig was, besloot de centralist uit eigen beweging 
de helikopter uit Den Helder niet terug te roepen en door te laten vliegen naar het 
ongeval.

In de veronderstelling dat de centralist van het LCC de helikopter van de Maasvlakte had 
gealarmeerd, nam een van de centralisten in het KWC via de marifoon contact op met 
deze eenheid. De helikopter van de Maasvlakte bevond zich op dat moment in Katwijk. 
De kustwachtcentralist gaf de coördinaten van de plaats van het incident aan de 
bemanning door, waarop deze de SAR-demonstratie onderbrak en koers zette naar het 
duikschip. Beide reddingshelikopters waren vanaf dat moment, om 10.20 uur, onderweg 
naar de plaats van het incident.

Het KWC had ondertussen telefonisch contact met de dienstdoende arts van de RMD. 
Deze adviseerde om naast de helikopter ook een reddingboot met ambulance personeel 
in te zetten. Het KWC verbond de arts vervolgens door met de schipper van het duik-
schip.

Vanwege de korte afstand tussen Katwijk en de plaats van het incident en omdat de 
reddings helikopter van de Maasvlakte letterlijk een vliegende start maakte, was deze 
zeer snel ter plaatse. De co-piloot meldde zich bij het KWC met de vraag of hij het 
slachtoffer op moest pikken. De kustwachtcentralist antwoordde dat hij nog bezig was 
het duikschip met de dokter in verbinding te stellen, waarop de co-piloot zei te wachten 
op instructies.

Op advies van de RMD-arts alarmeerde het KWC de KNRM in IJmuiden. Daar was zojuist 
een EHBO-oefening afgerond, waar ook de afdeling Zandvoort aan had deelgenomen. 
De reddingboten van Zandvoort en IJmuiden waren daardoor, inclusief bemanning, 
gereed om uit te rukken. De boot van Zandvoort ging dan ook direct op weg, maar de 
Kustwacht vroeg de reddingboot van IJmuiden de komst van ambulance personeel af te 
wachten. Vervolgens verzocht het KWC de veiligheidsregio Kennemerland een ambu-
lance naar de haven van IJmuiden te sturen. Twaalf minuten na de reddingboot van 
Zandvoort zette ook de reddingboot van IJmuiden, met aan boord een ambulance-
verpleeg kundige en een ambulancechauffeur, koers richting het duik schip. Op dat 
moment waren vier hulpverleningseenheden op het duikongeval ingezet, twee redding-
boten en twee helikopters. Twee eenheden, de helikopter uit Den Helder en de redding-
boot van IJmuiden, hadden een ambulanceverpleegkundige met medische apparatuur 
aan boord. 

Terwijl de helikopter van de Maasvlakte boven het schip hing en vroeg om aanwijzingen, 
volgde een tweede telefoongesprek tussen de RMD-arts en het KWC. De arts probeerde 
zich een beeld te vormen van de situatie. Hij begreep van het KWC dat de helikopter 
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geen medisch personeel aan boord had en overwoog aanvankelijk om de reddingboot 
met ambulanceverpleegkundige af te wachten. In tweede instantie liet de RMD-arts de 
keuze over aan de kikker 121 van de helikopter van de Maasvlakte: deze kon de patiënte 
overdragen aan de aanvarende verpleegkundige, of haar aan boord van de helikopter 
hijsen. Op de vraag van het KWC welk ziekenhuis de beste bestemming voor het slacht-
offer was, kon de arts geen antwoord geven. Wel zei hij dat het stabiliseren van de patiënte 
de eerste zorg was - behandeling in een hyperbare tank zou eventueel later nog kunnen.

In de volgende minuten sprak het KWC met de drie eenheden die nog onderweg waren 
naar het duikschip: de helikopter uit Den Helder en de twee reddingboten van de KNRM. 
De kustwachtcentralist vroeg bij herhaling aan de helikopter uit Den Helder of daar een 
medic aan boord was. De co-piloot antwoordde bevestigend. ‘Dan kunt u die afzetten 
op het schip, als u dat wilt’, zei de kustwachtcentralist. 

Om 10.38 uur meldde de helikopter van de Maasvlakte zich met de mededeling dat hij 
zijn diver 122 aan boord van het schip had gebracht. Het KWC herhaalde het bericht twee 
keer: de diver is aan boord van het schip. Een minuut later vroeg de helikopter uit Den 
Helder of er iets bekend was over een medic die aan boord was gebracht door de 
helikopter van de Maasvlakte. Het KWC antwoordde zojuist bericht te hebben gekregen 
dat de helikopter van de Maasvlakte zijn medic aan boord van het duikschip had 
gebracht. Ook de beide reddingboten kregen bericht van het KWC dat de medic van de 
helikopter van de Maasvlakte aan boord was van het schip.

In werkelijkheid was het de kikker - niet zijnde een medic - die door de helikopter van de 
Maasvlakte was neergelaten op het dek van het duikschip. De kikker zag dat er een 
reanimatie gaande was - dat was hem uit de berichten van het KWC niet duidelijk 
geworden. De kikker controleerde de zuurstofsaturatie 123 van de duikster en stelde vast 
dat zij er slecht aan toe was. 

De helikopter van de Maasvlakte wilde van het KWC weten waar het slachtoffer naar toe 
moest. De kustwachtcentralist zei dat de arts het niet verstandig vond om het slachtoffer 
per helikopter te vervoeren zonder medische begeleiding en liet de helikopter van de 
Maasvlakte wachten op nadere instructies.

Om 10.45 uur maakte de co-piloot van de aanvliegende helikopter uit Den Helder aan 
het KWC kenbaar dat hij er allerminst zeker van was dat zich onder de collega’s van de 
Maasvlakte een medic bevond. Hij verzocht het KWC dit na te gaan. De kustwachtcentralist 
vroeg daarop aan de helikopter van de Maasvlakte of de kikker, die zojuist aan boord 
was afgezet, ook de medic was. De co-piloot antwoordde bevestigend: ‘dat is ook onze 
medic’.

121 De kikker is het bemanningslid van een reddingshelikopter dat aan een lijn kan worden neergelaten en opgehesen, 
bijvoorbeeld om een drenkeling uit het water te halen. De kikker wordt ook wel ‘duiker’ genoemd, of in het Engels 
diver.

122 De co-piloot bedient zich volgens protocol van de Engelse taal en gebruikt daarom het woord diver als hij de 
kikker bedoelt.

123 De zuurstofsaturatie, ofwel zuurstofverzadiging, is de waarde die aangeeft hoeveel procent van het hemoglobine 
in de rode bloedcellen in het slagaderlijke bloed zuurstof heeft gebonden. In de slagaders hoort 95-100% van het 
hemoglobine zuurstof gebonden te hebben.
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Het KWC oordeelde nu dat de komst van de helikopter uit Den Helder, die op enkele 
minuten van het schip verwijderd was en herhaaldelijk zijn medic had aangeboden, niet 
langer nodig was en stuurde de helikopter terug naar zijn thuisbasis.

Aan boord van het duikschip beoordeelde de kikker de situatie als onhoudbaar. De 
bewusteloze vrouw moest dringend naar een ziekenhuis overgebracht worden en de 
personen die bezig waren haar te reanimeren zouden dit niet lang meer volhouden. 
Omdat de kikker door de drukte op het marifoonkanaal geen overleg kon voeren met de 
helikopterbemanning of het KWC nam hij zelfstandig de beslissing om het slachtoffer 
aan boord van de helikopter te hijsen.

Om 10.52 uur nam het KWC telefonisch contact op met het AMC in Amsterdam om de 
opvang van de patiënte te regelen. De kustwachtcentralist probeerde eerst de afdeling 
hyperbare geneeskunde te bereiken, maar toen dat niet lukte belde hij met het meldpunt 
van de afdeling Beveiliging. De centralist van het meldpunt zei dat op zaterdag op de 
afdeling hyperbare geneeskunde niemand aanwezig is en niet te weten hoe de 
bereikbaarheid geregeld is. Hij koos ervoor om het KWC te verbinden met de 
dienstdoende arts-assistent van de Interne Geneeskunde, maar hij werd doorverwezen 
naar de afdeling Spoedeisende Hulp en kreeg daar te horen dat de afdeling Chirurgie de 
aangewezen partij is om de melding van het KWC in ontvangst te nemen. Uiteindelijk 
was het een arts-assistent van Chirurgie die de kustwachtcentralist te woord stond.

Het telefoongesprek van de kustwachtcentralist met het AMC nam, inclusief wachttijd, 
bijna tien minuten in beslag. Ondertussen onderhield een tweede centralist van het 
KWC contact met de helikopter van de Maasvlakte. Tegen deze tweede centralist zei de 
co-piloot dat hij de duiker 124 ging oppikken. ‘Okee, prima’, antwoordde de centralist. 
Drie minuten later nam de co-piloot weer contact op met het KWC, zei tegen de centralist 
dat hij het slachtoffer op ging pikken,125 en vroeg naar welk ziekenhuis hij de vrouw moest 
brengen. Omdat de centralist verbaasd reageerde - hij had immers geen opdracht 
gegeven het slachtoffer aan boord te nemen - zei de co-piloot dat hij zojuist daartoe 
instructies had ontvangen. De centralist accepteerde het nu als een voldongen feit en zei 
dat het slachtoffer naar het AMC moest. 

De eerste centralist, die nog steeds met het AMC in gesprek was, hoorde zijn collega 
zeggen dat het slachtoffer aan boord van de helikopter was gehesen. Hij meldde de 
arts-assistent Chirurgie aan de andere kant van de lijn dat de helikopter onderweg was 
naar het AMC. De arts-assistent reageerde daar afwijzend op. Hij vond het ‘heel erg 
onhandig’, omdat het AMC op dat moment geen IC-capaciteit had.126 De arts-assistent 
adviseerde om de patiënte naar het ziekenhuis van de Vrije Universiteit (VUmc) te 
brengen. Zij kon zonodig daarna naar het AMC worden overgeplaatst voor hyperbare 
behandeling.

124 De co-piloot bediende zich volgens protocol van de Engelse taal en sprak dus van diver, maar toen een 
kustwachtcentralist hem niet goed verstond schakelde hij over op Nederlands, zodat de diver een duiker werd. De 
co-piloot gebruikte in dit specifieke gesprek ook het woord duiker, maar bedoelde daar dit keer het slachtoffer 
mee, hetgeen op dat moment tot een misverstand leidde. 

125 Zie Marifoongesprek 3.
126 Van een officiële opnamestop op de Spoedeisende Hulp was geen sprake.
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Om 11.00 uur gaf het KWC aan de helikopter van de Maasvlakte door dat de patiënte 
niet naar het AMC kon en verzocht opnieuw standby te blijven.

Omdat de patiënte nu aan boord was van de helikopter van de Maasvlakte beoordeelde 
het KWC dat ambulancepersoneel niet meer nodig was en liet de KNRM-boten huis-
waarts keren. De reddingboot van IJmuiden maakte rechtsomkeert, maar de bemanning 
van de Zandvoortse boot voer uit eigen beweging door naar het duikschip. KNRM-
bemanningsleden gingen daar aan boord en bekommerden zich om de duik partner van 
het slachtoffer. Omdat deze duikster dezelfde duik had doorgemaakt als haar partner 
beredeneerden de bemanningsleden dat ook zij een gezondheidsrisico liep. Uit voorzorg 
namen zij de duikster mee en brachten haar terug naar de kust. Ook nam de KNRM-
bemanning de apparatuur van de verongelukte duikster mee. In Zandvoort consulteerde 
de bemanning telefonisch de arts van de RMD die, in overleg met de dienstdoende 
duikerarts van de Marine, het niet nodig vond de duikster medisch te controleren en 
adviseerde haar naar huis te laten gaan. Later droeg de KNRM-bemanning de apparatuur 
van de verongelukte duikster over aan de politie. 

Ondertussen ontstond in de helikopter van de Maasvlakte onrust over de ontstane 
situatie. In de cabine van de helikopter werd het aan boord gehesen slachtoffer nu door 
twee bemanningsleden gereanimeerd. De piloot realiseerde zich dat snelle medische 
hulp vereist was om het slachtoffer te redden, maar hij voelde zich gehinderd door het 
uitblijven van een opdracht van het KWC. Daarnaast had de bemanning aandacht voor 
de brandstofvoorraad.127 Om 11.01 uur had de bemanning bij het KWC aangegeven nog 
een brandstofvoorraad te hebben voor drie kwartier, gevolgd door de opmerking dat ze 
‘short on fuel’ waren. De bemanning wist op dat moment niet waar ze naartoe moest en 
of het met de brandstofvoorraad mogelijk was om bij de bestemming te komen zodra 
het KWC die kenbaar zou maken. Om 11.05 uur, vijf minuten nadat de co-piloot te horen 
had gekregen dat de vlucht naar het AMC niet doorging, drong de co-piloot bij het KWC 
aan op een alternatieve bestemming. Om druk te zetten op de besluitvorming zei de 
co-piloot nogmaals dat ze ‘short on fuel’ waren en vroeg om een ‘immediate decision’. 
Het KWC zei dat het VU Medisch Centrum de nieuwe bestemming ging worden, maar 
verzocht de helikopterbemanning opnieuw nog even te wachten. De piloot negeerde dit 
verzoek om wederom te wachten en besloot terug te vliegen naar de thuishaven op de 
Maasvlakte. De co-piloot meldde aan het KWC: ‘We are proceeding to Pistoolhaven for 
refuel.’

Het KWC legde zich zonder tegenspraak neer bij deze koerswijziging en stuurde via de 
veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een ambulance naar de Maasvlakte, met de 
opdracht de patiënte van de helikopter over te nemen.

Een kwartier na beëindiging van het vorige gesprek belde nogmaals de arts-assistent 
van het AMC. Hij had zijn supervisor geïnformeerd en hij herhaalde dat het AMC geen 
IC-capaciteit had om de patiënte op te nemen en dat ze daarom naar het VU-ziekenhuis 

127 In het programma van eisen van Rijkswaterstaat staat met betrekking tot brandstof de volgende eis opgenomen: 
Het toestel/de toestellen keert/keren terug naar De Kooy of een andere place of safety, met een reserve van 
minimaal 30 minuten bij aankomst.
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moest voor de eerste opvang. Na stabilisatie kon de patiënte dan zonodig worden 
overgeplaatst naar het AMC voor behandeling op de hyperbare afdeling. Op dat moment 
was die aanwijzing niet meer nodig. De helikopter was immers al onderweg naar de 
Maasvlakte, waar het KWC de overdracht aan een ambulance had geregeld. 

Om 11.08 uur riep de helikopter van de Maasvlakte opnieuw het KWC op en stelde voor 
om naar het ziekenhuis in Goes te vliegen. Het KWC weigerde dit en zei dat er al een 
ambulance naar de Maasvlakte onderweg was. ‘Het duurt allemaal veel te lang zo’, 
merkte de kustwachtcentralist op.
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Legenda

1. Ongevalslocatie
2. KNRM Zandvoort
3. KNRM IJmuiden
4. VUmc
5. AMC
6. SAR-demonstratie
7. Pistoolhaven
8. Erasmus MC
9. Universitair Ziekenhuis 

Antwerpen
10. Maritiem Vliegkamp De Kooy
11. Admiraal De Ruyter 

Ziekenhuis, Goes
 NHV Helikopter Maasvlakte
 NHV Helikopter Maasvlakte 

met patiënte
 NHV Helikopter Den Helder

Figuur 10:  Overzicht (bij benadering) van routes helikopters en locaties die tijdens de reddingsoperatie van 

de duiker op 11 juli 2015 een rol hebben gespeeld. (Foto: Google earth)

Vijf minuten later deed de helikopterbemanning een volgend voorstel, nu om naar het 
EMC in Rotterdam te vliegen. De co-piloot zei daar genoeg brandstof voor te hebben. 
Het KWC stemde nu in met deze nieuwe bestemming en nam vervolgens contact op 
met de beveiliging van het EMC om de komst van de helikopter met de patiënte aan te 
kondigen. De medewerker van de beveiliging van het EMC was verrast door de snelle 
aankomsttijd, gaf aan dat zes minuten tot aan landing wel erg kort was, maar ging aan de 
slag met het treffen van voor bereidingen.
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Om 11.26 uur landde de helikopter op het helikopterplatform van het EMC en ging de 
patiënte naar de afdeling Spoedeisende Hulp. Vanaf het moment dat de kapitein van het 
duikschip het KWC alarmeerde, waren een uur en elf minuten verstreken. 

4�2 Zorgverlening aan duikster op 11 juli 2015 

De Nederlandse overheid hanteert het uitgangspunt dat medische zorg in Nederland 
effectief, veilig en tijdig moet zijn. In wet- en regelgeving is vastgelegd waar goede zorg 
in Nederland aan moet voldoen. In de acute medische zorg op land hebben partijen 
deze uitgangspunten uitgewerkt: de patiënt krijgt zo snel mogelijk de best beschikbare 
zorg op de juiste plaats. Tegen deze achtergrond wordt de medische zorg die het 
slachtoffer op 11 juli 2015 heeft ontvangen, geanalyseerd.

4.2.1 Prehospitale zorg 
In een levensbedreigende situatie zoals die zich hier voordeed, dient de reanimatie door 
omstanders zo snel mogelijk te worden overgenomen door professionele hulpverleners 
die specialistische reanimatiezorg kunnen bieden, de zogenaamde Advanced Life 
Support (ALS).128

De melding aan het KWC maakte direct duidelijk dat de duikster gereanimeerd werd. 
Het KWC onderkende het spoedeisende karakter van de melding. Het koos ervoor om 
de helikopter te laten alarmeren die zich het dichtste bij de ongevallocatie bevond. Deze 
helikopter had echter geen ambulanceverpleegkundige aan boord. Bovendien beschikte 
deze helikopter niet over medische uitrusting voor het geven van Advanced Life Support. 

De specialistische reanimatiezorg startte hierdoor pas in het ziekenhuis. Het slachtoffer 
arriveerde daar een uur en elf minuten nadat de melding van het duikongeval bij het KWC 
was binnengekomen. De helikopter uit Den Helder, die wel een ambulance verpleeg-
kundige aan boord had, had de incidentlocatie circa 35 minuten na de melding kunnen 
bereiken, waarna Advanced Life Support gestart had kunnen worden. Het KWC stuurde 
deze helikopter, die enkele minuten na de helikopter van de Maasvlakte ter plaatse had 
kunnen zijn, echter terug naar de thuisbasis. Ook de KNRM-boot met ambulancepersoneel 
aan boord werd teruggestuurd naar de thuisbasis. Ook deze eenheid had het slachtoffer 
eerder dan nu het geval was specialistische reanimatiezorg (ALS) kunnen bieden.

4.2.2 Hospitale zorg
Bij duikincidenten moet rekening worden gehouden met letsel 129 als gevolg van snelle 
drukverandering. Zijn er concrete aanwijzingen voor bijvoorbeeld decompressieziekte, of 
is een dergelijke diagnose niet uit te sluiten, dan moet het slachtoffer bij voorkeur 
vervoerd worden naar een ziekenhuis dat beschikt over duikmedische expertise en 

128 Specialistische reanimatie die bestaat uit onder meer toediening van medicatie rechtstreeks in de ader, het 
aanbrengen van een beademingsbuis in de luchtpijp (intubatie) en het zo nodig toedienen van een elektrische 
schok (defibrillatie).

129 Bijvoorbeeld decompressieziekte.
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behandel  mogelijkheden in een hyperbare tank.130, 131 Voor dit slachtoffer gold als extra 
eis dat het ziekenhuis in staat moest zijn een reanimatiepatiënt op te vangen en om een 
beademde patiënt te behandelen in de hyperbare tank. In Nederland is het enige 
centrum met een dergelijk profiel het AMC in Amsterdam. Het KWC nam terecht contact 
op met het AMC, maar omdat dit ziekenhuis de patiënte weigerde, moest men op zoek 
naar een alternatief. Het slachtoffer werd uiteindelijk naar het EMC in Rotterdam 
gebracht. Dit verder weg gelegen ziekenhuis beschikt niet over duikmedische expertise 
en heeft geen hyperbare tank. Vanwege de vermoedens dat het om decompressieziekte 
zou kunnen gaan, nam de arts van de afdeling spoedeisende hulp van het Erasmus 
contact op met de dienstdoende arts hyperbare geneeskunde van het EMC. Deze arts 
liet weten dat overplaatsing naar het AMC moeilijk zou worden, maar dat hij intern ging 
overleggen. Binnen tien minuten belde hij terug met de mededeling dat er geen 
mogelijkheid was voor overplaatsing. Het EMC besloot vervolgens de patiënte voor 
verdere behandeling aan te bieden aan het UZA. Daar ging men met de overname 
akkoord. Even later belde het AMC terug dat de patiënte alsnog kon komen, maar op 
dat moment was de overplaatsing naar Antwerpen al geregeld.

Het slachtoffer werd ‘s middags per ambulance (mobiele intensive care unit) vervoerd 
vanuit het EMC naar het UZA.

Deelconclusies

1. De (spoedeisende) medische zorg voldeed niet aan de uitgangspunten van de 
overheid dat zorg effectief, veilig en tijdig moet zijn.

2. De duikster heeft niet de best mogelijke medische zorg gekregen. Zij ontving 
namelijk later dan mogelijk de specialistische reanimatiezorg en is niet primair 
opgevangen in het ziekenhuis dat de beste mogelijk zorg kon bieden.

4�3 Analyse uitvoering hulpverleningsproces

In de vorige paragraaf is vastgesteld dat het slachtoffer niet de best mogelijke 
prehospitale en hospitale zorg heeft ontvangen. Om dergelijke situaties in de toekomst 
te voorkomen, wordt hier ingegaan op de achterliggende verklaringen.

4.3.1  Huidige werkprocessen en middelen niet geschikt voor spoedeisende 
medische zorg 

Medische hulpverlening is als onderdeel van search and rescue opgenomen in het 
formele takenpakket van de Kustwacht, maar daarbij wordt geen onderscheid gemaakt 

130 Cabine waarin de druk meer dan 1 atmosfeer is en de patiënt 100% zuurstof inademt. 
131 In Nederland zijn er drie centra die geschikt zijn voor de hyperbare behandeling van duikongevallen: AMC: opvang 

vitaal bedreigde patient: ja, beademingsmogelijkheden in tank: ja. Duikmedisch centrum marine: opvang vitaal 
bedreigde patient: nee, beademingsmogelijkheden in tank: ja. Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Goes: opvang vitaal 
bedreigde patient: ja, beademingsmogelijkheden in tank: nee
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in spoedeisende en niet-spoedeisende medische hulp. Spoedeisende medische zorg 
vereist een andersoortige aanpak. De huidige werkprocessen, vaardigheden en middelen 
die de Kustwacht ter beschikking staan, zijn daarvoor echter niet toereikend.

Het verlenen van medische zorg op de Noordzee kent twee werkprocessen: Radio 
Medisch Advies en medische evacuatie. In beide processen heeft het KWC een logistieke 
en coördinerende rol; de RMD-arts (en in de uitvoering eveneens de ingezette 
ambulanceverpleegkundigen) neemt de medisch-inhoudelijke taken voor zijn rekening.

Triage 
Het vaststellen van de juiste zorg na ontvangst van een melding, begint bij een triage 
door de meldkamer. Onder triage verstaan we het proces van urgentie bepalen en het 
indiceren van het vervolgtraject.132, 133

Uit de melding aan het KWC werd direct duidelijk dat de duikster gereanimeerd werd. 
Het KWC begreep dat er sprake was van een nood situatie, maar vergaarde geen 
informatie over de toestand van het slachtoffer door middel van een systematische 
triage. Was dat wel gebeurd, dan zou het slachtoffer zijn geplaatst in de hoogste 
urgentieklasse,134 waaruit de noodzaak volgt van het onmiddellijk ter plaatse brengen 
van specialistische ambulancezorg 135 en vervoer naar een ziekenhuis. Voor overleg met 
een arts is in die situatie geen tijd.

Gebruik van triagesystematiek faciliteert ook de communicatie met de ketenpartners, 
omdat het gemakkelijker duidelijk is te maken wat er aan de hand is en vooral wat er 
moet gebeuren. Dat voorkomt moeizame telefoongesprekken met een ziekenhuis om 
het slachtoffer geplaatst te krijgen. De Kustwachtcentralisten beschikken echter niet over 
een ondersteuningssysteem voor triage 136 en zijn er ook niet voor opgeleid. 

Meldersinstructie
Bij spoedeisende medische situaties geeft een meldkamer ambulancezorg (MKA) 
instructies aan de melder totdat professionele hulp ter plaatse is. In een MKA worden 
deze instructies automatisch bij de melding gegenereerd. Zeker op zee zou een 
dergelijke instructie meerwaarde hebben, omdat het op zee vaak lang duurt voordat 
hulpverleners ter plaatse zijn. Binnen de huidige processen van het KWC is hierin echter 
niet voorzien en ook beschikt de centralist niet over een systeem onder steunende 
triagetool die deze informatie in beeld brengt. De kapitein van het duikschip die het 
duikongeval meldde, heeft dan ook geen instructie ontvangen van de kustwachtcentralist 
die hem te woord stond. 

132 Nota verantwoorde Ambulancezorg, versie 4.0, februari 2014, Ambulancezorg Nederland.
133 In de ambulancezorg zijn momenteel twee triagesystemen operationeel: NTS en ProQA. Het veld is aan zet om te 

bepalen welke methodiek de voorkeur geniet.
134 Het NTS en en ProQA onderscheiden voor acute gezondheidsproblemen vijf urgentieklassen, waarvoor een 

bepaalde vorm van acute zorg het meest geëigend is. In de ambulancezorg wordt landelijk (ook bij gebruik van 
NTS en ProQA) gewerkt met andere urgentieklassen: A1, A2 en B.

135 Ambulancezorg is de (mobiele) zorg die beroepsmatig wordt verleend aan een patiënt met een aandoening of 
letsel met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige 
kennis vereist is en, indien nodig, het adequaat vervoeren van een patiënt of het verwijzen van een patiënt naar 
een andere zorgverlener.

136 In Nederland wordt op meldkamers vooral gebruik gemaakt van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) en ProQA.
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Inzetstrategie en sturing
Het bepalen van de juiste zorginzet vloeit in beginsel rechtstreeks voort uit de triage. Op 
zee spelen echter ook factoren als afstand en weersomstandigheden mee bij het bepalen 
van de inzet. Dit maakt de besluitvorming over zorginzet op zee complex ten opzichte 
van de situatie op land. De complexiteit wordt nog verder vergroot doordat niet alle 
inzetbare helikopters zijn uitgerust met een ambulanceverpleegkundige en bij spoed-
eisende zorg onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de zorginzet.137 Bij dit voorval 
kwam het KWC in de positie dat zij de zorginzet (mensen en middelen) moest bepalen, 
terwijl het centrum qua kennis en vaardigheden van het triëren niet toegerust is voor 
deze taak. Bovendien heeft het KWC hiertoe geen scenario’s uitgewerkt noch beoefend.

Dit voorval laat zien dat de inschakeling van een RMD-arts niet toereikend is bij vitaal 
bedreigde patiënten omdat hier teveel tijd mee is gemoeid.138 De afspraak is dat het 
KWC binnen 10 minuten na de melding het contact tussen de RMD-arts en de melder 
tot stand heeft gebracht.139, 140 In een situatie waarin elke seconde telt, is dit te lang. De 
RMD-arts kan wel van dienst zijn bij niet-spoedeisende medische hulpverlening. 
Spoedeisende medische hulpverlening vereist een andere aanpak, waarbij de kustwacht-
centralist zelf in staat moet zijn de juiste zorginzet te bepalen.

Het KWC koos na de melding van het duikongeval er direct voor om de SAR-helikopter 
te alarmeren. Voor het KWC was het duidelijk dat er sprake was van een noodsituatie. 
Toch koos de centralist voor de inzet van de helikopter zonder ambulance verpleeg-
kundige. Het snel ter plaatse brengen van een helikopter was voor de centralist bij de 
inzet bepaling leidend, niet het (zo snel mogelijk) ter plaatse brengen van medische 
expertise. 

Na het overleg met de RMD-arts werden op een later moment twee reddingboten gealar-
meerd, waarvan één met ambulancebemanning. Uit de analyse van de toedracht blijkt dat 
er veel overleg geweest is over de juiste zorginzet. Deze gang van zaken leert dat het bij 
spoedeisende zorg van belang is dat direct na de melding de juiste eenheden gealarmeerd 
kunnen worden, zonder dat eerst ruggespraak nodig is met een adviserend arts. 

Nadat de helikopter van de Maasvlakte bij het duikschip was aangekomen en zijn kikker 
had afgezet, besloot het KWC aanvankelijk het aan de helikopterbemanning van Den 
Helder over te laten of zij hun ambulanceverpleegkundige op het schip wilden afzetten. 
Later stuurde het KWC deze helikopter alsnog terug zonder dat de ambulance verpleeg-
kundige was ingezet. Deze ambulanceverpleegkundige had specialistische reanimatiezorg 
kunnen bieden indien men het slachtoffer aan boord van het schip had gehouden. Op 
het land leidt een reanimatiesituatie altijd tot inzet van twee ALS-teams. Ter vergelijking 

137 Zie hoofdstuk 5.
138 Zie slotparagraaf hoofdstuk 5.
139 Nota maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee 2010-2015, samenwerkingsovereenkomst ministerie 

V&W,KNRM en Koninklijke Marine van 6 januari 1999.
140 De norm is officieel 10 minuten, maar in de praktijk kost dit slechts enkele minuten. In het recente verleden werd 

het schip ‘heet’ doorverbonden met de arts. Op verzoek van de Kustwacht is dit, omwille van de eenduidigheid, 
gewijzigd naar een P2000 pager en inbelsysteem. De RMD-arts kan dus in de regel snel reageren en deze 
reactietijd kan geborgd worden (back-up).
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zou dus zowel de ambulanceverpleegkundige van de helikopter uit Den Helder als het 
ambulanceteam op de reddingboot van de KNRM ingezet zijn.

Nadat het slachtoffer aan boord van de helikopter van de Maasvlakte was gebracht, 
stuurde het KWC de twee ingezette KNRM-boten (een met ambulancepersoneel aan 
boord) terug naar hun thuisbasis. 

De buddy had dezelfde duik als het slachtoffer gemaakt en had daardoor mogelijk ook 
medische hulp nodig. Daarnaast kon zij waardevolle informatie over de duik en het 
slachtoffer geven. De zorg voor de buddy, die zich nog aan boord van het duikschip 
bevond, vormde geen aandachtspunt voor het KWC.141 Toen de buddy aan land gebracht 
was door de reddingboot, heeft de RMD-arts op verzoek van de KNRM-bemanning een 
advies gegeven (in samenspraak met een duikerarts) of het verantwoord was om de 
buddy naar huis te laten gaan.

Aanmelden bij en overdracht aan het ziekenhuis
Het KWC moet volgens de afspraken met NHV 142 bij een duikongeval de meldkamer 
ambulancezorg 143 inschakelen voor het bepalen van de bestemming van de patiënt en 
het verzorgen van de voormelding bij het uitgekozen ziekenhuis. Mocht er sprake zijn 
van een opnamestop op de afdeling Spoedeisende hulp (SEH), dan is de meldkamer 
daarvan op de hoogte. 

In verband met de continuïteit van zorg dient bij patiënten waarbij onderbreking van de 
zorg onverantwoord is, een vooraankondiging plaats te vinden bij het ziekenhuis zodat 
een team klaarstaat om de behandeling direct over te nemen. Het is gebruikelijk dat de 
meldkamer ambulancezorg de voormelding doet aan het ziekenhuis of de ambulance-
bemanning via een gelogde lijn zelf contact laat hebben met het ontvangende zieken-
huis.144 De essentiële informatie wordt hierbij volgens de SBAR-methodiek overgedragen. 
De SBAR staat voor Situation, Background, Assessment en Recommendation. 

Afwijkend van de met NHV afgesproken procedure schakelde het KWC niet de meld-
kamer ambulancezorg in voor de aanmelding bij het ziekenhuis. Volgens het KWC is het 
namelijk gebruikelijk om direct het ziekenhuis te bellen. De meldkamer ambulancezorg 
wordt alleen ingeschakeld als een helikopter niet bij het ziekenhuis kan landen. In dat 
geval moet er ambulancevervoer geregeld worden vanaf de landingsplaats van de 
helikopter tot aan het ziekenhuis.

Het KWC vroeg aan de RMD-arts welk ziekenhuis de beste bestemming was voor het slacht-
offer. De arts beantwoordde deze vraag niet en het KWC accepteerde dat. Naar mening 
van de RMD bepalen de piloot, de medic aan boord van de helikopter, en de Kustwacht 
de plaats waar de patiënt naartoe gebracht moet worden. De RMD heeft een adviserende 

141 Decompressieverschijnselen openbaren zich soms enige tijd na afloop van een duik.
142 Standard Operational Procedures, NHV Coastguard helikopters, versie 1 juli 2015, p.21. Het SOP is een bilaterale 

overeenkomst tussen de Kustwacht en NHV.
143 In de procedure wordt gesproken over de gemeenschappelijke meldkamer. In de praktijk is het de centralist 

ambulancezorg die de melding verder afhandelt.
144 In de praktijk komt het ook voor dat de RMD-arts (en niet het KWC) contact opneemt met het ontvangende ziekenhuis. 

Deze werkwijze is echter nergens vastgelegd.
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rol. Het KWC kan volgens de RMD de meldkamer ambulancezorg inschakelen, omdat die 
kan zien welk ziekenhuis plek heeft voor de patiënt. Wanneer er geen ambulance-
verpleegkundige in de helikopter aanwezig is, is het onduidelijk wie verantwoordelijk is 
voor het bepalen van de bestemming van de patiënt. 

In een overeenkomst tussen de Nederlandse staat, de KNRM en de Koninklijke Marine is 
vastgelegd hoe Kustwacht, RMD-arts en arts-officier van de marineluchtvaartdienst met 
elkaar de wijze van transport dienen af te stemmen,145 maar is niet vastgelegd wie in 
welke gevallen de bestemming van de patiënt bepaalt. De overeenkomst is niet 
vervangen door een andere overeenkomst sinds NHV de SAR-taak van Defensie heeft 
overgenomen en de arts-officier van de marineluchtvaartdienst niet meer ingezet wordt.

De kustwachtcentralist belde rechtstreeks naar het AMC om de opvang van de patiënte 
te regelen. Door de onbekendheid met de aanmeldprocedure voor spoedpatiënten 
belde de centralist niet met de coördinator op de Spoedeisende Hulp (de zogenaamde 
STIP-verpleeg kundige), maar met de afdeling hyperbare geneeskunde. Daar was op dat 
moment niemand aanwezig.146 Vervolgens belde het KWC met het meldpunt van de 
beveiliging. Bij de medewerker van de beveiliging was de procedure voor het op juiste 
wijze doorgeleiden van de melding niet bekend. Na zeven minuten wachten werd het 
KWC doorverbonden met de arts-assistent Chirurgie. De kustwachtcentralist was niet 
goed in staat de urgentie van de situatie voor het voetlicht te brengen en kon de 
medische vragen van de arts niet beantwoorden. De uitkomst van het tien minuten 
durende gesprek met het AMC was dat het volgens de arts-assistent ‘onhandig’ was de 
patiënte naar het AMC te vervoeren, omdat er op dat moment geen Intensive Carebed 
beschikbaar was. Het KWC legde zich hierbij neer.

Uit de gevoerde gesprekken en opgevraagde documenten 147 blijkt dat het AMC als 
uitgangspunt heeft dat het geen patiënten weigert op de afdeling Spoedeisende hulp. 
Voor het instellen van een eventuele SEH-stop geldt een regionale procedure die is 
vastgesteld in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Onderdeel van de procedure is 
dat de medische directie de opnamestop moet goedkeuren voordat deze wordt 
ingesteld. Aangezien er op 11 juli geen sprake was van een SEH-stop in het AMC had het 
slachtoffer naar het AMC kunnen worden vervoerd. Als de aanmelding bij het ziekenhuis 
via de meldkamer ambulancezorg zou zijn gelopen, dan was dat zeer waarschijnlijk ook 
gebeurd. Dat neemt niet weg dat de ongebruikelijke melding van het KWC binnen het 
AMC ook naar de juiste persoon doorgeleid had moeten worden. 

Het AMC beschikt als enige ziekenhuis in Nederland over duikmedische kennis én de 
mogelijkheid om een reanimatiepatiënt op te vangen en deze ook aansluitend te 
beademen in een hyperbare tank. Het AMC was in staat om de benodigde expertise op 
het gebied van duiken en traumazorg bijeen te brengen voor het bepalen van de 
diagnose en om te komen tot een passend behandelplan. 

145 Samenwerkingsovereenkomst tussen de Staat der Nederlanden, de KNRM en de Koninklijke Marine, 1999.
146 Duikerartsen hebben wel piketdienst en zijn oproepbaar.
147 Protocol Trauma Opvang Traumacentrum Noord-West Nederland, locatie AMC Trauma Unit AMC Versie juli 2006.
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Het unieke profiel van het AMC brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee 
voor de opvang van duikslachtoffers, mede omdat het stellen van de juiste diagnose 
complex is, zoals uiteengezet in het vorige hoofdstuk. 

Voor de behandeling van een beademingspatiënt in de hyperbare tank is afstemming 
nodig tussen een arts hyperbare therapie, een anesthesist en een intensivist. Dergelijke 
behandelingen komen dermate weinig voor dat het behandelteam ad hoc moet worden 
samengesteld.148 Het AMC had gezien haar eigen uitgangspunten en de unieke functie 
als level 1-ziekenhuis met hyperbare tank, deze patiënte in ieder geval moeten opvangen 
en stabiliseren op de afdeling Spoedeisende Hulp. Daarmee was tijd gewonnen voor het 
zoeken van een passende oplossing. Bij de afweging van alternatieven had in ieder geval 
de dienstdoende arts van de afdeling hyperbare geneeskunde moeten worden betrokken; 
betrokken, hetgeen nu niet is gebeurd.

Het KWC nam, zodra bekend werd dat de helikopter naar het EMC zou gaan, contact op 
met de beveiliging van het ziekenhuis om de komst van de patiënte aan te kondigen. Dat 
was zes minuten voor de verwachte aankomsttijd van de helikopter. Ook nu verliep dit 
contact niet via de meldkamer ambulancezorg en vond de aanmelding niet plaats bij de 
afdeling Spoedeisende Hulp. Op advies van de beveiliging nam het KWC contact op 
met de Spoedeisende Hulp. Door het ontbreken van een duidelijk beeld van de toestand 
van de patiënte kon het KWC de vragen van de arts over het hartritme en de 
bloedsomloop van het slachtoffer niet beantwoorden. De enige informatie die het KWC 
gaf was dat de duikster gereanimeerd werd en nog buiten bewustzijn was. Door de 
snelle komst en beperkte informatie heeft het ziekenhuis weinig gelegenheid gehad om 
zich op de komst van de patiënte voor te bereiden. De beperkte informatievoorziening 
maakt het stellen van een diagnose moeilijker.

148 De responstijd voor de hyperbare geneeskunde op het AMC is drie kwartier; d.w.z. binnen drie kwartier moet de 
dienstdoende arts van de hyperbare geneeskunde en de bijhorende verpleegkundigen in het ziekenhuis aanwezig 
zijn. Het in werking stellen van de tank duurt vijf minuten, daarna moet de beademingsapparatuur ingesteld 
worden. Daarnaast moet er een anesthesist beschikbaar zijn, want die moet mee de kamer in voor de ondersteuning 
van de patiënt. Die is op dat moment vijf uur in de hyperbare kamer gedurende de behandeling. Buiten de 
kantoortijden zijn er drie anesthesisten in het ziekenhuis; indien geen van deze drie beschikbaar is, dan moet het 
hoofd van de afdeling Anesthesie gaan kijken of er een extra anesthesist gebeld moet worden. 
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Figuur 11:  Procesbeschrijving spoedeisende medische hulpverlening aan de duikster op 11 juli 2015 (feitelijk 
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4.3.2 Kennis van mensen en middelen
Voor een juiste zorginzet is het van belang dat de meldkamer op de hoogte is van de 
inzetbare mensen en middelen en tevens bekend is met de (on)mogelijkheden van die 
mensen en middelen. Verder moet bekend zijn waar de hulpverleningseenheden zich 
bevinden op het moment dat zij moeten worden ingezet. 

Het KWC bleek op 11 juli 2015 niet goed op de hoogte van de uitrusting van de twee 
beschikbare SAR-helikopters. Dit probleem openbaarde zich overigens ook al eerder, 
zoals blijkt uit het onderzoek van de Onderzoeksraad naar een noodlanding van een 
Bristow-helikopter op de Noordzee.149 

Met de helikopter van de Maasvlakte vliegt geen ambulanceverpleegkundige mee en 
deze beschikt ook niet over medische uitrusting. De centralisten van het KWC waren niet 
goed op de hoogte van deze kritische wijziging die per 1 juli was ingegaan. De mede-
werkers waren per mail geïnformeerd over de nieuwe afspraken, maar hadden daar 
weinig of geen kennis van genomen. 

Kritische wijzigingen in het protocol dat tussen NHV en het KWC is opgesteld, waren 
eveneens niet goed geïmplementeerd. Het action plan dat het KWC hanteerde tijdens 
het incident was nog niet aangepast aan de nieuwe afspraken over de aanwezigheid van 
een ambulanceverpleegkundige. Het action plan ging nog uit van de oude situatie, met 
een arts-officier van de Marine. Daardoor zijn de centralisten door de Kustwacht niet in 
staat gesteld om hun werk goed te doen. Daarnaast is het action plan geen goed middel, 
het plan was niet compleet en niet up-to-date. Tevens bevat het plan geen duidelijke 
instructies wanneer en waarom het KWC contact op moet nemen met diverse instanties. 
Met name op medisch gebied wordt niet duidelijk wat het doel is van de acties. De 
centralisten worden daardoor niet geholpen om zich bewust te worden van het doel van 
het proces en het belang van de specifieke handelingen.

Door de onbekendheid met de personele en materiële uitrusting van de reddings-
helikopters, ontstond er bij de alarmering van de SAR-helikopter onduidelijkheid over de 
vraag welke helikopter het beste voor dit ongeval ingezet kon worden. De keuze viel 
uiteindelijk op de helikopter zonder medisch personeel aan boord. Ook later in het 
proces, toen de helikopter van de Maasvlakte op de plaats van het duikongeval was 
aangekomen, zorgde de onbekendheid met mensen en middelen voor verwarring en 
discussie (zie tekstkaders Marifoongesprek 1 en Marifoongesprek 2). 

149 Noodlanding in zee, Bristow AS322L2 Search and rescue helicopter, 21 november 2006 Noordzee nabij Den Helder.
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Marifoongesprek (1)
Na de alarmering door de schipper van het duikschip (10.15 uur) maakte het 
Kustwachtcentrum (KWC) contact met de centralist van het coördinatiecentrum LCC. 
De kust wacht centralist gaf de melding van een duikongeval door, de positie van het 
schip, zei dat het om een reanimatie ging en verzocht de inzet van een reddings-
helikopter. De centralist van het LCC stelde voor de helikopter in Den Helder (vlieg-
basis De Kooy) in te zetten.

LCC:  Okee, dan. Van De Kooy hè, NHV bedoel ik, van De Kooy, niet van de 
Maasvlakte.

KWC: Ja, mag ook van Maasvlakte hoor, (…) de Maasvlakte is dichterbij.
LCC: Ja precies, ik weet niet wat dichterbij is, dus…
KWC: Ja, Maasvlakte is dichterbij.

De kustwachtcentralist koos voor de helikopter die het dichtst bij de ongevallocatie 
gestationeerd is, die van de Maasvlakte. De kustwachtcentralist wist op dat moment 
niet dat die helikopter geen medisch personeel aan boord heeft. De centralist van 
het LCC maakte hem daarop attent. 

LCC: Dan gaat er geen arts mee, denk ik, of wel?
KWC:  (…), het lijkt mij wel handig dat er nu een arts meegaat, dus doe maar De 

Kooy, doe maar De Kooy.
LCC: Dan doen we De Kooy, we doen De Kooy. Ik ga nu alarmeren.

De keuze was nu gevallen op de helikopter met medische voorzieningen aan boord, 
boven de helikopter die het snelst ter plaatse kon zijn. De kustwachtcentralist belde 
echter onmiddellijk terug om dit besluit te herroepen. 

KWC: Ja hai. Doe toch maar De Maasvlakte.
LCC: Okee, Maasvlakte.
KWC:  Ja maar, want dat gedoe met die dokters… hoe was het ook al weer met die 

dokters, er zijn toch geen dokters meer?
LCC:  Nee, we vliegen nu met (…)-personeel, maar ik weet niet of dat ook met de 

Maasvlakte is, eerlijk gezegd.
KWC:  Okee, (…), het is zaak dat er zo snel mogelijk een helikopter komt en als er 

ook nog een dokter kan, dan sturen we er wel een tweede helikopter 
achteraan.

LCC:  Okee, dan gaan we… ik had ze al gealarmeerd maar dan ga ik die andere 
alarmeren

KWC: Ja okee, prima.

De RMD-arts ontving informatie van het KWC dat de helikopter die ter plaatse was, geen 
medisch personeel aan boord had. Hij overwoog aanvankelijk om de reddingboot met 
ambulanceverpleegkundigen af te wachten. In tweede instantie liet hij de keuze over aan 
de kikker van de helikopter van de Maasvlakte: deze zou ter plaats hulp kunnen verlenen 
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en de patiënte over kunnen dragen aan de aanvarende verpleegkundigen, of het slacht-
offer aan boord van de helikopter kunnen nemen en naar een ziekenhuis kunnen brengen. 

Het advies van de RMD-arts werd echter niet meteen uitgevoerd. De kustwachtcentralist 
bleef zich zorgen maken over de noodzakelijke medische hulp voor het slachtoffer: hij 
vroeg bij herhaling aan de bemanning van de helikopter van Den Helder of zij een medic 
aan boord hadden. Die vraag heeft de bemanning meerdere malen bevestigend beant-
woord. Daarbij attendeerden zij de centralist erop dat de helikopter van de Maasvlakte 
géén medic aan boord had. Toen de centralist dat verifieerde, antwoordde de bemanning 
van de helikopter van de Maasvlakte dat dat wél het geval was. De kustwachtcentralist 
werd hierdoor op het verkeerde been gezet (zie tekstkader Marifoongesprek 2). 

Marifoongesprek (2)
Om 10.38 uur had de helikopter van de Maasvlakte zijn kikker afgezet op het duik-
schip. Op het dek van het schip vroeg de kikker vervolgens aan de helikopter om de 
stretcher te laten zakken. De helikopter antwoordde dat de stretcher er aan kwam.

In de helikopter uit Den Helder (HDH), die nog onderweg was naar het duikschip, 
maakte de bemanning uit het marifoonverkeer op dat de collega’s van de Maasvlakte 
zich over het slachtoffer ontfermden. De co-piloot van de helikopter uit Den Helder 
maakte bij herhaling aan het KWC duidelijk dat hij een medic aan boord had. Om 
10.44 uur deed hij dit voor de derde keer:

HDH:  Rescue Den Helder, Zero Eight
KWC: Zero Eight, Den Helder Rescue
HDH:  Ja, wij zijn op vijf minuten flight en wij hebben een medic aan boord
KWC:  Ja, dat is goed ontvangen. (…), de Rescue One Zero is ook ter plaatse, heeft 

zijn medic afgezet en we wachten nog even op eh… op confirmatie.
HDH: Ja, weet je zeker dat er een medic mee is op de One Zero?
KWC: (…) Zero Eight, Coast Guard Center, dat is bij ons wel het idee.
HDH: Kunt u dat even confirmeren, want ik ben nog niet zo zeker.

Het KWC wendde zich nu opnieuw tot de helikopter van de Maasvlakte.

KWC: Rescue One Zero, Den Helder Rescue
HM: Rescue One Zero
KWC: Even ter confirmatie. Eh, de duiker die afgezet is, is dat ook uw medic?
HM: Dat is ook onze medic.
KWC: Ja goed ontvangen, dank u wel.

Het KWC stuurde nu de helikopter, met aan boord een ambulance verpleegkundige, 
terug naar Den Helder. Twee minuten later werd het slachtoffer aan boord gehesen 
van de helikopter van de Maasvlakte, waarin een ambulance verpleegkundige 
ontbrak. 
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Deelconclusies

1. De huidige procesinrichting is niet geschikt voor spoedeisende medische zorg. 
Het KWC bleek op 11 juli 2015 niet in staat de spoedeisende medische hulp-
verlening zodanig te organiseren dat het slachtoffer de best mogelijke zorg 
kreeg. 
a. Bij de hulpverlening had het KWC door het ontbreken van een systematische 

triage onvoldoende beeld van de toestand van het slachtoffer om een 
passende zorginzet te realiseren en de andere medische partijen te informeren 
over de urgentie.

b. Afwijkend van de afspraken met NHV schakelde het KWC de meldkamer 
ambulance zorg niet in voor het aanmelden van het slachtoffer bij het ziekenhuis.

c. Het KWC meldde het slachtoffer rechtstreeks aan bij het AMC, maar volgde 
daarbij niet de aanmeldprocedure van het ziekenhuis. Dit leidde er mede toe 
dat het slachtoffer werd geweigerd in het ziekenhuis met het best passende 
profiel. Het AMC was niet in staat om de ongebruikelijke melding van het 
KWC binnen het AMC naar de juiste persoon door te geleiden. 

d. Het AMC had gezien de unieke combinatie van de beschikbaarheid van duik-
medische kennis, de mogelijkheid om een reanimatiepatiënt op te vangen én 
die aansluitend te beademen in een hyperbare tank, het slachtoffer moeten 
opvangen en stabiliseren op de afdeling Spoedeisende Hulp. Het ziekenhuis 
had de benodigde expertise op het gebied van duiken en trauma zorg bijeen 
kunnen brengen voor het bepalen van de diagnose en om te komen tot een 
passend behandelplan voor dit slachtoffer. Nu is de patiënte geweigerd terwijl 
er geen sprake was van een formele opnamestop op de SEH en zonder dat 
een arts hyperbare geneeskunde bij de besluitvorming was betrokken.

e. Het KWC meldde het slachtoffer kort voor aankomst van de helikopter 
rechtstreeks aan bij de beveiliging van het EMC en wederom niet via de 
meldkamer ambulancezorg. Het ziekenhuis moest zich vervolgens op basis 
van onvoldoende informatie in een zeer kort tijdsbestek op de komst van de 
patiënte voorbereiden. 

2. Het KWC en zijn ketenpartners beschikten niet over actuele kennis over de 
inzetbare mensen en middelen waardoor tijdens de hulpverlening diverse malen 
onduidelijkheden en misverstanden ontstonden. Dit heeft er in belangrijke mate 
aan bijgedragen dat het slachtoffer prehospitaal niet van specialistische reani-
matie zorg is voorzien en niet de best passende hospitale zorg heeft ontvangen.

4.3.3 Invulling coördinerende taak KWC
Het KWC coördineert onder andere de inzet van middelen voor het overbrengen van 
een ambulanceverpleegkundige en het evacueren van een patiënt. Voor een coördine-
rende taak is het van belang om dezelfde taal te spreken als de partners, over zicht te 
hebben, doortastend op te treden en een geaccepteerde positie te hebben in acute 
situaties.
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Het KWC moet in die rol duidelijke instructies geven aan de partijen die worden ingezet 
en hen tevens te voorzien van de juiste en meest actuele informatie die zij nodig hebben 
voor het uitvoeren van hun taken. Om deze rol goed te kunnen vervullen is het nodig dat 
het KWC op de hoogte is van de afspraken met de ketenpartners. 

Overzicht over situatie 
De centralisten in het KWC stemden hun handelingen en de informatie waarover zij 
beschikten onvoldoende met elkaar af. Meerdere centralisten waren - zoals gebruikelijk 
is bij het KWC - bezig met het organiseren van de hulpverlening. Daarnaast moesten 
diezelfde centralisten vragen beantwoorden van verschillende partijen die niet direct bij 
de hulpverleningsactie betrokken waren. De centralisten waren niet voortdurend op de 
hoogte welke informatie bij collega’s bekend was, welke informatie aan wie was 
doorgegeven of welke opdrachten waren verstrekt. Ook bleek het kennisniveau tussen 
de centralisten te verschillen. Doordat de leidinggevende (duty-officer) door de ervaren 
drukte zelf als centralist ging optreden, ontbrak een totaalbeeld van de situatie. 

Informatievoorziening
De bemanning van de helikopter van de Maasvlakte wist bij aankomst op de plaats van 
het incident niet dat het slachtoffer werd gereanimeerd. De kikker kwam daar pas achter 
op het moment dat hij aan boord van het schip kwam. Ook was de helikopterbemanning 
er op dat moment niet van op de hoogte dat de helikopter uit Den Helder (met 
ambulance verpleegkundige) en een KNRM-boot met ambulancepersoneel op weg 
waren naar de ongevalslocatie. De helikopterbemanning had enkel de positie van het 
schip ontvangen. Vragen om meer informatie bleven op dat moment onbeantwoord.

Daarnaast verliep de daadwerkelijke informatievoorziening aan de partijen in het veld 
ook niet goed vanwege de grote hoeveelheid communicatie die plaatsvond op het VHF-
kanaal.150 

Het KWC heeft in een evaluatie van het incident geconstateerd dat gesprekken soms 
lang doorliepen en dat er veel is gecommuniceerd. Het KWC voerde geen regie op de 
communicatie. Dat maakte het voor sommige partijen onmogelijk om op momenten 
waarop dat nodig was, aanvullende informatie van het KWC te krijgen. De kikker kon 
door de drukte op het marifoonkanaal bijvoorbeeld geen overleg voeren met zijn eigen 
helikopterbemanning of met het KWC, en nam daardoor zelfstandig de beslissing om 
het slachtoffer aan boord van de helikopter te hijsen.

Dit soort problemen doet zich overigens vaker voor en niet alleen bij de Kustwacht, zo 
blijkt onder meer uit onderzoeken naar het neerstorten van een vliegtuig van Turkish 
Airlines en het neerstorten van een Cessna op de Maasvlakte in 2012.151 

De huidige informatiesystemen stellen het KWC onvoldoende in staat om informatie 
actueel te houden en deze snel en eenvoudig te delen met de partners. Het KWC werkt 

150 Met Very High Frequency of VHF worden radiofrequenties aangeduid tussen 30 tot 300 MHz. Dit is het kanaal dat 
gebruikt wordt door de betrokken partijen om met elkaar te communiceren.

151 Hulpverlening na vliegtuigongeval Turkish Airlines, Haarlemmermeer, 25 februari 2009; Vliegtuig vermist - Cessna 
ongeval op Tweede Maasvlakte, 28 mei 2012.
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met een verouderd computersysteem (Vision 152) dat naar mening van de organisatie 
complex is. Mede daardoor wordt het programma niet altijd direct gevuld met de meest 
actuele informatie. De informatie kan vanuit Vision niet digitaal met ketenpartners 
worden gedeeld, maar moet telefonisch overgedragen worden. Daar komt bij dat met 
veel verschillende losse applicaties wordt gewerkt om gegevens op te zoeken in plaats 
van met een geïntegreerd systeem.153 Ook de communicatie via de marifoon draagt niet 
bij aan tijdige en effectieve communicatie. 

De gebrekkige informatievoorziening heeft invloed gehad op cruciale besluiten die 
genomen zijn en die er uiteindelijk toe hebben geleid dat het slachtoffer niet de best 
mogelijke medische zorg heeft ontvangen.

Coördinatie en regie 
De ketenpartners ervoeren op 11 juli 2015 een gebrek aan regie vanuit het KWC. Dat 
had tot gevolg dat ketenpartners op sommige momenten handelden op eigen initiatief. 

Een voorbeeld waaruit blijkt dat het KWC niet het overwicht had en in de positie kwam 
om cruciale besluiten te nemen, betrof het bepalen van de bestemming van het slacht-
offer. Vijf minuten nadat de helikopter van de Maasvlakte te horen had gekregen dat het 
AMC de patiënte niet kon ontvangen, drong de bemanning bij het KWC aan op een 
alternatieve bestemming. Het slachtoffer werd op dat moment nog steeds gereanimeerd. 
De helikopterbemanning wilde het slachtoffer zo snel mogelijk overdragen aan een 
ziekenhuis, maar moest meerdere malen standby blijven in afwachting van informatie 
over de plaats van bestemming. Uiteindelijk zette de piloot op eigen initiatief koers 
richting thuisbasis (zie tekstkader Marifoongesprek 4). 

Naast deze voorbeelden nam het KWC ook op andere punten onvoldoende de leiding: 
het dwong geen besluit af van de RMD naar welk ziekenhuis het slachtoffer moest worden 
gebracht, het liet zich minutenlang in de wacht zetten door het AMC en liet zich 
vervolgens zonder tegenspraak naar een ander ziekenhuis sturen. Ook voer de boot van 
de KNRM, ondanks de opdracht terug te keren, verder om polshoogte te nemen op het 
schip. De hulpverleners van de KNRM wisten uit ervaring dat op een ongevallocatie vaak 
nog wel hulp nodig is. 

152 Vision is een computersysteem dat het KWC ondersteunt bij de procedures en acties die het uitvoert. Ook is het 
een registratiesysteem waarin onder andere alle incidenten, acties, inzet van eenheden en communicatie worden 
geregistreerd in relatie tot de tijd. Als een incident is aangemaakt, wordt alle ingewonnen informatie in Vision 
vastgelegd. Een geografische positie wordt gevisualiseerd op het scherm. Hiermee ontstaat de eerste beeld-
vorming van de incidentpositie. Mede naar aanleiding hiervan worden de eerste eenheden gealarmeerd.

153 Het gaat bijvoorbeeld om een apart GIS-systeem, een apart logging systeem en een apart zoekprogramma voor 
SARIS (Search and Rescue Information System). Voor het bepalen van zoekgebieden maakt het KWC gebruik van 
het computerprogramma SARIS. Dat genereert de gebieden op basis van positie, stroom, wind en soort object.
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Marifoongesprek (3)
Een vast bemanningslid van een reddingshelikopter is de zogeheten kikker. De 
kikker kan aan een lijn uit de helikopter neergelaten en opgehesen worden, bijvoor-
beeld om een drenkeling uit het water te halen of een zieke van een schip te halen.

In het marifoonverkeer wordt volgens afspraak de Engelse taal gebruikt. De kikker 
wordt in het Engels echter geen frog genoemd, maar een diver. Als de conversatie 
van het Engels in het Nederlands overgaat - wat regelmatig gebeurt - dan verandert 
de diver niet in een kikker, maar in een duiker. In andere omstandigheden was dit 
niet erg geweest, maar omdat in dit geval ook het slachtoffer van het duikongeval 
een duiker wordt genoemd, ontstaat er een ernstige spraakverwarring. Om 10.54 uur 
miste het Kustwachtcentrum (KWC) zicht op de situatie ter plaatse en vroeg de 
helikopter van de Maasvlakte om informatie.

KWC: Rescue One Zero, Den Helder Rescue.
HM: Ja, One Zero, listening out
KWC: Say again.
HM: We luisteren uit. Had u een boodschap voor ons?
KWC:  Negatief. Rescue One Zero, Den Helder Rescue. We hoorden dat u gaat 

hijsen. Klopt dat?
HM: Say again.
KWC: We horen dat u gaat hoisten. Klopt dat?
HM: We want… de duiker oppikken.
KWC: Okee prima. Okee! Goed ontvangen.

De kustwachtcentralist maakte hieruit op de helikopter van de Maasvlakte zijn kikker 
terug aan boord nam. In werkelijkheid ging de helikopter het slachtoffer aan boord 
hijsen. Het misverstand werd twee minuten later pijnlijk duidelijk, toen de helikopter 
van de Maasvlakte het KWC weer opriep.

HM: Den Helder Rescue, Rescue One Zero. We have the victim loaded.
KWC: Rescue One Zero, Den Helder Rescue. Say again.
HM:  Wij pikken het slachtoffer nu op. Hebt u een hospitaal waar wij haar naar toe 

kunnen brengen?
KWC: Oh, u gaat het slachtoffer nu toch hoisten??
HM: Wij zijn bezig met hijsen. Ik heb net die instructie doorgekregen.
KWC:  Okee, prima. (…), dat wordt AMC Amsterdam (…), ik ga uw positie opgeven 

zometeen.
HM: Ja, ready to copy. 
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Marifoongesprek (4)
Toen om 10.57 uur de patiënte aan boord van de helikopter van de Maasvlakte was 
gebracht, wilde de bemanning onmiddellijk weten naar welk ziekenhuis zij moest 
worden gebracht. De haast was begrijpelijk: in de beperkte ruimte van de helikopter 
moesten twee bemanningsleden een reanimatie uitvoeren, een stressvolle en 
inspannende bezigheid die zelfs op de grond al niet lang is vol te houden. Bovendien 
was het voor de vliegers duidelijk dat gezien de toestand van de vrouw geen 
seconde te verliezen viel.

Het Kustwachtcentrum (KWC) liet eerst weten dat het AMC de bestemming zou 
worden, maar trok dat bericht twee minuten later in.

KWC: Rescue One Zero, Rescue One Zero, Den Helder Rescue
HM: Rescue One Zero, receive.
KWC:  Ja, AMC Amsterdam wil de patiënte niet hebben, dus dat moet gewijzigd 

worden, (…ik eh… blijf even momentje standby.
HM: Okay, standing by.

Om 11.01 uur meldde de helikopter zich nogmaals. De co-piloot maakte melding van 
een slinkende brandstofvoorraad, om het KWC tot spoed aan te zetten.
HM:  Coastguard centre, Rescue One Zero, we have fuel for 45 minutes. Do you 

have a coordinate for the other hospital? The victim is on board. We are 
proceeding to Amsterdam.

KWC:  I will try to find

Om 11.05 uur probeerde de helikopter van de Maasvlakte het nog een keer:
HM:  Do you already have a second option? We are short on fuel, we need an 

immediate decision.
KWC:  Yeah, that is VU medisch centrum, position, that is the same position as the 

other one. Standby for a minute.

De piloot ging niet in op het laatste verzoek standby te blijven. Hij besloot koers te 
zetten naar de thuishaven.
HM:  Okay, Coastguard centre, this is Rescue One Zero. We are proceeding to 

Pistoolhaven for refuel.
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Deelconclusie

Het KWC had geen grip op het proces. Het ontbreken van een totaal overzicht, de 
gebrekkige informatievoorziening en het onvoldoende doortastend optreden 
deden afbreuk aan het gezag van het KWC als coördinator in het proces. Dat leidde 
er toe dat ketenpartners op eigen initiatief beslissingen namen, buiten het KWC om. 
Dat heeft er mede toe geleid dat het slachtoffer niet de beste mogelijke medische 
zorg heeft ontvangen.

4.3.4 Samenwerking tussen partners in de keten niet optimaal

Eenduidig begrippenkader, eenduidig taalgebruik
Voor een goede samenwerking in een keten is het belangrijk dat partijen dezelfde taal 
spreken en een gemeenschappelijk begrippenkader hebben. 

Op de VHF-frequenties is Engels de voertaal. Op 11 juli 2015 vielen betrokken partijen 
met enige regelmaat terug op de Nederlandse taal, soms uit gewoonte, of omdat men 
de Engelse taal naar eigen gevoel onvoldoende beheerste. Met name de bemanning 
van de NHV-helikopters bestaat uit verschillende nationaliteiten. Op het moment dat 
personen de Nederlandse taal spraken, was het voor sommige bemanningsleden niet 
mogelijk om de communicatie te volgen.

Verder leidt het feit dat mensen in een andere taal dan hun moedertaal moeten 
communiceren tot spraakverwarring. Zo werd de melding van de helikopterpiloot van de 
Pistoolhaven dat er sprake was van short on fuel door de kustwachtcentralisten vertaald 
als out of fuel. Dergelijke vergissingen zijn van invloed geweest op de besluitvorming in 
het hulpverleningstraject. 

Verder heeft de verwarring over het woord medic en de verschillende betekenissen van 
het woord duiker meerdere malen tot spraakverwarring en ongewenste beslissingen 
geleid. Het woord duiker werd zowel gebruikt voor de kikker als voor het slachtoffer (zie 
kader marifoongesprek 3), dat immers eveneens een duiker was. Daardoor werd het 
slachtoffer in de helikopter gehesen en het KWC verrast door deze handeling. De 
verwarring over het woord medic heeft er onder meer voor gezorgd dat de helikopter 
van Den Helder ten onrechte voortijdig is teruggestuurd. 

Ten slotte valt op dat ook binnen NHV niet voor iedereen duidelijk was hoe de nieuwe 
procedure in elkaar zat en wat precies moest worden verstaan onder het woord medic. 
Dat blijkt ook uit e-mailberichten die daags na het voorval door de leidinggevende aan 
de medewerkers van NHV zijn gestuurd en waar vervolgens op is gereageerd. Hierin 
kwam de samenstelling van de bemanning van beide helikopters ter sprake en werd 
voorgesteld duidelijkheid te verschaffen over het begrip medic. 
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In het standard operational procedures dat van toepassing is op de samenwerking tussen 
NHV en het KWC, is wel opgenomen dat er een medic beschikbaar is in Den Helder en 
niet op de Maasvlakte. In de procedure is echter niet opgenomen wat onder een medic 
wordt verstaan. Over het gebruik van de term diver is niets opgenomen

Zorgvuldig afweging over vervoer en bestemming patiënt vanuit medisch oogpunt
Wanneer sprake is van medische hulpverlening, is het KWC voor medisch inhoudelijke 
adviezen, interpretatie van informatie en medisch handelen afhankelijk van andere 
partijen zoals de RMD en ambulanceverpleegkundigen. Op basis van adviezen en 
informatie die aan het KWC worden verstrekt, moet het KWC het logistieke deel van het 
hulpverleningsproces (verder) vormgeven en organiseren.

Het KWC heeft gedurende de hulpverlening enkele malen overleg gehad met de arts 
van de RMD. Deze was door het KWC geïnformeerd dat de helikopter die als eerste ter 
plaatse was, geen medisch personeel aan boord had. Naar aanleiding van zijn eerdere 
advies was hij er tevens van op de hoogte dat een KNRM-boot met ambulancepersoneel 
onderweg was naar de ongevallocatie. De RMD-arts benoemde twee mogelijkheden die 
de kikker had: of de kikker gaat aan boord van het duikschip, verleent basic life support 
en wacht tot medische zorg arriveert of hij neemt het slachtoffer mee en brengt haar 
naar een ziekenhuis waar het slachtoffer gestabiliseerd kan worden. Daarbij gaf hij geen 
specifiek advies over welk ziekenhuis het meest geschikt was om dit slachtoffer te 
behandelen. De RMD-arts liet de keuze voor het bepalen van het vervoer van de patiënte 
en de juiste bestemming daarmee over aan niet-medisch geschoolde personen. De 
vraag van het KWC aan de RMD-arts naar welk ziekenhuis het slachtoffer moest worden 
gebracht, leverde geen bruikbaar inzetadvies op. De kustwachtcentralist nam daar 
genoegen mee en herhaalde zijn vraag niet. 

Afstemming ketenpartners
Om goed met elkaar te kunnen samenwerken moeten partijen van elkaar weten wie wat 
wanneer moet doen. Daarbij is het noodzakelijk dat partijen goed met elkaar afstemmen 
en elkaar van de relevante informatie voorzien. 

De Onderzoeksraad constateert dat het KWC op 11 juli als intermediair optrad tussen de 
betrokken partijen. Die partijen ontvingen niet rechtstreeks de benodigde informatie 
van elkaar en stemden de handelingen niet direct met elkaar af. Een dergelijke werkwijze 
maakt het proces kwetsbaar. Onvolledige of gebrekkige informatie kan leiden tot onjuiste 
beslissingen en adviezen. Medisch-inhoudelijk vindt daardoor evenmin afstemming 
plaats over wat in die situatie de snelste en beste zorg voor de patiënt is.

Tussen de RMD-arts en de helikopter van de Maasvlakte is geen direct contact geweest 
over de situatie ter plaatse, de toestand van het slachtoffer, de wijze van vervoer en de 
beste bestemming. De informatie-uitwisseling en advisering daarover verliep via het 
KWC, maar dit heeft er niet toe geleid dat de informatie terechtkwam bij degenen die 
zich over het slachtoffer ontfermden. 
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Tussen de NHV-helikopters heeft eveneens geen afstemming plaatsgevonden over een 
gezamenlijke aanpak. De communicatie verliep - zoals gebruikelijk is - via het KWC. 
Directe communicatie zou de afstemming tussen beide eenheden hebben bevorderd. 

Leren en evalueren
De partijen die betrokken waren bij de inzet en uitvoering van de hulpverlening op 11 juli, 
hebben de inzet niet gezamenlijk geëvalueerd. De ernst van de uitkomst van het hulp-
verleningsproces, het grote aantal partijen dat een rol heeft gespeeld bij de hulpverlening 
plus het feit dat het na afloop al duidelijk was dat het hulpverleningsproces niet naar 
behoren was verlopen, vormden naar mening van de Onderzoeksraad meer dan 
voldoende aan leiding om de actie met alle betrokkenen te evalueren. Ook de partijen 
die geen vast onderdeel uitmaken van de keten, zoals het AMC en het EMC, hadden 
daarbij betrokken moeten worden. 

De Kustwacht heeft de eigen inzet geëvalueerd. De Kustwacht constateerde enkele 
verbeterpunten die ten dele ook in het onderzoek van de Onderzoeksraad naar voren 
zijn gekomen. Voor de alarmering van SAR-helikopters is het naar mening van het KWC 
zaak om vooraf te weten welke helikopter het meest geschikt is. De medewerkers waren 
echter niet op de hoogte van de nieuwe situatie aangaande de medics aan boord van de 
helikopters. Het KWC constateerde verder dat gesprekken soms lang doorliepen en dat 
er veel is gecommuniceerd. Een totaaloverzicht van de communicatie ontbrak doordat 
de teamleider (duty officer), die het overzicht over de actie moet bewaken, de centralisten 
hielp bij het afhandelen van de meldingen. Het AMC had naar mening van de Kustwacht 
het besef moeten hebben dat snel handelen vereist was. omdat de patiënte per 
helikopter werd vervoerd.

Ondanks bovengenoemde problemen in de uitvoering schetst het KWC in de evaluatie 
een positief beeld van het eigen optreden. De RMD-arts was snel in contact gebracht 
met het schip en de SAR-actie was snel afgehandeld. Ook constateerde het KWC dat er 
gestructureerd was gewerkt en de informatiedeling aan betrokken partijen goed was 
verlopen. 

Enkele partijen hebben het voorval niet geëvalueerd maar wel intern nabesproken of er 
een verslag van gemaakt. NHV heeft een debriefing gehouden met een deel van de 
ingezette medewerkers, maar heeft de inzet niet geëvalueerd met de helikopterbemanning 
in Den Helder. De ingezette boten van de KNRM hebben reddingrapporten gemaakt die 
een kort feitelijk verslag van de inzet betreffen. Het AMC heeft niet het gevoel gehad 
betrokken te zijn geweest bij de hulpverlening en heeft het eigen optreden daarom niet 
geëvalueerd.

Tussen de Kustwacht en een deel van de ingezette partijen is na afloop van de inzet 
telefonisch contact geweest om zaken na te bespreken. Dat geldt echter niet voor alle 
partijen die een cruciale rol hebben gespeeld in het verloop van de hulpverlening. NHV 
en het KWC hebben gesproken over de verwarring over de term medic en de uitrusting 
van de helikopters. Het EMC heeft direct na het incident contact gezocht met het KWC 
om opheldering te vragen over de reden waarom het slachtoffer naar Rotterdam was 
vervoerd. Het ziekenhuis heeft nooit antwoord gekregen op zijn vragen. Tussen het KWC 
en het AMC is geen contact geweest na de inzet. 
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Geen van de betrokken zorgpartijen heeft een calamiteitenmelding gedaan bij de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) terwijl dat wel had gemoeten gelet op de 
definitie van calamiteit in de kwaliteitswetgeving.154 Het niet melden van de calamiteit is 
een uiting van het ontbreken van een keten waar collectief verantwoordelijkheid wordt 
genomen voor de kwaliteit van zorg. Een calamiteitenmelding had in ieder geval tot een 
eigen analyse van het incident geleid en had gemaakt dat de IGZ geïnformeerd was over 
het voorval.

Deelconclusies

1. De samenwerking tussen de partners in de keten verliep niet goed. Er ontbrak 
een gemeenschappelijk begrippenkader. Ook was er onvoldoende onderlinge 
afstemming en beperkte informatieoverdracht. Ketenpartners hielden zich niet 
aan hun rol.

2. De arts van de RMD heeft de keuze voor het vervoer van de patiënte en het 
ziekenhuis dat de zorg voor de patiënte zou moeten overnemen, overgelaten 
aan niet daarvoor geschoolde personen.

3. De bij de hulpverlening betrokken partijen hebben de inzet niet gezamenlijk 
geëvalueerd, waardoor lessen met het oog op het verbeteren van het proces 
onderbelicht en onbenut blijven.

4. Geen van de betrokken zorgpartijen heeft het voorval gemeld als calamiteit bij 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

154 Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg 
en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid, bron:http://www.igz.nl/
melden/melden_calamiteiten.aspx#alinea2. Een calamiteit moet gemeld worden bij de IGZ waarna de melder (of 
andere betrokkene) het voorval dient te onderzoeken en daarover binnen zes weken dient te rapporteren aan de 
IGZ. Op basis van de rapportage kan de IGZ besluiten om het incident zelf te onderzoeken.
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5 ANALYSE INRICHTING SYSTEEM

Tot nu toe richtte het onderzoek zich vooral op de rol van de Kustwacht en de andere bij 
de uitvoering betrokken partijen. De vraag is hoe de problemen in de uitvoering kunnen 
worden verklaard.

Daarvoor wordt de manier waarop de overheid de (spoedeisende) medische hulp-
verlening op de Noordzee heeft georganiseerd, onderzocht. Aan de hand van het 
beoordelings kader van de Onderzoeksraad 155 wordt de inrichting en werking van de 
keten tegen het licht gehouden. Ook wordt een vergelijking gemaakt met de wijze 
waarop de acute medische zorg op land is georganiseerd, met als doel om verbeter-
mogelijkheden te kunnen identificeren. 

5�1 Publiek opdrachtgeverschap

De Nederlandse overheid is op basis van (inter)nationale wet- en regelgeving verant-
woordelijk voor de taken op het gebied van SAR en medische hulpverlening binnen het 
werkgebied van de Kustwacht. De overheid heeft deze taken bij de Kustwacht belegd. 
Daarom dient zij de noodzakelijke randvoorwaarden te scheppen zodat de Kustwacht op 
gezaghebbende wijze de aan haar opgedragen taken kan uitvoeren. 

De medische hulpverleningstaak 156 omvat het zorgdragen voor verbindingen voor het 
Radio Medische Advies en de coördinatie van de inzet van middelen ten behoeve van 
het overbrengen van een ambulanceverpleegkundige en/of evacueren van een betrokken 
patiënt.157 Gelet op de uitgangspunten voor medische zorg in Nederland zouden de 
randvoorwaarden zodanig moeten zijn dat de Kustwacht er voor kan zorgen dat de zorg 
effectief, veilig en tijdig kan plaatsvinden. Daarvoor moet de organisatie kunnen werken 
op basis van duidelijke afspraken en beschikken over voldoende middelen en bevoegd-
heden om die afspraken ook te kunnen uitvoeren.

De overheid moet bovendien nagaan of het systeem goed functioneert. Ze moet zich 
ervan vergewissen dat de bij de medische hulpverlening betrokken publieke en private 
partijen, zowel op de Noordzee als op het land, de zorg overeenkomstig de uitgangs-
punten van medische zorg in Nederland uitvoeren en dus de best beschikbare zorg aan 
de patiënt leveren. Indien nodig moet de overheid bijsturen. 

155 Het beoordelingskader heeft als centrale concepten: publiek opdrachtgeverschap en ketensamenwerking, zie 
bijlage E.

156 In het dienstverleningsgplan staat medische hulpverlening sinds enkele jaren als een aparte taak vermeld, 
voorheen maakte het onderdeel uit van de SAR-taak.

157 In het dienstverleningsplan wordt gesproken over het overbrengen van een arts. Inmiddels is sinds 2015 sprake 
van een ambulanceverpleegkundige die ter plaatse kan gaan.
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5.1.1 Aansturing Kustwacht
De Raad voor de Kustwacht stelt jaarlijks de beleidsdoelen voor de Kustwacht vast. Deze 
dienen als basis voor het programmeren van de kustwachttaken, waaronder medische 
hulpverlening. Voor deze en andere dienstverlenende taken wordt het dienst verlenings-
plan opgesteld met daarbij de bijbehorende prestatie-indicatoren. Het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu coördineert namens de betrokken ministeries het tot stand 
komen en vaststellen van het dienstverleningsplan door de ministerraad.

De vijf ministeries die taken bij de Kustwacht beleggen,158 zijn vertegenwoordigd in de 
Raad voor de Kustwacht. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
maakt daar geen deel van uit, noch van het dagelijks bestuur van de Kustwacht, de 
KW4.159 Het ministerie van VWS is dan ook niet bij het bovenstaande proces betrokken.

Voor de ministeries die wel vertegenwoordigd zijn in de Raad voor de Kustwacht, vormt 
medische hulpverlening binnen de eigen organisatie beleidsmatig geen specifiek aan-
dachts punt. Bovendien hebben de ministeries niet de benodigde expertise in huis. Dit 
verklaart waarom de inhoudelijke aandacht voor medische hulpverlening en de inrichting 
van de medische keten, met het oog op de uitgangspunten van zorg, ontbreekt. 

De Kustwacht legt jaarlijks op basis van de prestatieafspraken verantwoording af aan de 
ministerraad. Bij de resultaatafspraken ligt de focus niet op de kwaliteit van de zorg aan 
de patiënt, maar op capaciteitsvereisten (opkomsttijden, beschikbaarheid materieel etc.). 
De prestatie-indicator medische hulpverlening richt zich bijvoorbeeld op het aantal 
afgehandelde aanvragen en aantal contacten met de Radio Medische Dienst (RMD) die 
binnen de gestelde tijd van 10 minuten tot stand zijn gebracht. Daarmee stuurt de over-
heid dus feitelijk op efficiënte inzet van de beschikbare middelen. De uitgangspunten 
van zorg zijn niet geoperationaliseerd en maken dus geen onderdeel uit van de beleids-
prioriteiten voor de Kustwacht. 

Noch het ministerie van VWS noch het ministerie van IenM stelt nadere regels of beleids-
kaders op voor bijvoorbeeld medische evacuaties of medische advisering door de RMD. 
Het ministerie van VWS (IGZ) houdt geen gericht toezicht op de medische hulpverlening 
op de Noordzee. 

De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) constateerde in 2004 dat de RMD een bijzondere 
doelgroep heeft die gezien de aard van de contacten tot een unieke medische dienst-
verlening leidt. IGZ stelde vast dat de RMD niet over protocollen voor de medische 
advisering en documentatie beschikt en deed aanbevelingen voor het maken van een 
kwaliteitsjaarverslag. De IGZ heeft na 2004 geen bezoeken meer gebracht aan de RMD 
en heeft zich er niet van vergewist dat deze aan beveling is opgevolgd. Ook is er vanuit 
VWS geen initiatief of stimulans gekomen om de (acute) medische zorg op de Noordzee 
en op het vasteland beter op elkaar te laten aansluiten.

158 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ministerie van Veiligheid en Justitie, ministerie van Financiën, ministerie 
van Economische Zaken en ministerie van Defensie. 

159 Zie voor meer informatie, bijlage C.
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De Kustwacht wordt dus door de overheid niet in de positie gebracht of gestimuleerd 
om een andere dan de opgedragen rol in medische hulpverlening (het zorgdragen voor 
de verbindingen en coördineren van vervoer) op zich te nemen. Het ministerie van IenM 
plaatst de Kustwacht feitelijk in de rol van coördinator van het transport, de logistieke 
kant van het hulpverleningsproces. Dit laatste is echter, gezien de centrale positie die de 
Kustwacht heeft tussen alle bij de hulpverlening betrokken partijen, een te beperkte 
invulling van de rol van de Kustwacht. 

5.1.2 Middelen Kustwacht
Het ministerie van IenM geeft een beperkte taak aan de Kustwacht en heeft geen 
opdracht gegeven om het proces van medische hulpverlening vorm te geven met het 
oog op de uitgangspunten van zorg: effectief, veilig en op tijd. Er is sprake van een groot 
verschil tussen de opgedragen taak en de feitelijke taak van de Kustwacht als het gaat 
om spoedeisende medische hulpverlening.

Het KWC functioneert als coördinatie- en communicatiecentrum voor de handhavings- 
en dienstverleningstaken van de Kustwacht. Wanneer het gaat om spoedeisende 
medische hulpverlening is die rol vergelijkbaar met die van een meldkamer 
ambulancezorg.160 De Kustwacht wordt echter niet toegerust om deze rol naar 
Nederlandse maatstaven te kunnen uitvoeren. Anders dan de reguliere meldkamer 
beschikt het KWC niet over een verpleegkundig centralist die op basis van triage de 
medische hulpverleningsprocessen kan aansturen. Het KWC kan voor spoedeisende en 
niet-spoedeisende medische hulpvragen gebruik maken van inhoudelijke medische 
triage door de artsen van de RMD, maar dat leidt in spoedeisende gevallen tot onnodig 
tijdverlies. Bovendien is het triagesysteem van de RMD niet ingericht conform het 
triagesysteem op land. Ook de middelen die de Kustwacht kan inzetten voor medische 
hulpverlening voldoen niet aan de eisen voor goede medische zorg. Voorts ontbreekt 
het de Kustwacht aan goede ondersteunende informatiesystemen, die ook voor de 
uitvoering van andere taken van wezenlijk belang zijn. 

Voor de coördinatie van zijn werkzaamheden, het uitwisselen van informatie en de 
aansturing van de ingezette middelen maakt het KWC gebruik van verschillende 
informatie- en communicatiesystemen. Doordat de systemen in vergelijking met de 
systemen van de partners technisch verouderd zijn, is het niet altijd mogelijk om efficiënt 
en tijdig informatie uit te wisselen tussen de ingezette zorgverleners op zee en met de 
zorg verleners op land. Ook is het niet mogelijk om een goed totaalbeeld van de situatie 
te creëren om de medische hulpverlening effectief te kunnen (bij)sturen. Het ontbreekt 
aan overeenstemming tussen de verantwoordelijke ministeries over de verdeling van de 
noodzakelijke vervangingsinvesteringen voor deze algemene voor zieningen. 

Voor de medische hulpverlening heeft de Kustwacht de beschikking over reddings-
helikopters, vliegtuigen en reddingboten, het bijbehorende personeel en de nood-
zakelijke (medische) uitrusting. Voor zover de middelen niet direct door de ministeries 
beschikbaar worden gesteld, worden deze middelen door Rijkswaterstaat ingekocht. 

160 Onderdeel van gemeenschappelijke meldkamer van de veiligheidsregio.
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De reddingshelikopters van de private dienstverlener NHV zijn gecontracteerd door 
Rijkswaterstaat.161 De helikopters verschillen van (medisch) uitrustingsniveau en hebben 
elk hun eigen beperkingen die onder andere samenhangen met de weersomstandigheden 
waaronder en het moment waarop (dag/nacht) gevlogen wordt.162 De primaire helikopter 
bevindt zich in Den Helder op vliegbasis de Kooy. NHV heeft daar een SAR-helikopter 
beschikbaar die volledig uitgerust is met medische voorzieningen en die 24 uur per dag, 
zeven dagen per week binnen twintig minuten inzetbaar is. Het is de enige helikopter die 
standaard is uitgerust met alle medische apparatuur en over een ambulance verpleeg-
kundige beschikt.163 De helikopters op de Maasvlakte beschikken niet over de medische 
uitrusting, noch over een ambulance verpleegkundige.

Het verschil in uitrustingsniveau maakt de besluitvorming voor het in te zetten materieel 
voor het KWC complex. De centralisten van het KWC moeten bij het bepalen van de inzet 
immers met veel verschillende incidentgerelateerde en omgevingsfactoren rekening 
houden. Zij moeten daarop in kunnen spelen. Daarnaast moeten zij ook rekening houden 
met verschillen in inzetmogelijkheden, medische uitrusting en beschikbaarheid van een 
ambulanceverpleegkundige op de helikopters.164 Standaardisatie ontbreekt op dit punt. 
Een verkeerde inzet kan ten koste gaan van effectieve, veilige en tijdige zorg aan patiënten. 

De keuze voor een primaire helikopter in Den Helder voorzien van medische middelen 
en een ambulanceverpleegkundige, en een aanvullende helikopter op de Maasvlakte die 
niet is toegerust voor medische hulpverlening is een efficiënte keuze. Maar in de praktijk 
leidt deze keuze bij (spoed)eisende medische hulpverlening tot onwenselijke situaties.

Naast het gebrek aan standaardisatie is er sprake van een aantal onzekerheden in het 
hulpverleningsproces. Ook daardoor kan het voor de Kustwacht lastig zijn om zijn taken 
op het gebied van medische hulpverlening goed in te vullen. Het KWC kan bijvoorbeeld 
niet in alle gevallen over de noodzakelijke middelen beschikken. Op basis van het project 
Waterrand is er een protocol opgesteld om via de meldkamer ambulancezorg van de 
betreffende veiligheidsregio een verzoek te doen voor assistentie van een ambulance-
team. Een ambulanceteam kan meevaren met een reddingboot van de KNRM.165 
Ambulancepersoneel is echter niet standaard opgeleid voor werken op zee en beschikt 

161 De Kustwacht reddingshelikopters werden tot 2015 door het ministerie van Defensie beschikbaar gesteld, inclusief 
een arts-officier van de Marine die op afroep beschikbaar was. Door problemen met de nieuwe NH-90 helikopters 
van Defensie is er voor gekozen om voor vijf jaar helikoptercapaciteit in te kopen bij een private dienstverlener. De 
aanbesteding is vergund aan NHV, die ook al helikopters leverde voor andere overheidstaken zoals het loodswezen 
en de SAR-nachtvluchten.

162 Er staan 2 helikopters 24/7 standby op 20 minuten. Dat is een 4-assige helikopter in Den Helder en een 4-assige 
helikopter in Rotterdam. Deze helikopters kunnen dag en nacht vliegen. In het afgesloten contract tussen RWS en 
NHV zijn de omstandigheden beschreven waaronder nog gevlogen moet kunnen worden. De tweede helikopter 
in Den Helder (nu tijdelijk ingericht voor patiëntenvervoer) en de tweede helikopter in Rotterdam zijn 3-assige 
helikopters die niet ‘s nachts zogenaamde hoistoperaties mogen uitvoeren. Deze helikopters fungeren als backup 
voor het geval dat de beide 4-assige helikopters niet inzetbaar zijn.

163 De medische uitrusting is niet zozeer gekoppeld aan een helikopter maar aan de ambulanceverpleegkundige.
Deze voorzieningen zijn mobiel en kunnen binnen 10 minuten naar een andere SAR-helikopter van NHV worden 
overgezet. NHV is sinds de zomer van 2015 ook (tijdelijk) verantwoordelijk voor patiëntenvervoer voor de 
Waddeneilanden.

164 Daar komt bij dat gedurende een hulpverleningsactie een situatie zich anders kan ontwikkelen dan eerder was 
voorzien, waardoor mogelijk verkeerde middelen worden ingezet.

165 Reddingboten worden door de KNRM op basis van een samenwerkingsovereenkomst aan de Kustwacht beschik-
baar gesteld. Een KNRM-boot heeft standaard geen ambulanceverpleegkundige en medische hulpmiddelen aan 
boord, wel heeft de bemanning een EHBO+-training gehad.

82 van 160



niet over de noodzakelijke persoonlijke uitrusting. Daarom is het aan het ambulance-
medewerkers zelf om te besluiten of zij het veilig vinden om mee te varen. Daarnaast zijn 
niet alle centralisten van de meldkamers ambulancezorg op de hoogte van de 
mogelijkheid om ambulancemedewerkers mee te laten varen met de KNRM. Ook is er in 
een enkel geval door de Regionale Ambulance Voorziening besloten om niet aan een 
dergelijk verzoek mee te werken vanwege de veiligheidsrisico’s voor het ambulance-
personeel dan wel omdat er daardoor langdurig ambulancecapaciteit aan de regio 
onttrokken wordt. Dat afspraken niet altijd worden nageleefd en de verzoeken van de 
zorgverleners op zee te vrijblijvend worden behandeld, is van negatieve invloed op het 
niveau van zorg aan de hulpbehoevende.

In de praktijk ontstaan problemen omdat in de voorbereiding het proces van medische 
hulpverlening niet goed is doordacht. Het is niet duidelijk wat wordt verstaan onder 
goede medische zorg op zee en ook is het systeem niet ingericht met het oog op de 
uitgangspunten van medische zorg in Nederland. 

Deelconclusies

1. Het ministerie van IenM heeft de Kustwacht op het gebied van medische hulp-
verlening een beperkte opdracht gegeven gericht op het zorgdragen voor 
verbindingen en de coördinatie van het vervoer. Het stuurt de Kustwacht niet aan 
of bij op grond van de algemene uitgangspunten van de overheid voor zorg en 
voorziet de organisatie niet van de mensen en middelen die daarvoor nodig zijn.

2. Het ministerie van VWS is niet betrokken bij het proces van medische hulp verlening 
op de Noordzee waardoor een stimulans ontbreekt om het zorgproces te 
organiseren overeenkomstig de uitgangspunten van zorg die de overheid hanteert.

5�2 De samenwerking tussen de ketenpartners

Bij de medische hulpverlening op de Noordzee werken verschillende partijen in 
onderlinge afhankelijkheid met elkaar samen, maar zij zijn ook zelf primair verantwoordelijk 
voor de effectieve, veilige en tijdige uitvoering van hun taken binnen het proces van 
medische hulpverlening. 

Dus los van de taakstelling en toerusting van de Kustwacht door de overheid heeft de 
Kustwacht - evenals de andere betrokken partijen in de keten - zelf ook de mogelijkheid 
en verantwoordelijkheid om het proces zodanig in te richten dat zij haar rol goed kan 
invullen en het gewenste resultaat behaald wordt. 

5.2.1 Positionering Kustwacht
Het KWC vervult een belangrijke logistieke functie in het uitvoerende proces waarbij 
doorgaans meerdere partijen betrokken zijn. Deze positie is, zoals al eerder is aangehaald, 
tot op zekere hoogte vergelijkbaar met die van de meldkamer ambulancezorg zoals we 
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die op het land kennen op grond van de Wet veilig heids regio’s en de Tijdelijke wet 
ambulancezorg. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De partners in 
de keten zijn voor hun functioneren in hoge mate afhankelijk van het KWC. Het KWC 
moet zodanige afspraken maken met alle partners in de keten dat hiermee goede 
samenwerking gewaarborgd is. Daarvoor moet het KWC in staat zijn om logistieke en 
medische informatie samen te brengen, betrokken partijen tijdig van de juiste informatie 
te voorzien en aan te sturen en de partijen met elkaar te laten samenwerken. Partijen in 
de keten zien het KWC als degene die hen aanstuurt. Het KWC zet immers de partijen in 
tijdens hulpverleningsacties. Het KWC stuurt niet alleen de ketenpartners aan, maar is 
ook degene die indien nodig het contact legt met en informatie verstrekt aan de 
meldkamer ambulancezorg en/of de ziekenhuizen. 

De Kustwacht, onder wier verantwoordelijkheid de medische hulpverlening op de Noord-
zee plaatsvindt, is volgens VWS in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
van 2016 een zorgaanbieder en verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg.166, 167 
De huidige opdracht van IenM aan de Kustwacht is in dit opzicht te beperkt om invulling 
te geven aan haar rol als zorgaanbieder. 

De Kustwacht neemt in de huidige situatie geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor 
het maken van afspraken met alle bij de medische hulpverlening betrokken partijen om 
goede zorg te waarborgen. Het is echter als centrale partij en opdrachtgever veelal in 
staat om alle andere partijen aan en/of bij te sturen. Mede doordat afspraken ontbreken 
of niet volledig zijn, is het KWC niet in de positie om effectief en gezag hebbend op te 
treden bij spoedeisende medische hulpverlening. Verder heeft de Kustwacht geen 
scenario’s uitgewerkt op grond waarvan een plan is opgesteld met een duidelijke 
toedeling van taken en verantwoordelijkheden. 

5.2.2 Betrouwbare partners en gezamenlijke doelstelling
Partijen binnen de keten moeten oog hebben voor het strategische doel: de best 
mogelijke zorg voor de patiënt. De Onderzoeksraad verwacht dat de partijen bekend 
zijn met deze doelstelling en daar hun afzonderlijke en gezamenlijke processen op 
inrichten en daar naar handelen. Alle partijen zijn zich idealiter bewust van de wederzijdse 
afhankelijkheden van elkaars handelen. Ze zijn zich ook bewust van de reikwijdte van hun 
eigen kennis en kunde en weten welke andere partijen betrokken moeten worden voor 
aanvullende expertise. Het is belangrijk dat de partijen elkaar kennen en elkaars taal 
spreken. De partijen zijn betrokken bij elkaar en dragen er zorg voor dat hun medewerkers 
op de hoogte zijn van de gezamenlijke afspraken. 

Elk van de partijen heeft zijn eigen taak en taakopvatting in het proces. De samenwerking 
tussen de Kustwacht en de partijen waar zij mee samenwerkt, is tot nu toe gebaseerd op 
verschillende bilaterale, niet op elkaar afgestemde afspraken.168 In deze convenanten zijn 
tussen de betrokken partijen specifieke afspraken gemaakt over de uitvoering van de 

166 Zie bijlage D.
167 Ook onder de oude Kwaliteitswet Zorginstellingen kon de Kustwacht worden aangemerkt als een instelling die 

zorg verleent.
168 In een enkel geval betreft het afspraken tussen drie partijen, zoals het convenant tussen Kustwacht, KNRM en 

Veiligheidsregio’s. 
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search and rescue-taak (SAR). De afspraken in de convenanten variëren in mate van detail 
en zijn gericht op concrete activiteiten, prestaties en werkwijzen van de betreffende 
partijen. In enkele gevallen worden specifieke te behalen prestaties benoemd (opkomst-
tijden etc.). Maar van concrete kwaliteitsnormen met betrekking tot de te leveren 
medische zorg voor alle betrokkenen is geen sprake. 

De organisatie van de samenwerking tussen de partijen sluit daardoor op veel punten 
niet aan:

• Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de zorginzet.
• De informatieoverdracht tussen de partijen is niet goed geregeld waardoor de 

volgende zorgverlener in de keten niet over alle noodzakelijke informatie beschikt om 
de zorg efficiënt voort te zetten.

• Voor de RMD en het KWC is niet vastgelegd waar een medisch advies aan moet 
voldoen (omvang, reikwijdte, verplichte onderdelen).169

• De partijen werken niet op een gestandaardiseerde wijze zodat de aansluiting met de 
(acute) zorgketens op land niet optimaal is. 

De wijze waarop de samenwerking tussen de partners is georganiseerd, draagt niet bij 
aan het opbouwen en in stand houden van betrouwbare relaties. Dat wordt in de 
uitvoering bijvoorbeeld zichtbaar doordat partners niet de juiste informatie van elkaar 
krijgen en los van elkaar besluiten nemen die van negatieve invloed zijn op het handelen 
van andere partners. 

Tussen de partijen vindt twee maal per jaar overleg170 plaats, gericht op het uitwisselen 
van informatie en verbeteren van de operationele samenwerking tussen de partijen. Er 
wordt informatie uitgewisseld, ontwikkelingen besproken en opvallende punten die ter 
attentie van de deelnemers moeten worden gebracht met elkaar gedeeld. Er wordt niet 
beleidsmatig bekeken hoe de samenwerking met het oog op het strategische doel van 
de keten (best mogelijke zorg voor de patiënt) verbeterd kan worden en wat daarvoor 
nodig is. Het optimaliseren van de zorgketen is in directe zin geen doel van het overleg. 
Relevante partijen die een rol vervullen in de zorgketens op land zijn bovendien niet bij 
het overleg betrokken.171 

5.2.3 Systematisch en gezamenlijk evalueren
Systematisch en gezamenlijk evalueren draagt bij aan het blijvend verbeteren van de 
hulpverleningsketen. Bovendien draagt het bij aan wederzijds begrip, betere samen-
werking en aan het lerend vermogen van elk van de organisaties. Deelnemende partijen 
worden daardoor gezamenlijk eigenaar van het hulpverleningsproces. Bovendien kunnen 
persoonlijke relaties die opgebouwd worden door gezamenlijk evalueren (en oefenen), 
een soepele uitvoering van taken bevorderen.

169 Wel is bepaald dat de kwaliteit van de medische hulpverlening moet voldoen aan de maatstaven van de medische 
beroepsuitoefening in Nederland. Bron: Nota Maritieme en Aeronautische Noodhulp op de Noordzee 2010-2015, 
7.4 Eisen aan de uitvoering RMA.

170 Aan het overleg nemen deel de Kustwacht, NHV, KNRM, RWS, politieluchtvaartdienst. Indien dat voor de 
operatiën van belang is, kunnen partijen tussentijds ook informatie met elkaar uitwisselen via elkaars contact-
personen.

171 Ziekenhuizen, meldkamers etc.
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In de keten van medische hulpverlening op de Noordzee is het echter niet gebruikelijk dat 
partijen een inzet gezamenlijk evalueren. Van ketenbreed leren is dan ook geen sprake. 

De ‘regeling evaluatie incidentafhandelingen KWC’ stelt dat een evaluatie van het KWC 
zich richt op het bepalen van een objectief waardeoordeel over het proces en het 
resultaat van de incidentafhandeling door de organisatie zelf. Het doel van een evaluatie 
is om te bezien of procedures hebben gewerkt, het verbeteren van de kwaliteit van het 
werk en het eigen handelen en ter voorbereiding op externe onderzoeken. 

Het KWC zorgt er, als verantwoordelijke partij voor de SAR-taak en medische hulp-
verlening, niet structureel voor dat samen met de partners die het inzet voor de 
afhandeling van incidenten, een gezamenlijke terugblik plaatsvindt op het verloop en de 
uitkomst van de processen. Terwijl de centrale rol van het KWC in deze processen daar 
juist toe zou moeten leiden. De Kustwacht coördineert de hulpverlening en is als 
bilaterale partner in alle samenwerkingsovereenkomsten in de positie om de betrokken 
partijen in gezamenlijke evaluaties scherp te houden op de kwaliteit van het over-
koepelende proces en het bereiken van de gewenste gezamenlijke uitkomst daarvan. Al 
in eerdere onderzoeken172 stelde de Onderzoeksraad dat het belangrijk is dat het KWC 
samen met haar partners de inzetten evalueert.

Dergelijke evaluaties kunnen er immers ook toe dienen om richting de opdrachtgever, 
het ministerie van IenM, een vanuit de uitvoering onderbouwd signaal af te geven op 
welke punten het proces verbeterd kan worden en welke middelen daarvoor nodig zijn. 
De Kustwacht laat hier naar mening van de Onderzoeksraad kansen liggen.

5.2.4 Regie op de keten
Voor een goede ketensamenwerking in de medische hulpverlening op de Noordzee, is 
regie op de keten onontbeerlijk. Regie is nodig om de organisatie van de keten op orde 
te brengen en te houden zodanig, dat dit leidt tot goede samenwerking met het oog op 
de best mogelijke zorg voor de patiënt. Daartoe moeten de juiste randvoorwaarden 
worden gecreëerd en verantwoordelijkheden worden geadresseerd. 

Op uitvoerend niveau is er een coördinator die het proces van (spoedeisende) medische 
hulpverlening op de Noordzee stroomlijnt. Dat is in de huidige keten de Kustwacht. Het 
is van belang dat deze partij het hele proces overziet en in staat is om deze rol op 
gezaghebbende wijze invulling te geven. 

Het blijkt echter dat de Kustwacht deels door haar eigen taakopvatting en werkwijze en 
deels door de aansturing, randvoorwaarden en resources die ze geboden krijgt niet in 
de positie is en gebracht wordt om een meer dan logistiek coördinerende rol te vervullen, 
noch om deze taak goed te kunnen vervullen. Daarnaast is geconstateerd dat de partijen 
niet voldoende als een zorgketen met elkaar samenwerken en niet met elkaar leren van 
ongevallen. Regie op de keten ontbreekt. Er is geen opdracht verstrekt om het proces in 

172 Het betreft de onderzoeken ‘Noodlanding in zee, Bristow AS322L2 Search and rescue helikopter, 21 november 
2006 Noordzee nabij Den Helder’; ‘Vliegtuig vermist - Cessna ongeval op Tweede Maasvlakte, 28 mei 2012’.
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te richten en op orde te brengen. Tot slot mist in de uitvoering een partij die als een 
leider van de operatie optreedt met als doel de best mogelijke zorg voor de patiënt.

Deelconclusies

1. Het KWC heeft zich niet zodanig voorbereid dat het zijn feitelijke taak op het 
gebied van medische hulpverlening goed in kan vullen. 

2. De medische hulpverlening op de Noordzee functioneert onvoldoende als een 
(zorg)keten waarbij sprake is van een goede afstemming en kennis van elkaars 
werkprocessen. Het bereiken van de best mogelijke zorg is geen gezamenlijk 
strategisch doel. Tevens ontbreekt de noodzakelijke regie op de keten die nodig 
is om de organisatie van de keten op orde te brengen en houden.

3. De Kustwacht is vanuit haar centrale rol als coördinator van het proces van 
medische hulpverlening in de beste positie om in de keten het voortouw te 
nemen om met alle betrokken partijen incidenten gezamenlijk te evalueren. Van 
ketenbreed leren is nu geen sprake, omdat noch het KWC noch een van de 
ketenpartners het gezamenlijk evalueren entameert en stimuleert.

5�3 Inrichting en werking keten medische hulpverlening op de Noordzee

De Raad stelt vast dat de problemen die in de uitvoering van spoedeisende medische 
hulpverlening geconstateerd zijn, niet op zichzelf staan. Bij de uitvoering van andere 
kustwachtprocessen zoals bij SAR-inzetten en niet-spoedeisende medische situaties173 
hebben zich soortgelijke problemen voorgedaan.174 Dat blijkt uit eerdere onderzoeken175 
en tevens uit incidenten die ten behoeve van dit onderzoek op hoofdlijnen zijn bekeken.176 
De Raad heeft op basis van die onderzoeken ook eerder aanbevelingen gedaan aan de 

173 Het aantal niet-spoedeisende medische hulpvragen op zee is fors groter dan de spoedeisende hulpvragen. 
Medische hulpvragen op zee zijn voornamelijk afkomstig van recreanten en professionele gebruikers. Het aantal 
hulpvragen binnen het gemeentelijk ingedeeld gebied is door het intensieve gebruik van recreanten hoger dan 
op de Noordzee. Bovendien worden aan professionele gebruikers op grond van internationale wet- en regelgeving 
eisen gesteld met betrekking tot medische zorg. Zij dienen goed toegerust te zijn om de eerste maatregelen te 
nemen en zo nodig onder supervisie medische handelingen te verrichten aan boord van de schepen of 
mijnbouwinstallaties. Daarvoor moeten zij de juiste medische hulpmiddelen aan boord hebben. Dat geeft 
patiënten een betere uitgangspositie in geval van (spoedeisende) medische hulpvragen. 

174 Op hoofdlijnen waren de bevindingen in eerdere onderzoeken van de Onderzoeksraad:
 •  Het KWC is niet in alle gevallen goed op de hoogte van het bij partijen beschikbare materieel en mensen, als 

ook van de (on)mogelijkheden van die partijen. 
 • Het ontbreekt het KWC op beslissende momenten aan daadkracht. 
 • De communicatie tussen partijen verloopt moeizaam. 
 • Partijen hielden zich niet aan gemaakte afspraken.
 • Het ontbrak aan een gemeenschappelijk begrippenkader.
 • Er ontbrak begrip voor elkaars context.
 • De informatie-uitwisseling was inefficiënt.
 •  Ongevallen werden niet gezamenlijk geëvalueerd met alle betrokken partijen. Daardoor werd er beperkt 

geleerd van ongevallen.
175 Het betreft de onderzoeken ‘Noodlanding in zee, Bristow AS322L2 Search and rescue helikopter, 21 november 

2006 Noordzee nabij Den Helder’; ‘Vliegtuig vermist - Cessna ongeval op Tweede Maasvlakte, 28 mei 2012’.
176 ‘Dodelijk ongeval Zeiljacht, 30 oktober 2014’ en ‘Man overboord M.S. Chopin, 10 januari 2015’. Zie ook bijlage H.
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betrokken partijen om verbeteringen door te voeren in de ketensamenwerking. In reactie 
op de aanbevelingen uit rapporten hebben de minister van IenM en de minister van 
Defensie alsmede de directeur Kustwacht toegezegd om de kwaliteit van de uitvoering 
van de SAR-taken en de daarvoor noodzakelijke afspraken over samenwerking en informatie-
uitwisseling met andere partijen opnieuw in beeld te brengen, waar nodig te herijken en 
deze afspraken in de uitvoering te borgen. Door de implementatie van een kwaliteit-
systeem zou de minister toezien op de uitvoering van deze afspraken. 

De ministeries met een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Kustwacht hebben de 
situatie echter laten voortbestaan. De Kustwacht is niet in de positie gebracht om goed 
te kunnen functioneren. Dat gebeurde ook niet nadat uit meerdere onderzoeken bleek 
dat sprake was van structurele problemen op uitvoerend niveau die aantoonbaar mede 
samenhingen met de wijze waarop de Kustwacht werd aangestuurd en gefaciliteerd. 
Noodzakelijke investeringen blijven tot op heden uit en de Kustwacht en zeker de 
medische hulpverleningstaak staan laag op de prioriteitenlijst van de ministeries. Geen 
van de partijen voelt zich bovendien probleemeigenaar. 

Dat de situatie kon blijven voortbestaan, blijkt eens te meer uit deze casus. Medische 
hulpverlening op de Noordzee wordt vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
aangestuurd. Een ministerie dat van nature geen raakvlakken heeft met dit onderwerp, 
maar dat tot op heden ook het ministerie van VWS - dat wel beschikt over kennis van 
medische zorgverlening en het samenwerken in ketens in de zorg - op geen enkele wijze 
betrokken heeft bij het bepalen van doelstellingen, kaders en het beschikbaar stellen 
van mensen en middelen aan de Kustwacht. 

De inrichting en uitvoering van medische zorg op de Noordzee blijft hierdoor achter ten 
opzichte van datzelfde proces op land. Dit onderzoek toont aan dat name het proces van 
spoedeisende zorg veel leemtes kent, waardoor er risico’s zijn voor de patiëntveiligheid. 

Voor verdere doorontwikkeling, de continuïteit en kwaliteit van de (spoedeisende) 
medische hulpverlening op de Noordzee is het nodig om de inrichting en werkwijze van 
medische hulpverlening op land breder te bezien en waar mogelijk te benutten voor het 
treffen van verbetermaatregelen voor medische hulpverlening op de Noordzee.177 Tevens 
dient de zorgketen op zee aan te sluiten op de zorgketens op land.

De Raad beseft zich dat vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder de 
medische hulp op zee verleend moet worden en de internationale wet- en regelgeving 
die daar van toepassing is, de werkwijze op land niet op één op één overgenomen kan 
worden voor de organisatie op zee. Desondanks kunnen het ketendenken en de 
werkwijzen die ontwikkeld zijn als voorbeelden dienen om de medische zorg op zee 
verder te ontwikkelen. Ook voor dat deel van Nederland gelden immers de uitgangs-
punten van de overheid dat zorg effectief, veilig en op tijd moet zijn.

177 En ruime binnenwateren.
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Deelconclusie

De geconstateerde problemen in de uitvoering van de hulpverlening op 11 juli 2015 
staan niet op zichzelf. De problemen doen zich ook voor bij voorvallen waarbij 
sprake is van niet-spoedeisende hulp en andere hulpverleningsacties op zee. 
Eerdere onder zoeken waarin soortgelijke problemen zijn geconstateerd, hebben 
niet geleid tot de noodzakelijke verbeteringen. De ministeries met een bestuurlijke 
verantwoorde lijk heid voor de Kustwacht hebben de situatie laten voortbestaan en 
de Kustwacht niet in de positie gebracht om haar taak op het gebied van (medische) 
hulpverlening goede invulling te kunnen geven.
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6 CONCLUSIES

Oorzaak ongeval

• Op grond van de beschikbare informatie kan de oorzaak van onwel worden en 
overlijden van het duikslachtoffer niet met zekerheid worden vastgesteld. 

• In het technische onderzoek zijn twee afwijkingen aan het volgelaatsmasker vast-
gesteld: een loszittend neusmondkapje en een verhoogde ademweerstand. Het is 
onduidelijk of de twee afwijkingen ten tijde van het ongeval al aanwezig waren.

• De meest waarschijnlijke oorzaak van het onwel worden en overlijden van het slacht-
offer is toenemend zuurstoftekort door acuut longoedeem als gevolg van het duiken 
(immersion pulmonary edema) of koolzuurvergiftiging, dan wel een combinatie van 
beide. 

Medische zorg aan het slachtoffer

• De duikster heeft niet de best mogelijke medische zorg gekregen. Zij ontving later 
dan mogelijk de specialistische reanimatiezorg en is niet vervoerd naar het ziekenhuis 
met het best passende profiel. 

• De spoedeisende medische hulpverlening voldeed daarmee niet aan de uitgangs-
punten van de overheid dat zorg effectief, veilig en tijdig moet zijn.

Organisatie medische hulpverlening

• Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stuurt de Kustwacht niet aan op grond van 
de uitgangspunten van de overheid dat medische zorg effectief, veilig en tijdig moet 
zijn en voorziet de organisatie niet van de mensen en middelen die daarvoor nodig 
zijn. 

• Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is niet betrokken bij het proces 
van medische hulpverlening op de Noordzee, waardoor een stimulans ontbreekt om 
het zorgproces te organiseren overeenkomstig deze uitgangspunten van de overheid.

• De huidige procesinrichting van de Kustwacht is niet geschikt voor spoedeisende 
medische zorg. Bovendien beschikt de organisatie niet over de mensen, middelen en 
technische infrastructuur om op gezaghebbende wijze als coördinator op te kunnen 
treden in het geval van spoedeisende medische hulpverlening. Hierdoor ontstaan 
problemen in de uit voering van het proces.

• De medische hulpverlening op de Noordzee functioneert onvoldoende als een 
zorgketen, waarbij sprake is van goede afstemming en kennis van elkaars werk-
processen. Tevens ontbreekt de regie die nodig is om de organisatie van de keten op 
orde te brengen en houden.

• Van ketenbreed leren is geen sprake.
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7 AANBEVELINGEN

De Onderzoeksraad heeft structurele tekorten aangetroffen in het functioneren van de 
medische hulpverlening op de Noordzee, die ertoe kunnen leiden dat zieken en 
gewonden niet worden voorzien van effectieve, veilige en tijdige zorg. De Onderzoeksraad 
ziet mogelijkheden voor betrokken partijen om gezamenlijk deze tekorten weg te nemen 
en daarmee de veiligheid te verbeteren van allen die zich op zee bevinden. 

De Raad doet daartoe de volgende aanbevelingen:

Aan de minister van Infrastructuur en Milieu:

• Zorg ervoor dat het proces van medische hulpverlening op de Noordzee zowel aan 
de internationale afspraken als aan de uitgangspunten van medische zorg in 
Nederland voldoet, en aansluit bij de zorgketens op het land. Faciliteer en positioneer 
de betrokken partijen zodanig dat zij hun taken kunnen uitvoeren. 

• Betrek de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het vormgeven van dit 
proces.

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

• Zorg ervoor dat het proces van medische hulpverlening op de Noordzee voldoet aan 
de uitgangspunten van medische zorg in Nederland en aansluit bij de zorgketens op 
het land. 

• Stimuleer en ondersteun de ketenpartijen bij het ontwikkelen van normen voor 
medische hulpverlening op de Noordzee en bij het inrichten van het daarbij 
behorende zorg proces.

• Zorg dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg op basis van dit normenkader 
toezicht houdt op het proces van medische hulpverlening op de Noordzee. 

Aan de directeur Kustwacht:

• Zorg met de samenwerkingspartners, met name met de KNRM, RMD, NHV, gemeen-
schappelijke meldkamers en ziekenhuizen voor de inrichting en werking van het proces 
van medische hulpverlening op de Noordzee, zodanig dat de hulpverlening aansluit op 
de zorgketens op land en voldoet aan de uitgangspunten van medische zorg in 
Nederland. 

• Neem, gelet op de centrale positie van de Kustwacht in het proces, de verant-
woordelijk heid voor het voortdurend verbeteren van deze hulpverlening.
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BIJLAGE A

ONDERZOEKSVERANTWOORDING

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt voorvallen met als doel lessen te trekken 
die leiden tot verbetering van de veiligheid in Nederland. Hiertoe wil de Onderzoeksraad 
de directe en achterliggende oorzaken van het voorval achterhalen omdat in deze 
achterliggende oorzaken vaak structurele veiligheidstekorten te vinden zijn. De 
Onderzoeksraad signaleert en identificeert dergelijke structurele veiligheidstekorten en 
formuleert aanbevelingen om deze te verhelpen. De Raad kent een breed werkterrein en 
is vrij in de keuze, afgezien van enkele wettelijke onderzoeksverplichtingen, om naar eigen 
inzicht en methodiek ongevallen te onderzoeken.

Aanleiding en doelstelling onderzoek
Op zaterdagochtend 11 juli 2015 vond 18 kilometer uit de kust van Noordwijk een duik-
ongeval op de Noordzee plaats. Een duikster die samen met haar buddy 178 een wrakduik 
uitvoerde, werd op twintig meter diepte onwel. Het slachtoffer werd met een helikopter 
naar het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam vervoerd. Van daaruit is zij later 
die middag per ambulance overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen 
(UZA), waar zij later die avond overleed. 

De Onderzoeksraad wil met dit onderzoek een bijdrage leveren aan het leren van 
ongevallen in de duiksector.

Het onderzoek biedt bovenal inzicht in het verloop van de spoedeisende medische hulp-
verlening op 11 juli 2015 en in de organisatie van het proces, met als doel om lessen te 
trekken voor medische hulpverlening op de Noordzee.179

Onderzoeksvragen
De volgende onderzoeksvragen staan in dit onderzoek centraal:

1. Wat was de oorzaak van het onwel worden en overlijden van de duikster?
2. Was er sprake van de best mogelijke medische zorg aan de duikster?
3. Hoe kan de organisatie van de medische hulpverlening op de Noordzee het 

niveau van de geboden zorg verklaren?

178 Om veiligheidsredenen wordt altijd in tweetallen (buddy’s) gedoken.
179 In het onderzoeksrapport wordt gesproken over medische hulpverlening op de Noordzee. De bevindingen zijn 

echter ook relevant voor de medische hulpverlening op de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zuid-Hollandse en 
Zeeuwse stromen.
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Onderzoeksaanpak
Het onderzoek naar medische hulpverlening op de Noordzee beslaat twee onderwerpen: 
het onderzoek naar de oorzaak van het duikongeval en het onderzoek naar de medische 
hulpverlening. 

Verloop hulpverlening en organisatie medische hulpvering op de Noordzee
Om te kunnen achterhalen wat er zich op de dag van het ongeval zich heeft voorgedaan, 
is gebruik gemaakt van geluidsbestanden van de Kustwacht. Ook heeft de Onderzoeksraad 
personen die direct bij het voorval en de hulpverlening betrokken waren geïnterviewd. 
Het betreft medewerkers van de Kustwacht, NHV, KNRM, RMD, EMC, AMC, UZA, 
Duikmedisch Centrum en omstanders van het duikongeval. Om zicht te krijgen op de 
organisatie van medische hulpverlening op de Noordzee zijn inter views gehouden met 
medewerkers van de ministeries van IenM (incl. Rijkswaterstaat) en VWS. 

Verder zijn bij betrokken partijen de voor dit onderzoek relevante documenten opge-
vraagd en bestudeerd.

Technisch onderzoek
Direct na het ongeval is het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek gestart naar de 
oorzaak van het ongeval. Het heeft de duikapparatuur van de duikster in beslag genomen 
en laten onderzoeken door de Waterpolitie en vervolgens door het Kenniscentrum 
Duiken van de Marine. Uit dat laatstgenoemde onderzoek kwamen technische gebreken 
aan het volgelaatsmasker naar voren. Het Openbaar Ministerie vond in haar onderzoek 
geen aanleiding om te vermoeden dat strafbare feiten een rol hebben gespeeld in het 
ongeval. Om die reden heeft het OM het onderzoek in januari 2016 stopgezet. Omdat 
de Onderzoeksraad de mogelijkheid openhield dat de gevonden disfuncties in het 
volgelaatsmasker verband zouden kunnen houden met het onwel worden van de duikster 
en derhalve leerpunten zouden kunnen opleveren voor het sport- en beroepsduiken, 
heeft de Onderzoeksraad de oorzaak van het ongeval verder onderzocht. 

Op verzoek van de Onderzoeksraad heeft Esko Diveworld in Zeist onderzocht wat de 
oorzaak van de verhoogde ademweerstand in het volgelaatsmasker was. Medewerkers 
van het Kenniscentrum Duiken van de Marine hebben op verzoek van de Onderzoeksraad 
het technische onderzoek naar de oorzaak van het ongeval uitgevoerd. Voor het onderzoek 
is ook gesproken met medewerkers van de duikwinkel waar het volgelaatsmasker is 
aangeschaft.

Medisch onderzoek
Naast technisch onderzoek naar het functioneren van het volgelaatsmasker, is bezien of 
het onwel worden van de duikster op basis van medische oorzaken verklaard kon worden. 
Hoogleraren Radiologie van Leiden Universitair Medisch Centrum (neuroradiologie) en 
Maastricht UMC (forensische radiologie) hebben de CT-beelden beoordeeld. Twee 
artsen met duikmedische kennis hebben de medische scenario’s gevalideerd.

Referentiekader
De Onderzoeksraad heeft de bevindingen uit dit onderzoek getoetst aan een referentie-
kader. Dat bestaat enerzijds uit een juridisch kader en anderzijds uit een beoordelingskader 
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van de Onderzoeksraad. Het juridisch kader omvat relevante (inter)nationale wet- en 
regelgeving, beleidsregels, richtlijnen enzovoorts. 

Het beoordelingskader bestaat uit eigen uitgangspunten van de Raad waarmee wordt 
aan gegeven wat naar oordeel van de Raad in aanvulling op het juridisch kader van de 
betrokken partijen mag worden verwacht. Voor het opstellen van het beoordelingskader 
van de Raad over publiek opdrachtgeverschap en ketens zijn wetenschappelijke artikelen 
over de inrichting en werking van ketens bestudeerd en zijn bijeenkomsten gehouden 
met deskundigen op dit gebied.

In het onderzoek wordt het proces van spoedeisende medische hulpverlening vergeleken 
met de organisatie van de (acute) medische zorg op land, teneinde verbetervoorstellen 
te kunnen doen voor medische zorg op de Noordzee. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd 
met enkele deskundigen op het gebied van ambulancezorg op land en zijn diverse 
protocollen bestudeerd. 

Overige ongevallen
In bijlage H van dit rapport zijn twee ongevallen nader beschouwd die zich de afgelopen 
jaren hebben voorgedaan. De Onderzoeksraad heeft deze voorvallen op hoofd lijnen 
bekeken met het oog op mogelijke structurele problemen in de medische hulp verlening 
op de Noordzee. Voor de beschouwing van het ongeval met het zeilschip is gebruik 
gemaakt van geluidsbanden, processen-verbaal van de politie en een evaluatie van de 
Kustwacht. Voor de beschouwing van het ongeval met de M.S. Chopin is gebruik 
gemaakt van aantekeningen van de onderzoekers van de Onderzoeksraad die ter plaatse 
zijn geweest en van de evaluatie van de Kustwacht.

Begeleidingscommissie en projectteam
De Begeleidingscommissie bestaat uit leden met voor het onderzoek relevante deskundig-
heid en adviseert de Onderzoeksraad over het onderzoek. De leden hebben zitting op 
persoonlijke titel. De begeleidingscommissie is tweemaal bijeen geweest. Voorafgaand aan 
publicatie van het eindrapport zijn alle commissieleden ook individueel geconsulteerd. 

De begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen:

Prof. dr. ir. M.B.A. van Asselt 
(voorzitter)

Raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid

Mr. M. Commelin Programmadirecteur Kennis en Innovatie, Raad voor de 
Rechtspraak

Drs. M.T.W. Gaastra Gecertificeerd duikarts en sportduikinstructeur

Prof.dr. I.B. Schipper Traumachirurg, hoofd subafdeling traumachirurgie
Leids Universitair Medisch Centrum

 Drs. M. Smeekes MCDm Directeur ambulancezorg en GHOR Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord en plv. directeur publieke gezondheid regio 
Noord-Holland Noord/Hollands Noorden.

Prof. dr. J.H. Trienekens Persoonlijk hoogleraar keten- en netwerkmanagement aan 
Wageningen UR
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Het projectteam bestond uit de volgende personen:

Mr. J.J.G. Bovens Onderzoeksmanager

Drs. S. Pijnse van der Aa Projectleider

D. van Duijn Onderzoeker

E.P.H. Moonen Onderzoeker

G.J.M. Oomen Onderzoeker

Drs. C.J. van der Schors Onderzoeker 

Dr. P.J.J.M. Verhallen Onderzoeker

Dr. E.M. de Croon Adviseur Onderzoek en Ontwikkeling

Overig
De Onderzoeksraad heeft gedurende het onderzoek de volgende experts betrokken:

LTZ 2 OC A.H.J. van Dijk Kenniscentrum Duiken van de Marine

Prof. dr. Z. Dujić University of Split School of Medicine, Department of Integrative 
Physiology

Mr. dr. drs. P. van der Kruit Legal & Maritime Consultancy JNAB B.V.

Prof. dr. J.J. van Lieshout Fysioloog

SMJR ODND S.L.J.C. Lucas Kenniscentrum Duiken van de Marine

Dr. P.J.A.M. van Ooij Duikmedisch Centrum Koninklijke Marine
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BIJLAGE B

INZAGEREACTIES

Een conceptversie van dit rapport is, conform de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid, 
voorgelegd aan de betrokken partijen. Deze partijen zijn gevraagd het rapport te 
controleren op feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden. De conceptversie van dit 
rapport is voorgelegd aan:

• Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
• Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• De Nederlandse Kustwacht
• De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
• Noordzee Helikopters Vlaanderen
• Academisch Medisch Centrum te Amsterdam
• Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam
• De nabestaanden van de omgekomen duikster

Al deze partijen hebben gereageerd op de conceptversie van het rapport. De binnen-
gekomen reacties zijn op de volgende manier verwerkt:

• Correcties van feitelijke onjuistheden, aanvullingen op detailniveau en redactioneel 
commentaar heeft de Onderzoeksraad (voor zover relevant) overgenomen. De 
betreffende tekst delen zijn in het eindrapport aangepast. Deze reacties zijn niet 
afzonderlijk vermeld.

• De reacties die de Onderzoeksraad niet heeft overgenomen, zijn opgenomen in een 
tabel die is te vinden op de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid  
(www.onderzoeksraad.nl). In de tabel is tevens toegelicht waarom de reacties niet zijn 
overgenomen.
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BIJLAGE C

BETROKKEN PARTIJEN

In deze bijlage staat nadere informatie over betrokken partijen bij het duikongeval en de 
medische hulpverlening op de Noordzee. Deze informatie is aanvullend op hetgeen in 
paragraaf 1.4 of andere hoofdstukken in het rapport staat.

Betrokken partijen duikongeval

Duikvereniging 
De duikvereniging waar het slachtoffer lid van was, is aangesloten bij de Nederlandse 
Onderwatersport Bond (NOB), en geeft ook PADI duikopleidingen. Voor de gevorderde 
duiker organiseert de duikvereniging zomers wrakduiken op de Noordzee. 

Betrokken partijen medische hulpverlening op de Noordzee

Nederlandse Kustwacht 
De Kustwacht wordt momenteel aangestuurd door het Kustwachtviermanschap (KW4), 
het dagelijks bestuur. Het KW4 wordt voorgezeten door de directeur Noordzee van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu (het coördinerend ministerie voor de Kustwacht) 
en bestaat verder uit de voorzitter van de Permanente Kontaktgroep Handhaving 
Noordzee (PKHN), de directeur Planning en Control van de Marine (de beheerder van de 
Kustwacht) en de directeur Kustwacht. Daarnaast is er een Raad voor de Kustwacht, die 
werkt als een Raad van Toezicht. Deze stuurt op afstand en buigt zich over strategische 
vraagstukken. De Raad voor de Kustwacht kent een rompraad bestaande uit vertegen-
woordigers van de ministeries van Veiligheid en Justitie, Defensie en Infra structuur en 
Milieu. Eenmaal per jaar komt de gehele raad bijeen met alle departementen, dus 
inclusief vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. 
De ministeries worden in de Onderzoeksraad vertegenwoordigd door de Directeuren-
Generaal van de departementen en verzorgen de doorgeleiding naar de ministerraad. 

Jaarlijks stelt IenM een dienstverleningsplan op waarin de gewenste output voor de 
taakuitvoering van de Kustwacht op het gebied van dienstverlening is geformuleerd. Het 
dienstverleningsplan wordt opgesteld op basis van beleidsprioriteiten. De directeur 
Kustwacht stelt jaarlijks een Activiteiten Plan en Begroting (APB) op waarin de gevraagde 
resultaten uit onder andere het door IenM opgestelde dienstverleningsplan worden 
doorvertaald. Op basis van het APB vindt in de Raad voor de Kustwacht een integrale 
belangenafweging plaats waarna het wordt doorgeleid naar de ministerraad.
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Het ministerie van infrastructuur en Milieu is het coördinerend ministerie voor de Kust-
wacht, het ministerie van Defensie is de beheerder van het operationele deel, het KWC.

Een van de dienstverlenende taken van de Kustwacht is het opsporen en redden van in 
nood verkerende bemanningen en passagiers van vliegtuigen, schepen en mijn bouw-
installaties, of betrokken bij andere activiteiten op zee. Voorheen viel de organisatorische 
afhandeling van de hulpverlening aan opvarenden van schepen die medische hulp 
behoeven onder SAR. Tegenwoordig wordt medische hulpverlening als een zelfstandige 
taak omschreven.180 

Kustwachtcentrum (KWC) 
Het KWC, dat gevestigd is in Den Helder, is het operationele deel van de Nederlandse 
Kustwacht. Het fungeert als meld-, informatie- en coördinatiecentrum en heeft een 
24-uurs bezetting. Het KWC is aangewezen als Nationaal Maritiem en Aëronautisch 
Redding Coördinatie Centrum (Joint Rescue en Co-ordination Center-JRCC). Het 
coördinatie- en communicatiecentrum (CCC) zorgt voor het bewaken van noodfrequenties 
en de coördinatie van opsporing en redding van drenkelingen op de Noordzee.181 Ook 
draagt het KWC zorg voor het coördineren van medische advies aan zeevarenden in 
geval van ziekte of ongevallen aan boord van schepen 182 (Radio Medisch Advies (RMA). 
Indien een opvarende dermate ernstig ziek of gewond is dat hij van boord moet worden 
gehaald, dan coördineert het KWC de medische evacuatie (MEDEVAC). Daarnaast wordt 
vanuit het CCC toezicht gehouden op: de naleving van verkeersregels en (verboden) 
visserijgebieden en de inzet van varende en vliegende Kustwachteenheden voor hand-
havings taken vanaf de zogenaamde Handhavingsdesk. Het CCC kent een standaard-
bezetting van vijf personen: drie watch officers, een duty officer en een medewerker 
handhaving.

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
De KNRM bestaat voornamelijk uit vrijwilligers (1300), ondersteund door enkele beroeps-
schippers en personeel van het hoofdkantoor in IJmuiden. Op het hoofdkantoor werken 
circa veertig mensen. De KNRM heeft (45) reddingstations langs de gehele Nederlandse 
kustlijn, op de Waddenzee en het IJsselmeer. Het KWC is de belangrijkste samen-
werkings partner van de KNRM. Een reddingstation komt pas in actie na een alarmering 
door het KWC.183

Het werkterrein van de KNRM komt geografisch overeen met dat van de Nederlandse 
Kustwacht.

180 Medische hulpverlening wordt niet als zodanig benoemd in het Instellingsbesluit, maar tegenwoordig wel als 
zelfstandige taak omschreven in het dienstverleningsplan. De Raad voor de Kustwacht geeft opdracht tot het 
opstellen van het dienstverleningsplan (DV) en handhavingsplan (HV). Hierin wordt voor het komende jaar de 
gewenste output van de Kustwacht op het gebied van dienstverlening en handhaving geformuleerd, met een 
doorkijk naar de vier jaren daarna. Dit vindt plaats op basis van de beleidsdoelen en beleidsprioriteiten welke 
door de Onderzoeksraad van de Kustwacht zijn benoemd. Het DV wordt opgesteld door de directeur-generaal 
Rijkswaterstaat, onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu. Het HV wordt 
opgesteld door de Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee (PKHN) onder de verantwoordelijkheid van 
de minister van Veiligheid en Justitie. Het DV en HV worden vastgesteld in de ministerraad.

181 Zie hoofdstuk 2.3: werkgebied Kustwacht.
182 Gebaseerd op de richtlijn 92/29 EEG; verplichting tot het onderhouden van een Radio Medische Dienst t.b.v. 

zeevarenden voor het verlenen van medisch advies in geval van ziekte of ongevallen aan boord van schepen.
183 Bron: knrm.nl
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Radio Medische Dienst (RMD)
De RMD verstrekt medische adviezen aan zieke of gewonde opvarenden van Nederlandse 
schepen, wereldwijd. De artsen kennen de maritieme wereld, weten wat zich op een 
schip kan afspelen en stellen op grote afstand, uit symptomen die doorgegeven worden 
via radio of satelliet, een diagnose 

Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV)
Het Belgische NHV, met een B.V. in Nederland, biedt gespecialiseerde helikopterdiensten 
aan, met een focus op de offshore markt (bijvoorbeeld transport van medewerkers van 
en naar olie- en gaslocaties op de Noordzee). Daarnaast verricht NHV ook search and 
rescue missies (SAR-diensten) en medische transporten. 

NHV NL heeft een SAR Service overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat. 

Sinds medio 2015 is NHV ook tijdelijk verantwoordelijk voor het patiëntenvervoer van de 
Waddeneilanden. Deze vluchten worden uitgevoerd met de helikopter die in Den Helder 
gestationeerd is.

Betrokken partijen systeem

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Dit ministerie heeft de zorg voor de ruimtelijke indeling, het verkeer, het water- en het 
milieubeheer. De Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) is als coördinerend minister 
voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming 
van geïntegreerd beleid en het activiteitenplan en begroting voor de Noordzee.

Rijkswaterstaat (RWS)
De minister van IenM is verantwoordelijk voor de SAR-taken op de Noordzee. De 
beleidsvoorbereiding ligt bij het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid, maar de complete 
uitvoering en aansturing en samenwerking met de Kustwacht over maritiem operationele 
zaken is belegd bij RWS. Vanuit die betrokkenheid heeft RWS de aanbesteding van de 
SAR-helikopters geleid.

Ministerie van Defensie
Het ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor het beheer en de taakuitvoering van 
de Kustwacht en levert de directeur Kustwacht.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Dit ministerie draagt de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het 
beleid op het gebied van ziekenhuizen, regionale ambulancevoorzieningen, huisartsen, 
geneesmiddelen en ziektekosten. Ook het welzijnsbeleid zoals: de ouderenzorg, het 
jeugdbeleid, de verslaafden  zorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot 
het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van 
de sport.
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De verantwoordelijkheid voor de spreiding, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg wordt 
vanwege de vele betrokken partijen in de zorg door het ministerie van VWS nadrukkelijk 
bij die veldpartijen (zorgaanbieders en zorgverleners) gelegd. Zij moeten daarvoor in 
gezamenlijk overleg professionele standaarden en protocollen vaststellen. Deze proto-
collen zijn leidend in het handelen van zorgverleners en zorgaanbieders en vormen mede 
de basis voor toezicht op de kwaliteit van medische hulpverlening. Daarnaast vormen zij 
houvast bij het samenwerken in de keten.

In situaties waarin zonder acuut ingrijpen gevaar is voor overlijden of onomkeerbare 
gezondheidsschade kan ontstaan,184 is er sprake van een acute zorgbehoefte. Omdat er 
bij de acute zorg meerdere zorgverleners betrokken zijn is er sprake van een zorgketen. 
De aanbieders van acute zorg maken in regionaal verband (Regionaal Overleg Acute 
Zorg, ROAZ) 185 afspraken over (een betere) samenwerking. 

Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)
IGZ is de toezichthouder in de gezondheidszorg. IGZ ziet toe op de veiligheid en kwaliteit 
van zorg middels toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten.

184 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Schaal en zorg. Advies uitgebracht door de Onderzoeksraad voor de 
Volksgezondheid en Zorg aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Den Haag, 
2008.

185 Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is een overleg waarin bestuurders van de verschillende aanbieders van 
acute zorg (ketenpartners) afspraken maken over een betere samenwerking in de regio. Deze ketenpartners zijn 
o.a. ziekenhuizen, ambulancediensten, meldkamers, GHOR, GGZ en huisartsen en verloskundigen. Het doel van 
het ROAZ is om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best beschikbare kwaliteit van zorg 
ontvangt op de juiste plaats, in zowel dagelijkse als opgeschaalde situaties. 
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BIJLAGE D

JURIDISCH KADER

Referentiekader

De Onderzoeksraad toetst de bevindingen uit dit onderzoek aan een referentiekader. 
Dat bestaat enerzijds uit een juridisch kader bestaande uit (inter)nationale wet- en 
regelgeving, beleidsregels, richtlijnen enzovoort en anderzijds uit een eigen beoor-
delingskader van de Onderzoeksraad. De Onderzoeksraad verwacht dat betrokken 
partijen zich aan wet- en regelgeving houden en handelen overeenkomstig bestaande 
procedures en afspraken.

Met de eigen uitgangspunten die in het beoordelingskader (zie bijlage E) zijn opgenomen, 
geeft de Onderzoeksraad aan wat naar zijn oordeel in aanvulling op het juridisch kader 
van de betrokken partijen mag worden verwacht. 

Juridisch kader medische hulpverlening op de Noordzee

Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake 

het recht van de zee 
(Zeerechtverdrag)

Internationaal Verdrag 
voor de beveiliging van 
mensenlevens op zee 

(SOLAS)

Wet veiligheidsregio’s

Besluit Instelling 
Kustwacht

Internationaal Verdrag 
inzake opsporing
en redding op zee

(SAR)

Verdrag inzake
de internationale 
burgerluchtvaart

International Aeronautical 
and Maritime Search
and Rescue Manual

(2013)

Regeling inzake de 
SAR-dienst

Incidentenbestrijdings-
plan Noordzee (IBP NZ)

Figuur 12: Schematisch overzicht van de samenhang van de belangrijkste wet- en regelgeving.
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Figuur 12 overzicht geeft op hoofdlijnen de internationaal- en nationaalrechtelijke basis 
weer van de Nederlandse opsporings- en reddingsdienst (SAR-dienst). Deze SAR-dienst is 
onder gebracht bij de Kustwacht. Dit overzicht is geen weergave van functionele en 
hiërarchische relaties, maar een gesimplificeerd en illustratief overzicht van elkaar beïn-
vloedende overeenkomsten, regelingen en plannen, met de SAR-dienst als middelpunt.

In dit referentiekader komen achtereenvolgens aan de orde internationale overeen-
komsten en nationale wet- en regelgeving over SAR en medische hulpverlening, gevolgd 
door de juridische indeling van de Noordzee, inclusief het SAR-gebied. Daarna wordt de 
medische hulpverlening op mijnbouwinstallaties, schepen en vliegtuigen beschreven, 
alsmede relevante operationele plannen en documenten. Medische hulpverlening op 
land wordt daarna separaat beschreven. 

De hieronder genoemde verdragen hebben geen rechtstreekse werking, daarom moeten 
de bepalingen uit deze verdragen eerst worden omgezet in nationale wet- en regelgeving. 
Zie hiervoor de Wet Zeevarenden, de Schepenwet, de Regeling inzake de SAR-dienst 
1994 enzovoort. Bij de omzetting van de internationaalrechtelijke bepalingen naar 
nationaal recht wordt er rekening gehouden met de heersende lokale omstandigheden 
binnen Nederland en op de Noordzee.

Niet alle hieronder genoemde bepalingen zijn publiekrechtelijke algemeen verbindende 
voor schriften. Beleidsregels, handboeken (manuals), operationele plannen, private lei-
draden, convenanten enzovoort hebben minder rechtskracht. In het kader van de lees-
baarheid is het referentiekader beschrijvend van aard en zijn alleen de relevante artikelen, 
wet- en regelgeving genoemd of in de verwijzingen weergegeven.

Internationaal rechtelijke bepalingen over SAR en medische hulpverlening

Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, 1982 (Zeerechtverdrag)
Dit verdrag wordt ook wel genoemd de ‘Constitutie van de Oceanen’. Vrijwel alle landen 
ter wereld zijn partij bij dit verdrag waardoor het een bijna universele werking heeft, dit is 
mede gebaseerd op het gewoonterecht dat in dit verdrag is gecodificeerd. 

Het Zeerechtverdrag bevat bepalingen over jurisdictie en maritieme zones. Voor dit 
referentiekader zijn vooral de bepalingen ten aanzien van de maritieme binnenwateren, 
de territoriale zee, de aansluitende zone, de EEZ en het continentaal plat van belang. Het 
Zeerechtverdrag is van belang voor vrijwel alle wet- en regelgeving die van toepassing is 
op de Noordzee. 

Artikel 98 lid 2 Zeerechtverdrag bepaalt dat elke kuststaat een adequate en effectieve 
SAR-dienst moeten hebben en onderhouden.

Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974 (SOLAS) 
Dit is een verdrag dat in 1974 tot stand kwam onder de auspiciën van de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO). Dit is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde 
Naties, die op internationaal niveau overeenkomsten teweegbrengt tussen deelnemende 
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lidstaten. Deze overeenkomsten hebben als doel de scheepvaart veilig en milieuvriendelijk 
te maken. Nederland is partij bij het SOLAS. 

Voorschrift 2.5. uit Hoofdstuk V van de Bijlage bij het SOLAS geeft de volgende 
begripsomschrijving van een opsporings- en reddingsdienst: ‘De uitvoering van nood-
bewakings-, communicatie-, coördinatie- en opsporings- en reddingstaken, met inbegrip 
van het bieden van medisch advies, eerste medische hulp, of medische evacuatie, met 
gebruikmaking van publieke en private middelen met inbegrip van luchtvaartuigen, 
schepen en andere vaartuigen en installaties die hun medewerking verlenen.’ 

Voorschrift 7.1. uit Hoofdstuk V van de Bijlage bij het SOLAS stelt: ‘Elke Verdragsluitende 
Regering verbindt zich ertoe ervoor zorg te dragen, dat alle noodzakelijke maatregelen 
worden getroffen voor noodcommunicatie en -coördinatie in haar gebied van verant-
woorde lijkheid en voor het redden van personen die op zee nabij haar kusten in nood 
verkeren. Deze maatregelen moeten de vestiging, het gebruik en het onderhoud van die 
opsporings- en reddingsmiddelen omvatten, welke, gelet op de omvang van het verkeer ter 
zee en de gevaren voor de navigatie, praktisch uitvoerbaar en nodig geacht worden en 
moeten, zoveel als mogelijk is, voorzien in doeltreffende middelen voor het opsporen en 
redden van bedoelde personen.’

Internationaal verdrag inzake opsporing en redding op zee, 1979 (SAR Verdrag)
Het Internationaal verdrag inzake opsporing en redding op zee is ook afkomstig van de 
IMO, Nederland is partij bij dit verdrag. Het verdrag verplicht deelnemende staten tot 
de instandhouding van een opsporings- en reddingsdienst die voldoet aan de 
operationele en technische eisen zoals opgenomen in het verdrag. Medische nood hulp-
verlening op zee valt binnen de definities ‘redding’ en ‘opsporings- en reddingsdienst’.

Zie voor termen en omschrijvingen Hoofdstuk 1 van de bijlage bij het SAR Verdrag. 
Artikel 1.3. van de Bijlage bij het SAR Verdrag beschrijft bepaalde uitdrukkingen, zoals 
opsporing, redding en opsporings- en reddingsdienst. Verder beschrijft het SAR Verdrag 
in de Bijlage de organisatie en coördinatie van opsporings- en reddingsdiensten, samen-
werking tussen staten, werkprocedures en meldingssystemen. 

Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (MAV)
De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), een specialistische organisatie van de 
Verenigde Naties, heeft in 2006 het Maritiem Arbeidsverdrag gesloten waarin de lid-
staten zich verplichten om de arbeidsomstandigheden voor zeevarenden te verbeteren. 
De belangrijkste gevolgen van het MAV voor de Nederlandse wetgeving zijn de moderni-
sering en aanpassing van de zeevaart- en arbeidswetgeving, zoals vastgelegd in het 
Wetboek van Koophandel, Wet zeevarenden, Boek 7 BW en de Arbowet.

Het gaat hier over zeevarende, dat is volgens de Wet zeevarenden: ‘een natuurlijke 
persoon die in enige hoedanigheid werkzaamheden verricht aan boord van een schip’. 
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Wie geen werkzaamheden verricht aan boord is een opvarende. De Wet zeevarenden is 
van toepassing op Nederlandse schepen, met enkele uitzonderingen zoals reddings-
vaartuigen, pleziervaartuigen en vaartuigen die uitsluitend op wateren dichtbij Nederland 
varen. Ook zijn er vrijstellingen mogelijk voor kleinere schepen, zoals zeilschepen.186 

Artikel IV MAV stelt dat elke zeevarende recht heeft op, o.a., medische zorg. Voor-
schrift  4.1. Deel A Code MAV heeft als doel dat de lidstaten de gezondheid van 
zeevarenden beschermen en garanderen, en dat zeevarenden onmiddellijke toegang tot 
medische zorg aan boord van het schip en aan de wal hebben. Ook moet elke lidstaat 
ervoor zorgen dat zeevarenden aan boord van schepen binnen zijn grondgebied toegang 
hebben tot de medische zorg en voorzieningen van de lidstaat aan de wal. De medische 
voorzieningen aan boord moeten zoveel mogelijk gelijkwaardig zijn met de medische 
bescherming en voorzieningen voor werknemers aan wal van de betreffende lidstaat. 
Deze bepalingen uit het MAV op het gebied van medische zorg zijn voor Nederland 
voorheen vastgelegd in de AWBZ, de Zvw en Boek 7 van het BW.

International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR 
Manual 2013)
De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), een gespecialiseerde organisatie 
van de Verenigde Naties, en de IMO hebben gezamenlijk de International Aeronautical 
and Maritime Search and Rescue Manual ontwikkeld. Deze handleiding bestaat uit drie 
delen en heeft tot doel om landen te helpen bij het vormgeven van hun eigen SAR-taak 
op basis van internationale verdragen. Deel 1 beschrijft de organisatie van het SAR-
systeem, zowel wereldwijd, regionaal als nationaal, inclusief de samenwerking met 
naburige kuststaten. Deel 2 gaat over het plannen en coördineren van SAR-operaties en 
-oefeningen. Deel 3 is bedoeld om meegenomen te worden door SAR-eenheden, zowel 
schepen als vliegtuigen. Het beschrijft zoekacties, reddingen en de coördinatie hiervan.

IAMSAR definieert een SAR-eenheid (search and rescue unit, SRU) als een eenheid 
bestaande uit getraind personeel en voorzien van een geschikte uitrusting om ononder-
broken SAR-operaties uit te voeren. Het kan dus zowel een schip als een vliegtuig zijn.

In Sectie 4 van Deel 3 van de IAMSAR Manual 2013 spreekt men van ‘telemedical 
assistance services’ (TMAS). Ook bepaalt deze sectie dat verzoeken voor medisch advies 
van zeevarenden alleen gericht kunnen worden aan ziekenhuizen of medische voor-
zieningen die door de staat daarvoor zijn ingericht. In Nederland is daarvoor de Radio 
Medische Dienst (RMD) aangewezen.187

MSC/Circ. 960 Medical Assitance at Sea
Dit is een Circulaire van het Maritime Safety Committee (MSC) van de IMO, uitgegeven 
op 20 juni 2000. Deze circulaire introduceerde, wereldwijd, het concept van medische 
assistentie als een geïntegreerd deel van redden op zee. Dit ligt in lijn met het eerder 

186 Zie hiervoor Hoofdstuk 1 Wet zeevarenden en bijbehorende besluiten en regelingen.
187 Zie Hoofdstuk 7 van de Nota Maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee 2010-2015, Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat, december 2009, p. 32 e.v. Zie ook de brief over noodhulp op de Noordzee van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 18 december 2015, IENM/BSK-
2015/245116.
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genoemde SOLAS en SAR-verdrag. Deze circulaire geeft verdere richtlijnen en aan-
wijzingen voor medische assistentie op zee, maar ook voor Telemedical Assistance 
Services (TMAS). Zoals hiervoor ook gesteld, in Nederland is de TMAS ondergebracht bij 
de Radio Medische Dienst (RMD). Zie hiertoe ook de Europese Richtlijn, zoals hierna 
beschreven.

Europeesrechtelijke bepalingen over SAR en medische hulpverlening

Richtlijn 92/29/EEG van de Onderzoeksraad van 31 maart 1992 betreffende de minimum-
voorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische 
hulpverlening aan werknemers aan boord van schepen die geregistreerd zijn in de 
lidstaten van de EU.

Deze richtlijn188 beoogt de medische hulpverlening op zee te verbeteren door voor te 
schrijven dat er aan boord van een schip voldoende geneesmiddelen voorradig zijn, er 
een ruimte is voor medische verzorging etc. De richtlijn heeft als doelgroep werknemers 
aan boord van schepen die geregistreerd staan in de lidstaten van de EU. Ook wordt 
bepaald dat de kapitein speciaal opgeleid dient te zijn en dat hij verantwoordelijk is voor 
het beheer van de medische uitrusting, terwijl de lidstaat zorg draagt voor toezicht op 
het naleven van deze regels. E.e.a. is ook afhankelijk binnen welke categorie een schip 
valt. Dit is vastgelegd in Bijlage 1 bij deze Richtlijn.

Artikel 6 van deze Richtlijn bepaalt over een radiomedisch consult als volgt:

1. Teneinde te komen tot een betere spoedbehandeling van de werknemers, neemt 
elke lidstaat de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat: 
i. een of meer centra worden aangewezen om de werknemers via de radio gratis 

medisch advies te verstrekken; 
ii. enkele van de artsen die hun diensten in het kader van deze radioadviescentra 

verlenen, vertrouwd zijn met de bijzondere omstandigheden aan boord van 
schepen. 

2. In de betrokken centra kunnen eventueel, met instemming van de betrokken werk-
nemers, persoonlijke medische gegevens worden opgeslagen ten einde bij het 
verstrekken van de adviezen een zo groot mogelijk efficiency te bereiken. Het 
vertrouwelijke karakter van deze gegevens moet gewaarborgd zijn. 

Een centrum zoals genoemd in artikel 6 lid 1 onder a van deze Richtlijn wordt in 
Nederland vormgegeven door de Radio Medische Dienst (RMD), welke is opgericht in 
1931 en sinds 1 januari 1999 is ondergebracht bij de KNRM. Er wordt in deze Richtlijn 
gesproken over een spoedbehandeling voor werknemers. De praktijk van de RMD/
KNRM leert dat er spoedeisende hulp wordt verleend aan alle zieke of gewonde 

188 Zie voor implementatie van deze Richtlijn in de Nederlandse regelgeving Besluit van 1 september 1995, houdende 
wijziging van het Schepenbesluit 1965 en het Vissersvaartuigenbesluit in verband met Richtlijn nr. 92/29/EEG.
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opvarenden. De Richtlijn spreekt over communicatie via de radio, maar er zijn in de 
praktijk ook andere communicatiemiddelen mogelijk.189 

Nationale wet- en regelgeving over SAR en medische hulpverlening

Wet veiligheidsregio’s
De Wet veiligheidsregio’s beschrijft de organisatie, taken en bevoegdheden van de 
25 veiligheidsregio’s in Nederland. De Wet veiligheidsregio’s bepaalt in artikel 2 dat het 
college van burgemeesters en wethouders in gemeentelijk ingedeeld gebied belast is 
met de organisatie van de brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening, evenals 
de algemene rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Artikel 5 bepaalt dat burge-
meester het opperbevel heeft in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het 
ont staan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen, staan onder 
zijn bevel. 

Bij optreden in het domein van opsporing en redding binnen gebieden die gemeentelijk 
zijn ingedeeld, functioneert de directeur Kustwacht. Hij doet dit, met inachtneming van 
zijn verantwoordelijkheid voor de operationele coördinatie op zee, onder de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van het desbetreffende bevoegde gezag, aldus artikel 14 van het 
Besluit instelling Kustwacht. 

Gemeentelijk ingedeeld gebied bevat ook een strook water van één kilometer breed, 
gemeten vanaf de laagwaterlijn tot in zee. Deze 1-kilometerzone maakt vaak deel uit van 
de convenanten tussen Veiligheidsregio’s, Kustwacht en KNRM.190

Kortom, in gemeentelijk ingedeeld gebied is de Wet veiligheidsregio’s van toepassing, 
waarbij de gemeente bevoegd gezag is. Deze stuurt dan ook de directeur Kustwacht 
aan bij opsporing en redding in het genoemde gebied. 

Regeling inzake de SAR-dienst 1994
Deze regeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu: Infrastructuur en Milieu) 
en het Ministerie van Defensie is een uitwerking van internationale verplichtingen uit het 
SAR Verdrag, zoals hiervoor beschreven en het Verdrag inzake de internationale burger-
luchtvaart. Binnen deze uitwerking wordt rekening gehouden met de lokale omstandig-
heden.

Artikelen 1 en 2 van deze Regeling bepalen dat er een SAR-dienst is, als onderdeel van 
de Kustwacht. Vervolgens bepaalt artikel 3 dat die dienst belast is met de opsporing en 
redding van in nood verkerende bemanningen en passagiers van vliegtuigen, schepen 
en mijnbouwinstallaties in de Nederlandse Search and Rescue Region (SRR).191 Artikel 4 
van deze Regeling bepaalt verder dat voor de uitvoering van deze taken de SAR-dienst 

189 Zie ook de Brochure Procedures Radio Medische dienst, uitgave KNMR, 22 april 2015. Zie verder www.knrm.nl/
wat-wij-doen/radio-medische-dienst.

190 Bijvoorbeeld: Convenant voor samenwerking tussen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Kustwacht en KNRM, 
d.d. 17 januari 2009.

191 Zie hierna voor het werkingsgebied van de Kustwacht.
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te allen tijde beschikt over een gecombineerd aeronautisch en maritiem reddings-
coördinatiecentrum (JRCC), vliegende reddingseenheden en reddingboten. Artikel 5 
bepaalt dat het KWC in Den Helder fungeert als het gecombineerde aeronautisch en 
maritiem reddingscoördinatiecentrum, en dat het behoort tot de aan ge legenheden 
waarmee het ministerie van Infrastructuur en Milieu is belast. De directeur Kustwacht is, 
uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor het functioneren van de SAR-dienst, belast 
met de coördinatie van de opsporing en redding. Hij stelt hiertoe opera tionele 
procedures op en legt deze vast in een operationeel plan (OPPLAN-SAR), aldus artikel 6 
van deze Regeling.

Besluit instelling Kustwacht
In het Besluit instelling Kustwacht van de ministers van Verkeer en Waterstaat (nu: 
Infrastructuur en Milieu) en Defensie staat beschreven dat er in Nederland een Kustwacht 
is. Dit besluit vindt zijn basis in internationaalrechtelijke bepalingen en normen, rekening 
houdend met de heersende lokale omstandigheden. In het Besluit wordt achter een-
volgens beschreven de organisatie van de Kustwacht, de aansturing van de Kustwacht 
en over welke middelen zij beschikt voor de uitvoering van haar taken. De kustwachttaken 
omvatten:

1. Dienstverlening
a. nood-, spoed- en veiligheidsverkeer;
b. opsporing en redding;
c. rampen- en incidentenbestrijding;
d. maritieme hulpverlening;
e. verkeersdiensttaken;
f. vaarwegmarkering;
g. zeeverkeersonderzoek.

2. Handhaving in het kader van
a. de algemene politietaak;
b. het douanetoezicht;
c. de grensbewaking;
d. de wetgeving met betrekking tot milieu, visserij, mijnbouw, en scheepvaart.

De taak opsporing en redding staat vermeld in artikel 4 lid onder b van het Besluit 
instelling Kustwacht.192 De aansturing van de Kustwacht is vastgelegd in §3 van het 
Besluit instelling Kustwacht. In het bijzonder ordent artikel 8 deze aansturing:

1. De Ministerraad stelt het Handhavingsplan, het Dienstverleningsplan, het Activiteiten-
plan en Begroting, en het jaarverslag van de Kustwacht vast.

2. De Minister van Infrastructuur en Milieu coördineert, in overeenstemming met de 
Minister van Defensie en de Ministers wie het mede aangaat, de voorbereiding van 
de in het eerste lid genoemde besluitvorming in de Ministerraad.

192 Kustwacht in Nederland in 2012, uitgave van Kustwacht Nederland, juli 2013; Dienstverleningsplan 2015, uitgave 
van Kustwacht Nederland, 26 augustus 2014.
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3. De in het tweede lid genoemde Ministers dragen ieder afzonderlijk ministeriële 
verant woordelijkheid voor de werkzaamheden die door de Kustwacht voor hen 
worden uitgevoerd.

4. De Minister van Defensie is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van 
de Kustwacht en de uitvoering van kustwachttaken als omschreven in het Activiteiten-
plan en Begroting.

Nota Maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee 2010-2015
Deze nota 193 is opgesteld in 2009 door het toenmalige ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. Het beleid zoals vastgelegd in deze nota wordt gecontinueerd voor de 
periode 2016-2020.194 Deze beleidsregels zijn met de Tweede Kamer besproken. 

Eerder in dit referentiekader genoemde internationale verplichtingen zijn in deze nota 
uitgewerkt. Het beleid gaat voornamelijk over het voorzieningenniveau voor de dienst-
verlening voor maritieme noodhulp op de Noordzee. De formele basis voor dit beleid 
wordt beschreven, maar ook de daaruit voortkomende zorgnorm. De zorg- en prestatie-
normen worden beïnvloed door de beschikbare budgetten.

De kern van het beleid wordt gevormd door de beschrijving van de taken die behoren 
bij het optreden bij incidenten en calamiteiten op zee, waaronder het opsporen en 
redden van mensen in nood, het regelen van nood- spoed- en veiligheidsverkeer, als-
mede het verlenen van radio medische adviezen via de Radio Medisch Dienst (RMD).

Juridische grenzen en maritieme zones op de Noordzee

De Noordzee is juridisch verdeeld in verschillende maritieme zones, die elk hun eigen 
rechtsregime kennen. Deze juridische zonering is gebaseerd op het internationaal recht, 
zoals vervat in het Zeerechtverdrag. Nederland is partij bij het Zeerechtverdrag en oefent 
net als de andere Noordzeekuststaten rechtsmacht uit over een deel van de Noordzee. 
Voor Nederland als kuststaat zijn de volgende maritieme zones van belang: maritieme 
binnenwateren, territoriale zee, aansluitende zone, exclusieve economische zone en 
continentaal plat.195 

Grenzen van deze maritieme zones worden gemeten vanaf de basislijn. Dat is voor 
Nederland de laagwaterlijn langs de kust, zoals die is aangegeven op officiële zeekaarten 
van Nederland. Eenvoudig gezegd is de basislijn ofwel laagwaterlijn de grens tussen zee 
en strand tijdens eb.

De Nederlandse wet- en regelgeving is van toepassing in de maritieme binnenwateren 
en territoriale zee, voor zover niet anders is bepaald. In de overige maritieme zones gaat 
de Nederlandse wetgever er in beginsel van uit dat Nederlandse wet- en regelgeving 
slechts van toepassing is als dat uitdrukkelijk is bepaald.196 Schepen hebben echter ook 
hun eigen interne rechtsorde, die van de vlaggenstaat. 

193 Kamerstukken II 2009/10, 30490, nrs. 15 en 16.
194 Kamerstukken II 2015/16, 30490, nr. 26.
195 Zie www.noordzeeloket.nl.
196 Zie ook Incidentenbestrijdingsplan Noordzee, Bijlage 4: Juridisch Kader.
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Aan boord van een schip bestaan dus meerdere jurisdicties, waarvan de prioriteit kan 
veranderen met de maritieme zone waarin een schip zich bevindt.

Maritieme Zones op de Noordzee
Maritieme binnenwateren zijn wateren landwaarts van de basislijn. Deze wateren maken 
deel uit van de binnenwateren van een kuststaat, zijn bevaarbaar en staan in verbinding 
met open zee, zoals redes, havens en zeearmen. Ook wel genoemd: ruime binnenwateren.

De Nederlandse territoriale zee strekt zich zeewaarts uit tot 12 zeemijl gemeten vanaf de 
basislijn. Binnen de Nederlandse territoriale zee kan nog een onderscheid worden 
gemaakt tussen een drietal bestuurlijke/juridische zones die hun oorsprong hebben in 
het nationaal of Europees recht. Dat is allereerst de 1-kilometerzone, die wordt 
gehanteerd voor bestuurlijke doeleinden.197 De eerste kilometer van de Noordzee gezien 
vanaf de kustlijn is gemeentelijk ingedeeld gebied, dus is de Wet veiligheidsregio’s en 
de Gemeentewet hier van toepassing. Gesteld kan worden dat de minister van 
Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk is voor de incidentbestrijding op zee. Indien het 
incident effecten op het land veroorzaakt, is afstemming met de burgemeester van die 
betreffende gemeente noodzakelijk. De burgemeester/voorzitter veiligheidsregio besluit 
over het optreden met betrekking tot de effecten op het land.

Verder bestaat er nog de ‘1-zeemijlzone’, die deel uit maakt van de kustwateren/stroom-
gebieddistricten uit de Europese Kaderrichtlijn Water en de Nederlandse Waterwet, als-
mede de ‘3-zeemijlzone’ die de buitengrens vormde van de territoriale zee tot 1985. Bij de 
uitbreiding van de territoriale zee naar 12 zeemijl in 1985 werd de 3-mijls grens gehand-
haafd voor de Nederlandse mijnwetgeving. De betekenis van de grens van 3  zeemijl is 
grotendeels komen te vervallen na de herziening van de Mijnwetgeving in 2002.198

Nederland claimt sinds 1 september 2006 een aansluitende zone, het gebied buiten en 
grenzend aan de territoriale zee dat zich niet verder uitstrekt dan 24 zeemijlen vanaf de 
basislijn. In deze zone kan toezicht worden uitgeoefend op de naleving van regels inzake 
douane, belastingen, immigratie of de volksgezondheid die binnen het Nederlandse 
grondgebied of territoriale zee van kracht zijn. Daarnaast kan Nederland in deze zone 
ook bepaalde bevoegdheden uitoefenen met betrekking tot archeologische en 
historische voorwerpen. Nederlandse wetgeving moet geheel of gedeeltelijk van toe-
passing zijn verklaard in de aansluitende zone, dit is geen automatisme.

Nederland claimt sinds 28 april 2000, overeenkomstig het Zeerechtverdrag, een exclusieve 
economische zone (EEZ) die zich uitstrekt voorbij de Nederlandse territoriale zee. In verband 
met de nabijheid van de andere Noordzeekuststaten strekt de Nederlandse EEZ zich niet uit 
tot de maximale 200 zeemijl die is toegestaan onder het Zeerechtverdrag. Daarnaast claimt 
Nederland ook, in overeenstemming met het Zeerechtverdrag, rechts macht ten aanzien van 
de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen, het 
wetenschappelijk zeeonderzoek en de bescherming en het behoud van het mariene milieu. 

197 Wet regeling provincie- en gemeentegrenzen langs de Noordzeekust van Den Helder tot Sluis en wijziging van de 
Financiële-Verhoudingswet 1984.

198 www.noordzeeloket.nl.
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Nederland heeft rechtsmacht over vaste opstellingen in de EEZ, zoals booreilanden 
ofwel mijnbouwinstallaties. De EEZ en het continentaal plat (CP) zijn ruimtelijk en 
inhoudelijk overlappende zones. Het CP omvat de zeebodem en de ondergrond, terwijl 
de EEZ daarnaast ook de bovenliggende waterkolom omvat. Rechten over het CP kunnen 
tevens uitgeoefend worden binnen de EEZ. 

Nederlandse wet- en regelgeving dient expliciet van toepassing verklaard te zijn voor 
deze maritieme zones.

Kustwachtgebied 
Volgens artikel 6 Besluit instelling kustwacht 2006 omvat het werkgebied van de Kust-
wacht de territoriale zee en de EEZ, maar ook de Waddenzee, het IJsselmeer inclusief de 
randmeren, alsmede de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen, voor wat betreft opsporing 
en redding. Het vluchtinlichtingengebied (Flight Information Region/FIR) Amsterdam 
geldt ook als werkingsgebied voor de Kustwacht, maar dan alleen voor wat betreft de 
aeronautische opsporing en redding. Indien nodig voor de nakoming van (inter)nationale 
afspraken, verdragen of Europese regelgeving, wordt het werkgebied van de Kustwacht 
dienovereenkomstig uitgebreid.
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Figuur 13: Overzicht maritiem en aeronautisch werkgebied van de Kustwacht. (Bron: Rijkswaterstaat)

Medische hulpverlening op mijnbouwinstallaties, schepen en vliegtuigen

Medische hulpverlening op mijnbouwinstallaties
Op arbeid verricht binnen de EEZ (200 mijl vanaf de basislijn) is de Arbeids omstandig-
hedenwet van toepassing, ook op mijnbouwinstallaties. De werkgever draagt hier zorg 
voor de nodige medische bijstand en het alarmeren en samenwerken met hulp verlenings-
organisaties.

De Wet BIG is van toepassing op mijnbouwinstallaties binnen de territoriale zee (12 mijl 
vanaf de laagwaterlijn). Deze wet bepaalt dat bepaalde handelingen (de zogenaamde 
voorbehouden handelingen) op het gebied van de individuele gezondheidszorg alleen 
mogen worden uitgevoerd door in deze wet benoemde beroepsbeoefenaars. 
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De Nederlandse Olie en Gas Industrie (NOGEPA) heeft op bovenstaande wetgeving 
additionele bepalingen vastgesteld met als doel het verlenen van effectieve eerste hulp bij 
ongevallen en medische zorg op een mijnbouwinstallatie.199 Volgens de Industrie Leidraad 
Nr. 4 (privaatrechtelijke bepalingen) geschiedt de medische hulpverlening op een mijn-
bouw installatie onder de verantwoordelijkheid van een arts (back-up arts). Deze arts is 
continu beschikbaar voor radiomedisch advies. Verder stelt deze Leidraad dat op een 
mijnbouwinstallatie te allen tijde ten minste twee personen aanwezig zijn, die in het bezit 
zijn van door de NOGEPA voorgeschreven EHBO-certificaten. Bij een normale bezetting 
van 25 of meer personen of indien er risicovol werk wordt gedaan, moet ten minste één 
van beide personen ook een BIG-geregistreerde verpleegkundige zijn (offshore-verpleeg-
kundige). Deze verpleegkundige is verantwoordelijk voor het bij houden van een medisch 
register, de medische behandelkamer en de verplichte medische voorraad van genees-, 
verband- en verpleegmiddelen. Het hoofd Mijnbouw installatie (HMI) en de offshore 
verpleegkundige zijn bevoegd om na consultatie van de back-up arts ernstig zieke of 
gewonde patiënten met een SAR-helikopter naar een ziekenhuis aan land te laten 
vervoeren, de zogenaamde medische evacuatie ofwel MEDEVAC.

Medische hulpverlening aan boord van schepen
De Regeling veiligheid zeeschepen bepaalt voor Nederlandse schepen de medische 
uitrusting.

Deze Regeling is gebaseerd op bepalingen uit het SOLAS en EU-regelgeving. De 
medische uitrusting van een Nederlands schip is afhankelijk van zaken zoals de grootte 
van het schip en de vaarlocatie. De kapitein draagt er zorg voor dat de aan boord 
aanwezige medische uitrusting in goede staat verkeert en zo spoedig mogelijk wordt 
aangevuld of vernieuwd, in ieder geval met voorrang tijdens de normale bevoor radings-
procedures. Indien er sprake is van een medisch spoedgeval waarvoor de noodzakelijke 
genees middelen, verplegingsartikelen of antidota niet aan boord zijn, is de kapitein 
verplicht zorg te dragen dat deze zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld.200

Het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart regelt de medische zorg en eerste 
hulp aan boord van Nederlandse schepen. Nederland sluit hierbij aan bij het STCW-
Verdrag201 en is ook gehouden aan de EU-richtlijn 92/29 over de medische hulpverlening 
aan boord van schepen. Daarom zijn de certificaten medische eerste hulp aan boord 
(STCW Medical First Aid) en medische zorg aan boord (STCW Medical Care) ingevoerd. 
Artikel 8.34 en 8.35 Regeling Zeevarenden geven de voorwaarden voor de afgifte van 
genoemde certificaten.

De kapitein en de zeevarende die zijn aangewezen om medische hulp aan boord van het 
schip te verlenen, zijn in het bezit van zowel het certificaat ‘medische eerste hulp aan boord’ 
als van het certificaat ‘medische zorg aan boord’. Op reizen nabij de Nederlandse kust, dat 
is binnen de aansluitende zone en territoriale zee, hoeven deze personen alleen in het bezit 
zijn van het certificaat ‘medische eerste hulp aan boord’. De aangewezen zeevarenden 
moeten met tussenpozen van niet meer dan 5 jaar een passende herhalings training volgen. 

199 NOGEPA, Industrie Leidraad Nr. 4, HS 04 NL Eerste hulp op mijnbouwinstallaties, 5 december 2013
200 Zie Bijlage 5 Regeling veiligheid zeeschepen. Zie ook Schepenbesluit1965.
201 Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding diplomering en wachtdienst.
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Verder is de RMD 24 uur per dag beschikbaar voor radiomedisch advies, waar het schip 
zich ook ter wereld bevindt. Voor schepen met meer opvarenden gelden additionele 
regels, zoals een arts aan boord.202 De kapitein is bevoegd om al dan niet na consultatie 
van de RMD-arts ernstig zieke of gewonde patiënten met een SAR-helikopter naar een 
ziekenhuis aan land te laten vervoeren.

Medische hulpverlening aan boord van vliegtuigen
Volgens de ICAO-veiligheidsvoorschriften 203 geschiedt de medische hulpverlening aan 
boord van vliegtuigen onder de verantwoordelijkheid en, voor zover het EHBO gecertifi-
ceerd cabinepersoneel betreft, onder supervisie van een daartoe gekwalificeerde 
back-up arts van een gecontracteerde serviceprovider van de betreffende lucht vaart-
maatschappij. Deze back-up arts is continu beschikbaar voor medisch advies. 

De ICAO-veiligheidsvoorschriften spreken over de aanwezigheid van een EHBO-verband-
trommel aan boord van een vliegtuig. Voor vliegtuigen met meer dan 250 passagiers is er 
sprake van een uitgebreide EHBO-verbandkist en bij vervoer van meer dan 100 passagiers 
en een vliegtijd van 2 uur of meer spreekt men over een medische verbandkist die 
gebruikt kan worden door een arts, indien aan boord aanwezig. 

De gezagvoerder is bevoegd om na consultatie met de back-up arts ernstig zieke of 
gewonde patiënten met een ambulance naar een ziekenhuis te laten vervoeren in het 
land waar dan een tussenlanding plaatsvindt.

Operationele plannen en relevante documenten

Incidentbestrijdingsplan Noordzee 
Het Incidentbestrijdingsplan Noordzee (IBP NZ) 204 is een plan, vastgesteld door de 
minister bij Infrastructuur en Milieu, waarbij taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden van de coördinatie van incidenten in het Noordzeegebied verder worden uit-
gewerkt. In het IBP NZ worden acht scenario’s uitgewerkt, waarbij tot op operationeel 
niveau is uitgeschreven wie bij welk scenario wat doet, welk wettelijk kader daarbij van 
toepassing is, op welke wijze informatiemanagement plaatsvindt enzovoort. 

In hoofdstuk 6 IBP NZ wordt het scenario ‘mens en dier in nood’ beschreven. Onder dit 
type incident vallen ongevallen met betrekking tot beroepsvaart, pleziervaart, sporters, 
duikers enzovoort. 

Indien de RMD betrokken is bij de rampen- en incidentenbestrijding heeft het KWC een 
coördinerende rol met betrekking tot de opvolging van de adviezen. Het kan daarbij 
gaan om: evacuatie, het oproepen van een ambulance, een ziekenhuis voor alarm 
enzovoort.

202 Artikel 119 Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart.
203 Bijlage 6 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart.
204 Vindplaats http://www.savedigiplan.nl/ibp/noordzee/pagina.php.
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OPPLAN SAR
De SAR-dienst is belast met de opsporing en redding van in nood verkerende bemanningen 
en passagiers van vliegtuigen, helikopters, schepen, offshore mijn bouw installaties en 
personen in windturbineparken. Conform artikel 6 Regeling inzake de SAR-dienst 1994 is 
de Directeur Kustwacht verantwoordelijk voor het opstellen van operationele procedures 
in een OPPLAN SAR. De SAR-procedures in het OPPLAN SAR zijn voor de wateren waar 
de Kustwacht SAR procesverantwoordelijk is.

Doel van het OPPLAN SAR is om op het JRCC Den Helder de juiste procedures te 
hebben om verschillende SAR-incidenten te kunnen behandelen. Het OPPLAN SAR werd 
in 2011 opgenomen in het IBP NZ. Bij de herziening van het IBP NZ in 2015 is besloten 
de operationele SAR-procedures weer onder te brengen in een OPPLAN SAR en het 
beheer neer te leggen bij de directeur Kustwacht. 

Het OPPLAN SAR beschrijft ook procedures bij duikongevallen en geeft een lijst met 
decompressiekamers voor duikslachtoffers. 

Ter informatie kan hier nog worden gesteld dat de Kustwacht naast de KNRM ook 
samenwerkt met, o.a., de Reddingsbrigade Nederland (RN). De samenwerkingsbasis is 
vastgelegd in een Letter of Intent, welke is uitgebreid met het Inzetprotocol. Ook de 
KNRM en de RN hebben onderling een samenwerkingsovereenkomst, welke zich vooral 
richt op het gezamenlijk optreden bij opsporing en redding.205

Handboek Incidentbestrijding op het water (2015)
Het Handboek Incidentbestrijding op het water beschrijft alle operationele procedures, 
richtlijnen, meldingsclassificaties en alarmeringsprotocollen als ook de geldende taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op basis van wet- en regelgeving bij incidenten 
op het water. Dit handboek uit 2015 is een actualisatie van het handboek incidenten-
bestrijding uit 2009 als uitvloeisel van het project Waterrand, dat in 2006 van start ging 
en gericht was op uniformering van de incidentbestrijding op de gemeentelijk ingedeelde 
wateren. Het handboek kan worden beschouwd als aanvulling op het Handboek Voor-
bereiding Rampenbestrijding, dat alleen gericht is op de bestrijding van rampen en 
ongevallen op het land.

Richtlijn ambulancezorg op het water (2009)
Op de inzet van ambulancezorg op het water is het juridisch kader ambulancezorg van 
toepassing, zoals de Wet BIG, WGBO en de nota Verantwoorde Ambulancezorg. Met 
water wordt hier bedoeld het water dat valt onder het bestuurlijk gezag van de 
Nederlandse gemeenten, dus inclusief ruime binnenwateren en de 1-kilometerzone.

De Richtlijn ambulancezorg op het water heeft tot doel het structureel inbedden van de 
samenwerking tussen de belanghebbende instellingen, zoals de Regionale ambulance-
voorziening RAV, KNRM, Kustwacht, havendienst, rivierpolitie, reddingbrigade en de 
regionale brandweer, met betrekking tot patiëntenvervoer en de reguliere spoedeisende 
medische hulpverlening op het water. 

205 Zie het Jaarverslag 2015 van de Reddingsbrigade, mei 2016.
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Uitgangspunt voor ambulancezorg op het water is dat er sprake moet zijn van reguliere 
spoedeisende medische hulpverlening welke voldoet aan de eisen van verantwoorde 
ambulancezorg.206 De RAV is verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde 
ambulancezorg op het water. De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) is verantwoordelijk 
voor zorgindicatie en zorgcoördinatie van de ambulancezorg. 

De Richtlijn ambulancezorg op het water heeft ook een protocol, dat is de uitwerking van 
afspraken. Dit protocol streeft ernaar om duidelijkheid te geven over wat de bemanningen 
van de ambulance en van de reddingboot van elkaar mogen verwachten.207

Overeenkomst voor de SAR-dienst tussen het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat en de KNRM (26 oktober 1994)
In deze overeenkomst is vastgelegd dat de SAR-dienst 24 uur per dag gebruik kan maken 
van diensten en beschikbare materieel van de KNRM. Alarmering en procedures worden 
ook geregeld. 

In deze overeenkomst is ook specifiek geregeld dat reddingboten van de KNRM beschik-
baar zijn voor het evacueren van ernstig gewonde of zieke opvarenden van schepen voor 
de Nederlandse kust. Deze zogenoemde MEDEVAC vindt uitsluitend plaats op aangeven 
van en in samenwerking met de RMD volgens de in het Incidentenbestrijdingsplan 
Noordzee208 beschreven procedure. 

Samenwerkingsovereenkomst tussen ministerie V&W, KNRM en Koninklijke 
marine (januari 1999)
Het doel van deze overeenkomst is een optimale samenwerking tussen de RMD en het 
KWC te verzekeren. In deze samenwerkingsovereenkomst staat aangegeven welke 
procedures bij medische advisering en bij medische evacuatie (MEDEVAC) dienen te 
worden gevolgd. De procedures zijn als volgt verdeeld, artikel 2 ordent de aanvraag en 
verstrekking van het medisch advies tussen het KWC en de KNRM/RMD, alsmede de 
onderlinge communicatie. Artikel 3 regelt de daadwerkelijke MEDEVAC, vooral het 
transport en de organisatorische afhandeling. Artikel 4 bepaalt de hulpaanvragen van 
een buitenlands RCC of van een schip met een arts aan boord. Tenslotte regelt artikel 5 
de rapportage van de aanvragen voor radiomedische adviezen en uitgevoerde medische 
evacuaties.

Bilaterale operationele overeenkomst tussen het KWC en NHV
In deze overeenkomst is de beschikbaarheid, de eisen aan de in te zetten middelen en 
de procedure voor de inzet voor de SAR-taak van NHV helikopters door de Kustwacht 
geregeld. De operationele procedures zijn beschreven in de ‘Standard Operational 
Procedures NHV Coastguard Helicopters’ (SOP) versie 1.0 van 1 juli 2015. De SAR-
helikopter en de back-up helikopter zijn gestationeerd op vliegveld de Kooy in Den 
Helder. NHV heeft voor overige kustwachttaken ook twee helikopters gestationeerd op 
de Pistoolhaven in Rotterdam. Deze dienen eveneens als SAR-helikopter en SAR back-up 

206 Nota verantwoorde ambulancezorg, Ambulancezorg Nederland (februari 2013).
207 Protocol ambulancezorg op het water, Zwolle, 2 november 2011.
208 Zie Bijlage D, OPPLAN SAR.
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helikopter.209 De bemanning van een SAR-helikopter bestaat uit twee piloten, een hoist-
operator en een reddingszwemmer. In de SAR-helikopter die gestationeerd is in Den 
Helder maakt sinds 1 juli 2015 een BIG-geregistreerde ambulanceverpleegkundige deel 
uit van de bemanning.

Handleiding duikongevallen van 10 februari 2015
Voor de duikongevallen is er een specifieke handleiding binnen de meldkamer van het 
KWC. Na een melding van een duikongeval op de Noordzee, die binnen komt via 
radiotelefonie of telefoon bij het KWC moet de melder (incidentschip) doorverbonden 
worden met de dienstdoende arts van de RMD. Vervolgens wordt de dienstdoende arts 
van het Duik Medisch Centrum van de Koninklijke Marine (DMC) opgeroepen door het 
KWC. De RMD-arts en de DMC-arts worden met elkaar in contact gebracht. Beide artsen 
bepalen de methode van evacuatie. Het KWC wordt geïnformeerd over de wijze van 
evacuatie en coördineert deze.

Het OPPLAN SAR ordent ook de organisatie rond duikongevallen, bovendien geeft dat 
plan een overzicht van decompressietanks. Wet- en regelgeving over duiken kan worden 
gevonden in Hoofdstuk 6 Afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genaamd 
Werken onder overdruk.

Medische hulpverlening op land

Uitgangspunt van de Nederlandse overheid is dat zorg effectief, veilig en op tijd 210 moet 
zijn. Om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg 211 krijgt heeft de 
overheid in wet- en regelgeving vastgelegd waar goede zorg voor een patiënt aan moet 
voldoen.212 

Kwaliteit van zorg in Nederland

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn de kaders voor alle zorg-
instellingen213 beschreven en in de Wet op de beroepen in de individuele gezond heids-
zorg (Wet BIG) zijn de kaders voor de kwaliteit van de zorghandelingen die beroeps-
beoefenaren 214 leveren weergegeven. 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, januari 2016)
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders, dat zijn 
zorginstellingen maar ook solistisch werkende zorgverleners en ambulancezorgverleners, 

209 De SAR-helikopter op de Pistoolhaven en de SAR-helikopter op de Kooy staan beiden 24/7 op 20 minuten standby.
210 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg.
211 Artikel 2 lid 2 Wkkgz.
212 Artikel 2 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (2016).
213 De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als 

zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiothera-
peuten. Maar de wet geldt ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen.

214 Dit betreft alle handelingen op gebied van individuele gezondheidszorg, alsook alle andere verrichtingen - het 
onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen -, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en 
ertoe strekkende diens gezondheid te bevorderen of te bewaken (artikel 1 Wet BIG).
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hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De wet waarborgt dat 
patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige 
afhandeling van klachten en geschillen. Onder goede zorg verstaat de wet zorg van 
goede kwaliteit en van goed niveau:

a. die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt 
verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt,

b. waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen rustende verant-
woordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard, waaronder de over-
een komstig artikel 66b van de Zorgverzekeringswet in het openbaar register opge-
nomen voor hen geldende professionele standaard, en

c. waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook 
overigens met respect wordt behandeld.

De wet vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen (1996) en de Wet Klachtrecht Cliënten 
Zorgsector (1995), die spraken van het begrip verantwoorde zorg en gingen uit van zorg-
instellingen (organisatorische verbanden die strekken tot het verlenen van zorg), waarbij 
de Wkkgz er van uitgaat dat iedereen die betrokken is bij de organisatie van zorg als 
zorgaanbieder wordt aangemerkt. De Kustwacht moet ook worden aangemerkt als zorg-
aanbieder. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de naleving 
van de Wkkgz.

Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG, november 1993)
De Wet BIG heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen 
en te bewaken en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen 
van beroepsbeoefenaren. De Wet BIG is, binnen de ambulancezorg, van toepassing op 
ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundig centralisten van de meldkamer en artsen. 
Het uitgangspunt van de Wet BIG is dat het handelen op het gebied van de individuele 
gezondheidszorg vrij is. Deze vrijheid geldt echter niet voor alle handelingen. Er zijn 
handelingen die de wetgever zodanig risicovol acht, dat hij de uitvoering daarvan 
voorbehoudt aan artsen: de voorbehouden handelingen (art. 36 Wet BIG). De wet maakt 
een onderscheid tussen beroepsbeoefenaren die zelfstandig bevoegd zijn om voor-
behouden handelingen uit te voeren, zoals artsen, en beroepsbeoefenaren die niet 
zelfstandig bevoegd zijn om voorbehouden handelingen uit te voeren, zoals verpleeg-
kundigen. Wie niet zelfstandig bevoegd is, mag in opdracht van een zelfstandig 
bevoegde arts onder bepaalde voorwaarden voorbehouden handelingen uitvoeren 
(artikel 35 en artikel 38 Wet BIG).

Op de ambulances en in de MKA zijn geen artsen aanwezig die een opdracht (i.c. 
aanwijzingen en instructies) kunnen verstrekken aan de ambulancezorgverleners. In de 
praktijk is het de verpleegkundig centralist MKA die de indicatie stelt voor de te verlenen 
ambulancezorg, de urgentie bepaalt, of een patiënt direct verwijst naar ketenpartners. 
De ambulanceverpleegkundige bepaalt vervolgens welke zorg, respectievelijk welke 
(voorbehouden of risicovolle) behandeling de patiënt nodig heeft. De wettelijk vereiste 
opdracht van de arts aan de centralist MKA en ambulanceverpleegkundige om te 
handelen en op welke wijze, ligt binnen de ambulancezorg verankerd in het Landelijk 
Protocol Ambulancezorg (LPA). In geval zich bij de uitoefening van de functie vragen 
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voordoen of conflicten met andere zorgaanbieders, kan de verpleegkundig centralist van 
de meldkamer of de ambulanceverpleegkundige 24/7 telefonisch in contact treden met 
de Medisch Manager Ambulancezorg. Dit is de arts binnen de Regionale Ambulance-
voorziening die verantwoordelijk is voor het medisch handelen van beide genoemde 
functionarissen.

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi, oktober 2005)
Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op 
grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg voor vergoeding in aan merking 
komt. De WTZi regelt de toelatingen, stelt regels over goed bestuur en bepaalt daarnaast 
in welke gevallen winst uitgekeerd mag worden. De WTZi is van toepassing op de RAV. 
Zorgaanbieders van acute zorg hebben op basis van de WTZi opdracht gekregen om 
binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) afspraken te maken over zowel de 
reguliere acute zorg als de opgeschaalde acute zorg (tijdens ramp of crisis). Het ROAZ is 
opgericht voor de continue verbetering van kwaliteit en bereikbaarheid van de acute 
zorg. Zij dient op regionaal niveau te zorgen voor een 7 x 24 uur werkend systeem waarin 
op voorhand duidelijk is naar welke instelling een patiënt vervoerd kan c.q. moet worden. 

De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo, november 1994)
De Wgbo is een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek (BW) en bevat een regeling van 
de algemene rechten van de patiënt. Een aantal patiëntenrechten wordt in de Wgbo met 
name genoemd en geregeld. Daarnaast bevat de Wgbo een algemene op hulpverleners 
gerichte norm, die als volgt luidt: ‘De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg 
van een goed hulpverlener in acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met 
de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de voor hulpverleners 
geldende professionele standaard (art. 7:453 BW).’ Dit houdt in dat de hulpverlener de 
zorg moet geven die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde 
omstandigheden zou hebben betracht.

De Wet op de Medische Hulpmiddelen (januari 1970)
De Wet op de Medische Hulpmiddelen stelt eisen aan de veiligheid van de te gebruiken 
medische apparatuur in de gezondheidszorg; dit om schade voor de patiënt zoveel 
mogelijk te voorkomen. Los van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de 
fabrikant van medische hulpmiddelen, heeft ook de zorgorganisatie hierin een verant-
woordelijkheid. Ook het sterilisatiebesluit valt onder deze wet. De wet regelt de omgang, 
opslag en hersterilisatie van steriele producten.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP, juli 2000)
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn 
vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Zo moeten persoons-
gegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt. Ze mogen alleen 
voor vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld 
en verwerkt. Voor bijzondere gegevens, zoals over gezondheid, gelden extra strenge 
regels. De registratie van persoonsgegevens door beroepsbeoefenaren in de gezond-
heids zorg valt onder het Vrijstellingenbesluit van de WBP. Dit betekent dat, mits voldaan 
wordt aan de in het besluit beschreven voorwaarden, de verwerking van deze gegevens 
niet gemeld hoeft te worden bij de toezichthouder.
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Wet veiligheidsregio’s (Wvr, februari 2010)
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) heeft als centraal doel de rampenbestrijding en crisis-
beheersing te verbeteren. De wet biedt de grondslag voor het instellen van een 
gemeenschappelijke regeling waarin de uitvoering van brandweertaken, geneeskundige 
zorg, bevolkingszorg en politiezorg in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing 
aan één regionale organisatie worden opgedragen. Daarnaast regelt deze wet, dat het 
regionale bestuur een coördinerende rol vervult bij de bestrijding van rampen en de 
beheersing van een crisis door zowel afstemming tussen partners binnen de veilig heids-
regio als daarbuiten te organiseren en te faciliteren. De wet stelt minimumeisen aan de 
hulpverleners, zoals de regionale brandweer en geneeskundige diensten, en het 
materieel dat ze gebruiken.

Tijdelijke Wet Ambulancezorg (januari 2013)
Per 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) van kracht geworden. De 
wet vervangt de Wet ambulancevervoer (WAV), en had aanvankelijk een geldigheid voor 
een periode van vijf jaar. De minister van VWS heeft de duur van de Twaz in februari 
2016 verlengd tot 2020. In deze periode wordt gewerkt aan een definitieve regeling die 
rekening houdt met de ontwikkelingen in de acute zorg en de meldkamer. De definitie 
van een ambulance omvat in de nieuwe wet meer dan alleen een ambulanceauto: zowel 
een voor ziekenvervoer ingericht motorvoertuig als een vaartuig of helikopter valt onder 
de term ambulance. Het begrip ‘ambulancezorg’ is uitgebreid ten opzichte van de Wet 
ambulancevervoer en omvat nu:

• het hulp verlenen en per ambulance vervoeren, of
• het hulp verlenen via een ambulanceverpleegkundige met een speciaal daartoe 

uitgerust en als zodanig herkenbaar motorvoertuig. 

In de Twaz is vastgelegd dat de minister per regio één regionale ambulancevoorziening 
(RAV) aanwijst die verantwoordelijk is voor de meldkamer en de ambulancezorg. 
Ambulance z org begint bij de melding aan de meldkamer ambulancezorg (MKA), de 
meldkamer is een integraal onderdeel van de RAV. Ambulancezorg is zorg die erop 
gericht is een zieke of gewonde, ter zake van zijn aandoening of letsel, hulp te verlenen 
en per ambulance te vervoeren, dan wel hulp te verlenen via een ambulance verpleeg-
kundige met een specifiek herkenbaar motorvoertuig (artikel 1 lid 1 sub d Twaz). De 
meldkamer beslist of ambulancezorg wordt verleend en ook door wie en op welke wijze 
deze wordt verleend (artikel 5 Twaz). De MKA is verantwoordelijk voor de inzet van de 
juiste (ambulance)zorg (intake, indicatiestelling, zorgtoewijzing, zorgcoördinatie en zorg-
instructie) en/of de overdracht van de patiënt aan andere zorg-of hulpverleners zo soepel 
mogelijk verloopt. 

Binnen de Twaz is bepaald dat onder normale omstandigheden een ambulance bij ten 
minste 95% van de meldingen van een levensbedreigende situatie (A1-urgentie) binnen 
15 minuten na aanname van de melding ter plaatse is. In de Regeling Tijdelijke wet 
ambulancezorg zijn nadere kwaliteitseisen gesteld waaraan een RAV moet voldoen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de bekwaamheid van personeel, organisatie, materieel en 
de samenwerking met zorginstellingen en de taken bij ongevallen en rampen. De basis 
voor de beschikbare capaciteit van ambulances wordt gevormd door het landelijk 
Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid.
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De wet vereist dat er inzetcriteria zijn vastgesteld die bepalen welk niveau van zorg onder 
welke omstandigheden geldt als verantwoorde ambulancezorg. Ten behoeve van het 
leveren van verantwoorde zorg moet de Regionale Ambulancevoorziening schriftelijke 
afspraken maken met de partners in de zorgketen, waarbij in de schriftelijke afspraken 
met de ziekenhuizen in ieder geval de beschikbare opnamecapaciteit en de overdracht 
van patiënten wordt betrokken. Ten aanzien van de meldkamer wordt als eis gesteld dat 
in de meldkamer de zorgintake en de zorgindicatie geschiedt door een op grond van de 
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg geregistreerde verpleegkundige.

Verantwoorde ambulancezorg in de praktijk

De ambulancezorgsector heeft in de nota ‘verantwoorde ambulancezorg’ beschreven 
wat zij onder verantwoorde zorg verstaat. In de nota is verantwoorde zorg als volgt 
samengevat: 

Verantwoorde ambulancezorg:
1. is beschikbaar en bereikbaar;
2. is transparant;
3. is professioneel, kwalitatief hoogwaardig en veilig;
4. legt informatie helder en eenduidig vast, met waarborg van de privacy van de patiënt;
5. sluit naadloos aan op de zorg van ketenpartners: samenwerking en overdracht van zorg;
6. voorziet in een adequate, laagdrempelige klachtenbehandeling;
7. voorziet in participatie door patiënten en wordt geleverd door organisaties die 

voldoen aan de eisen van goed bestuur.

In de nota zijn deze pijlers van verantwoorde ambulancezorg uitgewerkt.

Landelijk protocol ambulancezorg (LPA 8)
Binnen de ambulancezorg wordt gewerkt met landelijke protocollen. De protocollen 
moeten ondersteuning bieden aan de ambulanceprofessionals bij het nemen van 
beslissingen over passende zorg voor een individuele patiënt in een specifieke situatie. 
De protocollen worden beschouwd als de professionele standaard die ambulance zorg-
verleners hanteren bij hun werkzaamheden, in het kader van de WGBO. Het LPA 8 betreft 
het gehele ambulanceproces van aanmelding tot en met de overdracht, zo bevat het 
protocollen voor triage, zorgverlening, communicatie, de keuze van het ziekenhuis en de 
overdracht. 
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BIJLAGE E

BEOORDELINGSKADER 

In het beoordelingskader beschrijft de Onderzoeksraad welke principes hij hanteert bij 
het beoordelen van de samenwerking bij de medische hulpverlening op de Noordzee. 
Centraal staan de concepten publiek opdrachtgeverschap en ketensamenwerking tussen 
de bij de medische hulpverlening betrokken partijen.

Publiek opdrachtgeverschap medische hulpverlening Noordzee

Op grond van internationale afspraken is Nederland verantwoordelijk voor search en 
rescue (SAR) voor alle personen binnen het SAR-werkgebied, en voor de medische 
advisering en hulpverlening. Diverse publieke en private partijen voeren deze taken uit, 
onder aansturing van de Kustwacht. De Onderzoeksraad is van mening dat de overheid 
als opdrachtgever een nadrukkelijke verantwoordelijkheid draagt voor alle door haar 
gemandateerde taken. 

Kwaliteit medische hulpverlening
De Onderzoeksraad sluit aan bij de (inter)nationale wet- en regelgeving voor SAR-, RMD-
diensten en medische hulpverlening en beoordeelt het optreden van de overheid in het 
licht van het door de overheid geformuleerde uitgangspunt dat zorg effectief, veilig en 
op tijd moet zijn zodat de patiënt zo snel mogelijk, de best beschikbare zorg op de juiste 
plaats krijgt. 

Heldere patiëntgerichte visie 
De Onderzoeksraad verwacht dat de overheid vanuit actuele risico-inventarisaties een 
heldere visie heeft op medische hulpverlening op de Noordzee en op welke wijze veilig-
heidsrisico’s optimaal kunnen worden beheerst. Het belang van de patiënt is vanuit die 
visie vertaald in heldere doelen en eisen aan alle publieke en private partijen die 
betrokken zijn bij de uitvoering van die medische hulpverlening. 

Randvoorwaarden scheppen 
De overheid moet de randvoorwaarden scheppen om de medische hulpverlening op de 
Noordzee en de ruime binnenwateren effectief, veilig en op tijd te kunnen laten plaats-
vinden. De Kustwacht moet kunnen werken op basis van duidelijke afspraken en 
beschikken over voldoende middelen en bevoegdheden om die afspraken ook te kunnen 
uitvoeren. 
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Systeemverantwoordelijkheid
De overheid moet nagaan of het systeem goed functioneert. Dit betekent concreet dat 
de overheid zich ervan vergewist dat de bij de medische hulpverlening betrokken 
publieke en private partijen, zowel op de Noordzee als op het land, de zorg effectief, 
veilig en op tijd uitvoeren en dat de best beschikbare zorg aan de patiënt wordt geleverd 
op de juiste plaats. 

Ketensamenwerking medische hulpverlening Noordzee

In de zorgsector is het gangbaar om de term keten te hanteren bij het beschrijven van 
processen en de samenwerking tussen partijen die daar onderdeel van uitmaken. 

De partijen die betrokken zijn bij medische hulpverlening op de Noordzee werken in 
onderlinge afhankelijkheid samen, maar zijn zelf primair verantwoordelijk voor de 
effectieve, veilige en tijdige uitvoering van hun taken binnen het proces van medische 
hulpverlening. 

Goede ketensamenwerking is gebaat bij:

Gezamenlijk doel
Partijen binnen de keten hebben het zelfde doel voor ogen; effectieve, veilige en tijdige 
zorg zodat de patiënt de best beschikbare zorg op de juiste plaats krijgt. De 
Onderzoeksraad verwacht dat de partijen bekend zijn met deze doelstelling en daar hun 
afzonderlijke en gezamenlijke processen op inrichten en daar naar handelen. 

Gezaghebbende regie
Voor een goede ketensamenwerking in de medische hulpverlening op de Noordzee, is 
regie op de keten onontbeerlijk. Regie is nodig om de organisatie van de keten op orde 
te brengen en houden zodanig dat dit leidt tot goede samenwerking met het oog op de 
best mogelijke zorg voor de patiënt. Daartoe moeten de juiste randvoorwaarden worden 
gecreëerd en verantwoordelijkheden worden geadresseerd. 

Op uitvoerend niveau is sprake van een coördinator die het proces van (spoedeisende) 
medische hulpverlening op de Noordzee stroomlijnt. Het is van belang dat deze partij 
het hele proces overziet en in staat is om deze rol op gezaghebbende wijze invulling te 
geven. 

Betrouwbare partners 
Partijen zijn zich bewust van de wederzijdse afhankelijkheden van elkaars handelen en 
tonen zich betrouwbare partners. Daarbij zijn ze zich bewust van de reikwijdte van hun 
eigen kennis en kunde en weten wanneer en welke andere partijen betrokken moeten 
worden voor aanvullende kennis of kunde. Het is belangrijk dat de partijen elkaar kennen 
en elkaars taal spreken. De partijen zijn betrokken bij elkaar en dragen er zorg voor dat 
hun medewerkers op de hoogte zijn van de gezamenlijke afspraken. 
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Uitwisseling van informatie
Partijen in keten bouwen voort op het handelen en de informatie van andere partijen. Ze 
zijn transparant over de gezamenlijke acties en resultaten daarvan binnen de samen-
werking. Partijen die informatie aanleveren zorgen er voor dat deze informatie aansluit bij 
de behoefte van de ontvangende partij, zodat deze zijn taken zo veilig, tijdig en effectief 
mogelijk kan uitvoeren.

Systematische evaluatie en verbetering
Partijen evalueren de samenwerking om hun samenwerkingsprocessen voortdurend te 
optimaliseren. Zij leggen relevante gegevens vast en wisselen informatie onderling uit 
zodat men gezamenlijk kan leren van de opgedane ervaringen. Periodiek wordt er op 
basis van evaluaties en ervaringen beoordeeld of de samenwerking verbeterd kan 
worden.
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BIJLAGE F

TECHNISCH ONDERZOEK

Technisch onderzoek aan de duikapparatuur
De duikapparatuur van de omgekomen duikster is in opdracht van het Openbaar 
Ministerie door achtereenvolgens de maritieme politie in Hansweert en het Kenniscentrum 
Duiken van de Koninklijke marine in Den Helder onderzocht. In januari 2016 heeft de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid het technisch onderzoek naar de duikapparatuur van 
het Openbaar Ministerie overgenomen.

Onderzoek door de maritieme politie in Hansweert 215

Op 15 juli 2015, vier dagen na het duikongeval, heeft een onderzoeker van de politie 
Landelijke Eenheid de werking van de duikuitrusting van de omgekomen duikster 
onderzocht. In het proces-verbaal van het onderzoek merkt de onderzoeker op dat de 
duikuitrustingstukken niet meer op elkaar waren aangesloten en dat de kranen van de 
ademgascilinders waren gesloten. Hierdoor is niet meer na te gaan of ten tijde van het 
ongeval de apparatuur op de juiste wijze was gemonteerd en de kranen van de 
ademgascilinders op de juiste wijze waren geopend.

De onderzoeker van de politie heeft alle beschikbare uitrustingstukken op de juiste 
werking en/of staat van onderhoud gecontroleerd. Het duikpak was (bij de hulpverlening) 
opengeknipt en kon derhalve niet meer onderzocht worden. Alle overige uitrustings-
stukken bleken volgens de onderzoeker van de politie naar behoren te functioneren. Bij 
geen van de onderdelen heeft de onderzoeker onregelmatigheden of kenmerken van 
slijtage opgemerkt. De samenstelling van het ademgas in de cilinders was normaal. 

Een duikcomputer maakt deel uit van de duikapparatuur. De politie heeft deze uitgelezen. 
Uit de data blijkt dat de duiktijd 16 minuten heeft bedragen, dat de duikster op maximaal 
20,7 meter diepte is geweest en dat zij vanaf 19,6 meter diepte is opgestegen in ongeveer 
1 minuut.216 Dit is bijna twee keer zo snel als de voor het sportduiken geadviseerde 
stijgsnelheid van 10 m/min.

De duikcomputer heeft het ademgasverbruik van de duikster niet geregistreerd. De 
oorzaak hiervan is niet bekend - mogelijk was de accucel van de sensor uitgeput.

Onderzoek door het Kenniscentrum Duiken van de Koninklijke Marine
In september 2015, twee maanden na het duikongeval, heeft het Kenniscentrum Duiken 
in Den Helder specialistisch onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de duik-

215 Landelijke eenheid politie, Dienst Infrastructuur, Geografische Afdeling Zuidwest Nederland.
216 Preciezer uitgedrukt heeft de opstijging 38 tot 42 seconden geduurd, ongeveer drie keer de geadviseerde 

stijgsnelheid. 
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apparatuur, om de vraag te beantwoorden of een eventuele disfunctie heeft kunnen 
leiden tot het onwel worden van duikster. 

De onderzoekers van de marine troffen geen onregelmatigheden aan, noch in de samen-
stelling van de ademlucht in de cilinders, noch in het technisch functioneren van alle 
delen van de duikuitrusting, echter met uitzondering van het volgelaatsmasker. 

In het volgelaatsmasker troffen de onderzoekers twee afwijkingen aan:
1. Het neusmondkapje217 was ondeugdelijk bevestigd aan het volgelaatsmasker, waar door 

er sprake was van een open verbinding tussen het neusmondkapje en het overige 
volume van het volgelaatsmasker.

2. Er was sprake van een aanzienlijk verhoogde ademweerstand van de adem halings-
automaat.

Van beide afwijkingen is niet met zekerheid te zeggen of deze ook aanwezig waren ten 
tijde van het duikongeval, en of dat in dezelfde mate het geval was.

Figuur 14: Volgelaatsmasker. (Foto: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

217 Door de onderzoekers oral-nasal mask genoemd.
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1. Ondeugdelijke bevestiging van het neusmondkapje 
Het volgelaatsmasker is voorzien van een neusmondkapje, een voorziening waarmee 
de gebruiker tegelijkertijd door de neus en mond kan ademen (i.t.t. tot een zoge-
naamd bijtstuk, waarmee alleen mondademhaling mogelijk is). Een andere voordeel 
van het neusmondkapje is dat het spraakcommunicatie mogelijk maakt.

Bij de visuele inspectie van het volgelaatsmasker valt op dat het neusmondkapje niet 
deugdelijk is bevestigd op het aansluitpunt voor de communicatie. Hierdoor ontstaat 
een verbinding tussen de ruimte binnen het neusmondkapje en de overige ruimte in 
het volgelaatsmasker. Dit kan tot gevolg hebben dat uitgeademde lucht niet wordt 
afgevoerd naar de omgeving, maar opnieuw wordt ingeademd. Er is dan sprake van 
een te grote ‘dode ruimte’.

Figuur 15:  Niet deugdelijke bevestiging oral-nasal mask op aansluitpunt communicatie. (Foto: 

Onderzoeksraad voor Veiligheid) 

Het hergebruiken van uitgeademde lucht zonder het koolzuurgas te filteren en 
zuurstof aan te vullen kan leiden tot een koolzuurvergiftiging of een zuurstoftekort.

2. Verhoogde ademweerstand van de ademautomaat
Bij de uitvoering van een functietest van het volgelaatsmasker valt het de proef-
persoon op dat er sprake is van een aanzienlijke ademhalingsweerstand. De weer-
stand is echter niet zodanig hoog dat het ademen onmogelijk is. 
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De ademweerstand van het volgelaatsmasker is vervolgens gemeten op een test-
bank.218 De uitkomsten zijn vergeleken met die van een (nieuw) vergelijkingsmasker 
en met de normen zoals opgenomen in NEN-EN 250. Gemeten is de openingsdruk 
van de ademautomaat bij 10 l/min afzuiging, en de in- en uitademweerstand bij 
respectievelijk 25 x 2 l/min ademhaling en 40 x 2 l/min ademhaling.

metingen ademweerstand ademhalingsweerstandknop half ingedraaid

openingsdruk bij 10 l/min afzuiging geen bijzonderheden

inademweerstand bij 25 x 2 l/min 
ademhaling

geen bijzonderheden

inademweerstand bij 40 x 2 l/min
ademhaling

geen bijzonderheden

uitademweerstand bij 25 x 2 l/min
ademhaling

geen bijzonderheden

uitademweerstand bij 40 x 2 l/min
ademhaling 

weerstand te hoog (11,6% boven maximum volgens norm)

Metingen ademweerstand ademhalingsweerstandknop volledig ingedraaid

openingsdruk bij 10 l/min afzuiging weerstand te hoog (401% boven maximum volgens norm)

inademweerstand bij 25 x 2 l/min 
ademhaling

weerstand te hoog (286% boven maximum volgens norm)

inademweerstand bij 40 x 2 l/min 
ademhaling

weerstand te hoog (zo hoog dat de testbank door zijn 
veiligheid afsloeg)

uitademweerstand bij 25 x 2 l/min 
ademhaling

geen bijzonderheden

uitademweerstand bij 40 x 2 l/min 
ademhaling 

weerstand te hoog (zo hoog dat de testbank door zijn 
veiligheid afsloeg) 

De gemeten waarden van het volgelaatsmasker van zowel de in- als de uitadem weer-
standen liggen hoger dan die van het vergelijkingsmasker. Meerdere metingen over-
schrijden de toegestane waarden. Volgens de onderzoekers zijn de in- en uitadem-
weerstanden zodanig hoog dat het de vraag is of met dit masker veilig gedoken kan 
worden. 

Gedurende het testen van de ademweerstand was er een duidelijk hoorbare freeflow (het 
ontsnappen van lucht via het uitademingskanaal) aanwezig. Deze freeflow verminderde 
aanzienlijk bij het dichtdraaien van de weerstandsknop, maar deze verdween niet 
helemaal. Zelfs bij het volledig dichtdraaien van de weerstandsknop was er een geringe 
lekkage hoorbaar. Dit was de reden dat er geen drukverliestest met het masker kon 
worden uitgevoerd.

218 
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Omdat volgens de onderzoekers beide afwijkingen van het volgelaatsmasker, en zeker 
de combinatie ervan, kunnen leiden tot een verhoogd gehalte aan koolzuurgas in de 
ademlucht van de gebruiker, is er vervolgens nader onderzoek verricht naar de mate 
waarin de percentages koolzuurgas en zuurstof veranderen bij gebruik van het masker.

Er is gebruik gemaakt van een testopstelling waarbij een proefpersoon in atmosferische 
omstandigheden ademt uit het masker. De lucht in het inwendige van het masker wordt 
continu gesampled en gemeten, waardoor de veranderingen in de partiële zuurstof- en 
koolzuurgasdrukken nauwkeurig zijn te volgen.

Het resultaat van de proef is dat het zuurstofpercentage op stabiel niveau blijft. Het maxi-
male koolzuurgasgehalte loopt per ademhaling langzaam op tot 3% en stabiliseert dan.

De onderzoekers merken daarbij op dat de gemeten 3% slechts een indicatie is, omdat 
deze afhankelijk is van de fysiologie van de duiker, de ademhalingsfrequentie en het 
ademhalingsvolume. Indien het percentage koolzuurgas oploopt tot 3%, zoals waar-
genomen tijdens de test, geeft dit in atmosferische omstandigheden (1 bar) een partiële 
koolzuurgasspanning (pCO2) van 3 kPa. Normaal heeft ademlucht een pCO2 van 0,04 kPa. 
Bij een pCO2 van 3 kPa ontstaat al ‘luchthonger’ (gevoel dat men te weinig lucht krijgt). 
Op 20 meter waterdiepte, waar een druk heerst van 3 bar, zal conform de Wet van Dalton 
het ademen van 3% koolzuurgas overeenkomen met het ademen van 3 x 3 = 9% kool-
zuurgas aan de oppervlakte (bij 1 bar).

Volgens de literatuur leidt ademen van lucht met een koolzuurgaspercentage van 10% 
(10 kPa) tot rusteloosheid, verwarring, en binnen 30 tot 120 minuten tot bewusteloosheid, 
wat snel gevolgd wordt door overlijden indien de persoon het verhoogde gehalte 
koolzuurgas blijft inademen.

Een dreigende koolzuurintoxicatie is voor een ervaren duiker vaak niet direct herkenbaar. 
De literatuur 219 zegt hierover: ‘an exercised diver may have little warning of carbon 
dioxide toxicity before becoming unconcious’

Differentiaaldiagnose onderzoek politie en onderzoek Kenniscentrum Duiken
De twee disfuncties van het volgelaatsmasker, het loszittende neusmondkapje en de 
verhoogde ademweerstand, zijn twee maanden eerder door de onderzoeker van de 
politie niet waargenomen. Voor de verhoogde ademweerstand is dat logisch, omdat het 
Kenniscentrum Duiken op een testbank de ademweerstand heeft gemeten, wat de 
politie niet heeft gedaan. Het Kenniscentrum Duiken had de verhoogde ademweerstand 
echter al vóór de test opgemerkt, door het masker eenvoudigweg op te zetten en er 
mee adem te halen. Drie dagen na het ongeval heeft de rechercheur van de politie 
hetzelfde gedaan, zonder dat hem iets bijzonders was opgevallen. Dit kan erop wijzen 
(maar dat hoeft niet) dat er ten tijde van het ongeval nog geen sprake was, of in mindere 
mate, van een verhoogde ademweerstand.

219 Hoofdstuk 18 Carbon dioxide toxicity in: Diving and subaquatic Medicine - Edmonds et al., 4th edition.
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Het loszittende neusmondkapje is eveneens niet opgemerkt door de politierechercheur. 
Dat kan erop wijzen (maar dat hoeft niet) dat het defect ten tijde van het ongeval niet 
aanwezig was.

Hierbij valt op te merken dat loszitten van het mondkapje gemakkelijk over het hoofd is 
te zien. Omdat alle inwendige delen van het volgelaatsmasker bestaan uit synthetisch 
materiaal van dezelfde matzwarte kleur, is het moeilijk zichtbaar dat het neusmondkapje 
niet goed op het masker is aangesloten.

Onderzoek naar reparatiewerkzaamheden aan het volgelaatsmasker, voorafgaand 
aan het duikongeval op 11 juli 2011
Het latere slachtoffer van het duikongeval heeft het volgelaatsmasker in december 2014 
aangeschaft in een winkel voor duiksportartikelen. Het masker was ten tijde van het 
ongeval - juli 2015 - dus betrekkelijk nieuw. De vrouw is vrij kort voor het ongeval (in mei 
of juni 2015) met het masker teruggegaan naar de winkel om een defect te laten 
herstellen. De Onderzoeksraad heeft daarom nader onderzocht wat er in de winkel 
precies met het volgelaatsmasker is gebeurd.

Volgens de eigenaars van de winkel lekte het masker lucht uit het koppelstuk dat de 
luchtslang (die is aangesloten op de ademluchtcilinder) verbindt met de ademautomaat. 
Dat koppelstuk bevat een zogenaamde swivel, een scharnierpunt dat maakt dat de 
luchtslang vrij kan draaien ten opzichte van het masker. De swivel bestaat uit twee halve 
bollen die ten opzichte van elkaar kunnen draaien. Een O-ring tussen de twee halve 
bollen zorgt voor afdichting.

Door met een stelschroefje de swivel vaster aan te draaien (de twee halve bollen worden 
dan steviger op de O-ring geklemd) kon de eigenaar van de winkel de luchtlekkage 
verhelpen. Het aandraaien van de swivel kan echter geen oorzaak zijn geweest van een 
verhoogde ademweerstand van de ademautomaat. Het is daarom niet waarschijnlijk dat 
de uitgevoerde reparatie de werking van het masker negatief heeft beïnvloed.

Figuur 16: Het volgelaatsmasker met gedemonteerde swivel. (Foto: Onderzoekraad voor Veiligheid)
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Voortgezet onderzoek naar het volgelaatsmasker door de Onderzoeksraad
In aansluiting op het onderzoek door het Kenniscentrum Duiken van de Koninklijke 
Marine heeft de Onderzoeksraad een nader onderzoek gedaan naar het technisch 
functioneren van het volgelaatsmasker, met als doel de oorzaak van de verhoogde 
ademweerstand te kunnen identificeren. Omdat het voor dit onderzoek noodzakelijk was 
het masker te openen en te demonteren, heeft de Onderzoeksraad naast twee onder-
zoekers van de marine ook twee specifieke deskundigen van het betreffende merk 
duikapparatuur in het onderzoek betrokken. Een van deze twee specifieke deskundigen 
is een gecertificeerde onderhoudsmonteur van het merk duikapparatuur.

Het vervolgonderzoek is uitgevoerd op 18 februari 2016, ruim zeven maanden na het 
duikongeval. Plaats van onderzoek was een verkoopadres van het merk duikapparatuur.

Bij het aansluiten van het volgelaatsmasker op de testbank valt op dat het masker een 
sterke freeflow 220 vertoont. Door te draaien aan de ademweerstandknop is de freeflow te 
verminderen, maar het resultaat is dan wel een sterk verhoogde ademweerstand. 

Bij het onderzoek door de marine in september 2015 vertoonde het volgelaatsmasker 
eveneens een sterke freeflow. De aanwezige onderzoekers van de marine merken echter 
op dat de freeflow ditmaal sterker is dan vijf maanden eerder. De conditie van het masker 
blijkt dus achteruit te zijn gegaan.

De meetresultaten waren als volgt:

stand ademweerstandknop ademweerstand opbrengst

helemaal uitgedraaid vanwege freeflow niet te meten 65 l/min

helemaal ingedraaid >> 22 mbar 25 l/min

Na de meting is de ademautomaat gedemonteerd. Het valt op dat de inwendige delen 
zijn gecorrodeerd en dat er kalk/zout is afgezet. 

Nadat de onderhoudsmonteur de onderdelen heeft gereinigd en opnieuw heeft 
gemonteerd en afgesteld zijn de meetresultaten als volgt:

stand ademweerstandknop ademweerstand opbrengst

helemaal uitgedraaid 4 mbar (binnen de norm) 68 l/min

helemaal ingedraaid 17 mbar 54 l/min

Hieruit blijkt dat de prestaties van het toestel na de reiniging en afstelling aanzienlijk zijn 
verbeterd. Met de ademweerstandknop helemaal ingedraaid is weliswaar de weerstand 
nog te hoog en de opbrengst te laag, maar de gebruiker zal normaal gesproken niet met 
de knop in deze stand gaan duiken.

220 Vrije uitstroom van ademlucht uit het uitademingskanaal.
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De algemene conclusie van het vervolgonderzoek is dat oxidatie en/of vervuiling de 
oorzaak kan zijn geweest van de verhoogde ademweerstand van het volgelaatsmasker. 
Wederom moet hierbij opgemerkt dat het onzeker is of deze oxidatie en/of vervuiling 
ook een rol speelden ten tijde van het duikongeval. Uit de verschillen tussen de meet-
resultaten van september 2015 en februari 2016 blijkt dat de conditie van de apparatuur 
in de loop van de tijd kan verslechteren.
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BIJLAGE G

SCENARIO’S

In hoofdstuk 3 werden de meer waarschijnlijke oorzaken voor de onwelwording en het 
over lijden van het slachtoffer beschreven, in deze bijlage worden alle geëvalueerde 
scenario’s toegelicht. 

Meer waarschijnlijke oorzaken van onwel worden en overlijden

Acuut duikgerelateerd longoedeem 
De omstanders op het duikschip met wie de Onderzoeksraad heeft gesproken, 
verklaarden dat het slachtoffer bij het aan boord brengen schuim rondom haar mond 
had, wat duidt op longoedeem.221 Op grond van deze observatie lijkt snel ontstaan van 
longoedeem als gevolg van het duiken een waarschijnlijke oorzaak van onwel worden. 
Longoedeem leidt binnen korte tijd tot een levensbedreigende afname van het vermogen 
van de longen om zuurstof op te nemen. Omdat het zuurstofverbruik niet afneemt, dalen 
zuurstof spanning en zuurstofverzadiging van het bloed en dit leidt, indien onbehandeld, 
tot overlijden.

Onderdompeling in water zoals tijdens een duik leidt tot een drukverandering (hydro-
statische drukgradiënt) met een herverdeling van bloed vanuit de perifere weefsels naar 
de kleine bloedsomloop en het hart. Tijdens duiken neemt bovendien de weerstand in 
de luchtwegen toe door de extra weerstand van de ademapparatuur. Dit betekent dat 
de arbeid die een duiker onder water moet verrichten om te ademen altijd groter is dan 
boven water. In dit geval is de toename van de weerstand mogelijk extra groot geweest 
indien de geconstateerde afwijkingen aan de ademapparatuur ook al bestonden op het 
moment van duiken.

221 Ophoping van vloeistof in de longblaasjes, waardoor deze zich niet meer met lucht kunnen vullen.
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Longoedeem kan zich onder dergelijke omstandigheden ontwikkelen 222 - 234  door de aan-
zienlijke belasting van hart en bloedvaten door het duiken, iets wat in min of meerdere 
mate voor elke duiker geldt.235 - 239  

Een dergelijke belasting van het hart wordt toegeschreven aan een excessieve reactie 
van het sympathische zenuwstelsel240 op koude en inspanning.241 Als gevolg daarvan 
loopt de druk in het hart op terwijl bovendien het aanbod van bloed aan het hart toe-
neemt door een vergroting van het centrale bloedvolume als gevolg van onder water-
dompeling. Dit aan duiken gerelateerde type longoedeem staat bekend als immersion 
pulmonary edema (IPE).242 Daarbij wordt een rol toegekend aan de combinatie van lage 
water temperatuur en factoren als leeftijd > 50 jaar, van het vrouwelijk geslacht zijn, 
verhoogde bloeddruk, en fysieke zowel als psychische stress. Hoewel er geen syste-
matisch onderzoek beschikbaar is, lijkt dit met name bij postmenopausale vrouwen vaker 
voor te komen, wellicht omdat de activiteit van sympathische zenuwstelsel meer uitge-

222 Edmonds C, Lippmann J, Lockley S, Wolfers D: Scuba divers’ pulmonary oedema: recurrences and fatalities. 
Diving Hyperb Med 2012; 42: 40-4.

223 Cochard G, Arvieux J, Lacour JM, Madouas G, Mongredien H, Arvieux CC: Pulmonary edema in scuba divers: 
recurrence and fatal outcome. Undersea Hyperb Med 2005; 32: 39-44.

224 Cochard G, Henckes A, Deslandes S, Noel-Savina E, Bedossa M, Gladu G, Ozier Y: Swimming-induced immersion 
pulmonary edema while snorkeling can be rapidly life-threatening: case reports. Undersea Hyperb Med 2013; 40: 
411-6.

225 Madden D, Ljubkovic M, Dujic Z: Intrapulmonary shunt and SCUBA diving: another risk factor? Echocardiography 
2015; 32 Suppl 3: S205-10.

226 Peacher DF, Martina SD, Otteni CE, Wester TE, Potter JF, Moon RE: Immersion pulmonary edema and 
comorbidities: case series and updated review. Med Sci Sports Exerc 2015; 47: 1128-34.

227 Peacher DF, Pecorella SRH, Freiberger JJ, Natoli MJ, Schinazi EA, Doar PO, Boso AE, Walker AJ, Gill M, Kernagis 
D, Uguccioni D, Moon RE: Effects of hyperoxia on ventilation and pulmonary hemodynamics during immersed 
prone exercise at 4.7 ATA: possible implications for immersion pulmonary edema. Journal of Applied Physiology 
2010; 109: 68-78.

228 Edmonds C: The evolution of scuba divers pulmonary edema. Undersea Hyperb Med 2016; 43: 83-91.
229 Moon RE, Martina SD, Peacher DF, Potter JF, Wester TE, Cherry AD, Natoli MJ, Otteni CE, Kernagis DN, White 

WD, Freiberger JJ: Swimming-Induced pulmonary edema: pathophysiology and risk reduction with sildenafil. 
Circulation 2016; 133: 988-96.

230 Henckes A, Lion F, Cochard G, Arvieux J, Arvieux CC: Pulmonary oedema in scuba-diving: frequency and 
seriousness about a series of 19 cases. Ann Fr Anesth Reanim 2008; 27: 694-9.

231 Slade JB, Jr., Hattori T, Ray CS, Bove AA, Cianci P: Pulmonary edema associated with scuba diving: case reports 
and review. Chest 2001; 120: 1686-94.

232 Pons M, Blickenstorfer D, Oechslin E, Hold G, Greminger P, Franzeck UK, Russi EW: Pulmonary oedema in healthy 
persons during scuba-diving and swimming. Eur Respir J 1995; 8: 762-7.

233 Ljubkovic M, Gaustad SE, Marinovic J, Obad A, Ivancev V, Bilopavlovic N, Breskovic T, Wisloff U, Brubakk A, Dujic 
Z: Ultrasonic evidence of acute interstitial lung edema after SCUBA diving is resolved within 2-3h. Respir Physiol 
Neurobiol 2010; 171: 165-70.

234 Prediletto R: Pulmonary edema during breath-hold diving immersion. J Appl Physiol 2010; 109: 1277; discussion 1281-2
235 Gaustad SE, Brubakk AO, Hoydal M, Catalucci D, Condorelli G, Dujic Z, Marinovic J, Ljubkovic M, Mollerlokken A, 

Wisloff U: Immersion before dry simulated dive reduces cardiomyocyte function and increases mortality after 
decompression. J Appl Physiol 2010: 752-7.

236 Lozo M, Madden D, Gunjaca G, Ljubkovic M, Marinovic J, Dujic Z: The impact of consecutive freshwater trimix 
dives at altitude on human cardiovascular function. Clin Physiol Funct Imaging 2015; 35: 142-9.

237 Marinovic J, Ljubkovic M, Obad A, Bakovic D, Breskovic T, Dujic Z: Effects of successive air and trimix dives on 
human cardiovascular function. Med Sci Sports Exerc 2009; 41: 2207-12.

238 Thom SR, Milovanova TN, Bogush M, Yang M, Bhopale VM, Pollock NW, Ljubkovic M, Denoble P, Madden D, Lozo 
M, Dujic Z: Bubbles, microparticles, and neutrophil activation: changes with exercise level and breathing gas 
during open-water SCUBA diving. J Appl Physiol (1985) 2013; 114: 1396-405.

239 Baber A, Nair SU, Duggal S, Bhatti S, Sundlof DW: Stress cardiomyopathy caused by diving: case report and 
review of the literature. J Emerg Med 2016; 50: 277-80.

240 Deel van het autonoom zenuwstelsel dat stimulerend werkt op hart en longen. Het zorgt bij activiteit van het lichaam 
onder andere voor een hogere hartslag, vernauwing van de bloedvaten in de spieren en een hogere ademfrequentie.

241 Winklewski PJ, Kot J, Frydrychowski AF, Nuckowska MK, Tkachenko Y: Effects of diving and oxygen on autonomic 
nervous system and cerebral blood flow. Diving Hyperb Med 2013; 43: 148-56.

242 http://www.diversalertnetwork.org/medical/articles/Immersion_Pulmonary_Edema.
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sproken wordt door afname van het beschikbare oestrogeengehalte.243 - 254
 Daarbij wordt 

wel een vergelijking gemaakt met high-altitude pulmonary edema.255 Ontstaan van 
longoedeem werd daarnaast beschreven tijdens zwemmen (Swimming-Induced 
Pulmonary Edema; SIPE), snorkelen, aquajogging, de triathlon en tijdens lichamelijke 
inspanning - niet in water - op zeeniveau.256 - 267

De Raad heeft ook andere oorzaken van ‘duikgerelateerd’ longoedeem overwogen
Allereerst werd post-obstructie longoedeem of oedeem ex vacuo overwogen, in de 
literatuur bekend als negative-pressure lung edema (NPLE) dat met name rond detubatie 
respectievelijk na desobstructie van de luchtwegen en zelfs na verwijdering van een 

243 Brooks VL, Cassaglia PA, Zhao D, Goldman RK. Baroreflex function in females: changes with the reproductive cycle 
and pregnancy. Gend Med 2012; 9(2): 61-7.

244 Fu Q, Vangundy TB, Shibata S, Auchus RJ, Williams GH, Levine BD. Menstrual cycle affects renal-adrenal and 
hemodynamic responses during prolonged standing in the postural orthostatic tachycardia syndrome. 
Hypertension 2010; 56(1): 82-90.

245 Hassan AA, Carter G, Tooke JE. Postural vasoconstriction in women during the normal menstrual cycle. Clin Sci 
1990; 78: 39-47.

246 Meendering JR, Torgrimson BN, Houghton BL, Halliwill JR, Minson CT. Menstrual cycle and sex affect hemodynamic 
responses to combined orthostatic and heat stress. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2005; 289(2): H631-H42.

247 Meendering JR, Torgrimson BN, Houghton BL, Halliwill JR, Minson CT. Effects of menstrual cycle and oral 
contraceptive use on calf venous compliance. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2005; 288(1): H103-H10.

248 Minson CT, Halliwill JR, Young TM, Joyner MJ. Sympathetic activity and baroreflex sensitivity in young women 
taking oral contraceptives. Circulation 2000; 102(13): 1473-6.

249 Minson CT, Halliwill JR, Young TM, Joyner MJ. Influence of the menstrual cycle on sympathetic activity, baroreflex 
sensitivity, and vascular transduction in young women. Circulation 2000; 101(8): 862-8.
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Systemic Hemodynamics in Young Women. Hypertension 2015; 66: 590-7.
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larynxmasker in de anesthesiologische literatuur wordt beschreven.268 - 274 Bij negative-
pressure breathing ontstaat een tijdelijke toename van het centrale bloedvolume 
-  respec tievelijk enige overvulling, omschreven als mild engorgement - totdat dit 
vervolgens door een reflexmatige toename van de diurese weer afneemt.275, 276 Deze 
respons is in belangrijke mate afhankelijk van de fysieke conditie van de proefpersoon.277 
Of het acuut wegvallen van de toegenomen ademweerstand door verschuiven van het 
masker NPLE zou hebben kunnen uitlokken is niet bekend. 

Bij duiken doet zich een vergelijkbaar fenomeen voor: onderdompeling leidt zoals tijdens 
negative pressure breathing tot een hydrostatische druk gradiënt met een herverdeling 
van het bloedvolume van een geschatte ~700 ml bloed naar de intrathoracale/centrale 
circulatie 278 waarbij de rechter atrium druk ~ vijfvoudig kan toenemen en het hart minuut-
volume met ~30%. Dit induceert een reflectoire diuretische respons.279 In de oudheid 
(~1000 jaar BC) werd dit in Egypte, Griekenland, Perzië, en China al toegepast, en het is 
veel later bekend geworden als hydrotherapie.280 Het werd ook aangewend bij patiënten 
met perifeer oedeem, en meer recent werd head-out immersion bij gezonde proef-
personen als een fysiologisch model van gewichtloosheid in het kader van ruimte-
onderzoek geïntroduceerd. 281 - 284  

Duiken in koud water kan aanleiding geven tot een situatie waarin de autonome (het 
onwillekeurig zenuwstelsel betreffende) cardio-respiratoire sturing tot tegenstrijdige 
reflexen aanleiding geeft: de cold shock response na plotselinge onderdompeling in 
koud water in combinatie met - aanvankelijk - breath holding gerepresenteerd door een 

268 Masa Jimenez JF, Verea Hernando H, De La Cruz Rios JL, Sanchez De Cos Escuin J. Pulmonary edema due to 
upper airway obstruction. Chest 1990; 97(1): 255-6.
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tachycardie, bloeddruktoename en hyperventileren.285 - 288  Gezien de watertemperatuur 
van 18°C is het niet aannemelijk dat cold shock response op zich de oorzaak is geweest 
van het onwel worden en overlijden.

Koolzuurvergiftiging
Een mogelijk aan de onwelwording bijdragende factor is koolzuurvergiftiging. Bij kool-
zuur vergiftiging verdringt het koolzuur (CO2) de aanwezige zuurstof (O2). Kool zuur-
vergiftiging kan ontstaan door een bemoeilijkte ademhaling samenhangend met de 
aangetoonde verhoogde ademweerstand in de ademautomaat van het volgelaats-
masker.289, 290 Een verhoogde ademweerstand leidt tot een toename van de ademarbeid 
waardoor het lichaam extra koolzuur produceert. Wanneer dit koolzuur binnen het masker 
opnieuw wordt ingeademd, bijvoorbeeld als gevolg van een loszittend neusmondkapje, 
kan koolzuurvergiftiging ontstaan. 

Overigens kan koolzuurvergiftiging ook bij een normaal functionerend masker zijn 
ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van toegenomen koolzuurproductie door lichamelijke 
inspanning onder water in combinatie met een individueel bepaalde lagere gevoeligheid 
van het ademcentrum voor koolzuur.291 Koolzuurvergiftiging kan zeer snel ontstaan en 
dan leiden tot duizeligheid, verwardheid en bewustzijnsverlies.292 Een sterk verhoogd 
koolzuurgehalte kan eveneens leiden tot longoedeem via een vergelijkbaar mechanisme 
als beschreven voor aan duiken gerelateerde longoedeem (toegenomen activiteit van 
het sympathische zenuwstelsel 293). Koolzuurvergiftiging ontstaat sluipend en hoeft zich 
niet altijd te uiten als kortademigheid.294 Het slachtoffer greep voordat ze bewusteloos 
raakte naar haar hoofd; dit wijst op hoofdpijn die ontstaat door verwijding van de 
bloedvaten in de hersenen als gevolg van een verhoogd koolzuurgehalte.295 - 298

285 Shattock MJ, Tipton MJ. ‘Autonomic conflict’: a different way to die during cold water immersion? The Journal of 
Physiology 2012; 590(Pt 14): 3219-30.

286 Bierens JJ, Lunetta P, Tipton M, Warner DS. Physiology of drowning: a review. Physiology (Bethesda) 2016; 31(2): 147-66.
287 Datta A, Tipton M. Respiratory responses to cold water immersion: neural pathways, interactions, and clinical 

consequences awake and asleep. Journal of Applied Physiology 2006; 100(6): 2057-64.
288 Tipton MJ. Immersion fatalities: hazardous responses and dangerous discrepancies. Journal of the Royal Naval 

Medical Service 1995; 81(2): 101-7. 
289 Conform de wet van Dalton zal bij een omgevingsdruk van 300 kPa(~ 3atm ~ 20 msw) de vastgestelde pCO2 van 

3% overeenkomen met het ademen van lucht aan de oppervlakte met 9% CO2.
290 Duiktechnisch onderzoek ongeval Noordzee, militaire bijstand, versie 1.0, 28-09-2015
291 Edmonds C. Carbon dioxide toxicity. In: Edmonds C, Lowry, C., Pennefather, J., Walker,R., ed. Diving and 

Subaquatic Medicine. 4 ed; 2002.
292 Sterba cs (report No. 12-90, US Navy Experimental diving unit, pagina 12-90).
293 Deel van het autonome zenuwstelsel dat stimulerend werkt op hart en longen. Het zorgt bij activiteit van het 

lichaam onder andere voor een hogere hartslag, vernauwing van de bloedvaten in de spieren en een hogere 
ademfrequentie.

294 Warkander DE, Norfleet WT, Nagasawa GK, Lundgren CE: CO2 retention with minimal symptoms but severe 
dysfunction during wet simulated dives to 6.8 atm abs. Undersea Biomed Res 1990; 17: 515-23.

295 Kety SS and Schmidt CF. The effects of altered arterial tensions of carbon dioxide and oxygen on cerebral blood 
flow and cerebral oxygen consumption of normal young men. J Clin Invest 27: 484-492, 1948.

296 Markwalder TM, Grolimund P, Seiler RW, Roth F, and Aaslid R. Dependency of blood flow velocity in the middle 
cerebral artery on end-tidal carbon dioxide partial pressure--a transcranial ultrasound Doppler study. J Cereb 
Blood Flow Metab 4: 368-372, 1984.

297 Edmonds C. Carbon dioxide toxicity. In: Edmonds C, Lowry, C., Pennefather, J., Walker,R., ed. Diving and 
Subaquatic Medicine. 4 ed; pagina 228, 2002.

298 Verbree J, Bronzwaer AS, Ghariq E, Versluis MJ, Daemen MJ, van Buchem MA, Dahan A, van Lieshout JJ, van Osch 
MJ: Assessment of middle cerebral artery diameter during hypocapnia and hypercapnia in humans using ultra-
high-field MRI. J Appl Physiol 2014; 117: 1084-9.
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Samenvattend betekent dit dat het ontstaan van longoedeem op zich geen nader 
onderscheid toelaat ten aanzien van de oorzaak ervan: oedeem ten gevolg van een 
ernstige koolzuurvergiftiging dan wel gerelateerd aan het duiken. Evenmin kan worden 
uitgesloten dat deze twee oorzaken in combinatie hebben geleid tot onwelwording 
tijdens de duik. 

Minder waarschijnlijke oorzaken van onwel worden en overlijden

Scenario verkeerde gasmengsel 
Op verzoek van het Openbaar Ministerie heeft het Kenniscentrum Duiken van de 
Koninklijke Marine in september 2015 nader onderzoek gedaan naar de duik apparatuur.299 
Onderdeel van het onderzoek was een analyse van het gasmengsel. De waarden van de 
luchtmonsters zijn vergeleken met de daarvoor geldende NEN-normen (NEN-EN 12021). 
De enige afwijking die is geconstateerd is de vochtigheid van de Nitrox. Deze ligt net 
iets boven de norm voor Nitrox, maar valt binnen de normen voor ademlucht. Inhalatie 
van gasmengsel van verkeerde samenstelling -  inclusief CO en hydrocarbonzuur 
(CnH2n+2) - lijkt dan ook uitgesloten.

Het masker was al meerdere malen gebruikt, er is daarom geen aanleiding om te ver-
onder stellen dat de coating van het maskervenster met het gasmengsel een toxische 
verbinding is aangegaan.

Scenario compressie
Tijdens het afdalen kan onderdrukletsel ontstaan als de druk in de met lucht gevulde 
ruimte in het lichaam niet aangepast kan worden aan een veranderende omgevingsdruk.

Barotrauma door onderdruk is meestal gelokaliseerd in het oor, het binnenoor of de 
sinus en kan leiden tot oorpijn, hoofdpijn, gehoorklachten en duizeligheid. Hiervan 
ondervonden klachten zijn echter niet dusdanig ernstig dat deze de onwelwording van 
het duikslachtoffer kunnen verklaren.

Scenario hart
Longoedeem kan ontstaan door acuut hartfalen als gevolg van een hartinfarct. Bij het 
postmortale onderzoek werden echter geen afwijkingen gevonden aan de krans-
slagaderen, dit maakt onwelwording door hartfalen als gevolg van een hartinfarct 
onwaarschijnlijk.300 Acute hartdood tijdens sportbeoefening komt bij jonge mensen voor, 
en kan het gevolg zijn van een genetische ionkanaalafwijking (channelopathy).301, 302 De 
Raad acht een dergelijke fatale ritmestoornis minder waarschijnlijk omdat de duikster 
dan niet in staat zou zijn geweest om terug te zwemmen naar de boeilijn. 

299 Duiktechnisch onderzoek ongeval Noordzee, militaire bijstand, versie 1.0, 28-09-2015.
300 De bij sectie vastgestelde myocardinfarcten worden toegeschreven aan de gevolgen van zuurstofgebrek ontstaan 

tijdens de langdurige reanimatie.
301 De betreffende persoon heeft tot dan toe geen klachten waardoor de aandoening onopgemerkt blijft. Een 

schijnbaar onbeduidende trigger, bijvoorbeeld een bloeddrukverhoging door inspanning, leidt tot functionele 
expressie van de ziekte wat zich dan vertaalt in een fatale ritmestoornis met ‘plotselinge’ hartdood. 

302 Aanvullend DNA-onderzoek zou hierover meer duidelijkheid kunnen geven.
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Scenario cerebrovasculair accident 
Een cerebrovasculair accident als oorzaak van het onwel worden en overlijden is onwaar-
schijnlijk. Bij zowel het beeldvormende onderzoek (CT-scan) als de sectie zijn geen 
aanwijzingen gevonden voor een hersenbloeding of herseninfarct. Wel wordt bij deze 
onder zoeken hersenoedeem vastgesteld, deze bevinding past bij de langdurige 
suboptimale reanimatie in de prehospitale periode. 

Scenario decompressieziekte
Decompressieziekte (decompression illness; DCI) omvat twee verwante aandoeningen: 
decompressieziekte in engere zin (decompression sickness; DCS) en arteriële gasembolie 
(arterial gas embolism; AGE).303 DCI beschrijft de aandoening die ontstaat als gevolg van 
een afname van de heersende omgevingsdruk zoals plaats vindt rond het beëindigen 
van een duik. Gedurende de duik neemt het lichaam een hoeveelheid extra stikstof op in 
het lichaam die ingeademd wordt in de vorm van lucht; deze stikstof lost op in de 
weefsels. De opgeloste stikstof kan overgaan in luchtbelletjes/bellen aan het einde van 
de duik als de druk snel daalt bijvoorbeeld door een snelle, ongecontroleerde opstijging. 
Dit verschijnsel doet zich vooral voor bij langer durende duiken en duiken op grote 
diepte. Bij het CT-onderzoek in het Erasmus MC werden bij het slachtoffer op meerdere 
plaatsen van het lichaam luchtconfiguraties vastgesteld.304 Omdat luchtconfiguraties 
door snel opstijgen kunnen ontstaan, werd logischerwijze aanvankelijk DCS, ook bekend 
als duikers ziekte of caissonziekte, als oorzaak van de onwelwording overwogen. Dit 
strookt echter niet met het feit dat het slachtoffer onwel werd tijdens de compressiefase 
van de duik, dus voor de opstijging. Bovendien is het niet aannemelijk dat gedurende de 
korte duiktijd van 14 minuten de weefsels inmiddels met stikstof verzadigd waren. 

Bij het opstijgen van een duiker vanuit diepte neemt de omgevingsdruk af waardoor de 
druk in met lucht gevulde holtes toeneemt. Ademt een duiker tijdens een (snelle) 
opstijging niet uit, dan ontstaat er overdruk in de longen met mogelijk beschadiging van 
de longblaasjes tot gevolg (overexpansion injury). Bij beschadiging van longblaasjes 
kunnen gasbellen vanuit de longader in de arteriële bloedsomloop terechtkomen. Het 
meest bedreigend zijn gasembolieën in de bloedvaten van de hersenen en de krans-
slagaderen. Het is echter minder aannemelijk dat de onwelwording veroorzaakt is door 
een arteriële gasembolie. Ook hier geldt dat het niet strookt met het feit dat het 
slachtoffer onwel werd tijdens de compressiefase van de duik, dus voor de opstijging. 
Nadien zijn bij sectie bovendien geen beschadigingen van de longen vastgesteld 
(bijvoorbeeld bullae, pneumothorax of pneumomediastinum). 

In aansluiting aan duiken ontstaan regelmatig gasembolieën in de aderen (venous gas 
embolism; VGE’s).305, 306 Deze VGE’s worden veelal in de bloedsomloop van de long weg-

303 Afsluiting van de slagader door luchtbellen.
304 Lucht werd aangetroffen in de hersenen (ader, slagader en in onderhuids weefsel) en in de poortader, de grote 

ader die bloed van de darm naar de lever voert. 
305 Schellart NA, Sterk W: Venous gas embolism after an open-water air dive and identical repetitive dive. Undersea 

Hyperb Med 2012; 39: 577-87.
306 Madden D, Lozo M, Dujic Z, Ljubkovic M: Exercise after SCUBA diving increases the incidence of arterial gas 

embolism. J Appl Physiol 2013; 115: 716-22.
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gevangen maar kunnen afhankelijk van de hoeveelheid veneuze gasbellen 307 via 
verbindingen tussen ader en slagader 308 in de long direct oversteken van de aderlijke 
naar de slagaderlijke zijde van de bloedsomloop en dan ook de hersenen bereiken.309 - 316  
Dit verloopt veelal 317 ongemerkt omdat dit meestal niet gepaard gaat met bijzonder 
opvallende klachten of symptomen. 

Op grond van voornoemde overwegingen acht de Onderzoeksraad decompressieziekte 
als primaire oorzaak van het onwel worden onwaarschijnlijk. 

Een alternatieve verklaring is dat de uitgebreide luchtconfiguraties een gevolg zijn 
geweest van een barotrauma door de handmatige en later de geautomatiseerde hart-
massage.318 Voor zowel manuele als geautomatiseerde hartmassage worden in de 
literatuur bijwerkingen beschreven. Deze kunnen in het onderhavige geval effecten van 
decompressieziekte bij CT-beeldvorming hebben nagebootst, inclusief hersen lucht-
embolieën.319, 320, 321

Scenario suïcide/misdrijf
Longoedeem kan ook ontstaan door beschadiging van longslijmvlies door een toxische 
stof (gas, benzine, in het algemeen vloeibare stoffen die na inname deels in gasvorm het 
lichaam via de longen verlaten en bij die passage het longslijmvlies beschadigen). Er zijn 
bij de sectie echter geen slijmvliesbeschadigingen aangetroffen, evenmin zijn deze 
toxische stoffen gevonden bij toxicologisch onderzoek.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft uitgebreid toxicologisch onderzoek 
uitgevoerd op onder andere bloed dat was afgenomen bij opname in het ziekenhuis, 

307 Ljubkovic M, Zanchi J, Breskovic T, Marinovic J, Lojpur M, Dujic Z: Determinants of arterial gas embolism after 
scuba diving. J Appl Physiol 2012; 112: 91-5.

308 Intrapulmonale arterioveneuze anastomosen (IPAVA).
309 Dujic Z, Palada I, Valic Z, Duplancic D, Obad A, Wisloff U, Brubakk AO: Exogenous nitric oxide and bubble 

formation in divers. Med Sci Sports Exerc 2006; 38: 1432-5.
310 Bakovic D, Glavas D, Palada I, Breskovic T, Fabijanic D, Obad A, Valic Z, Brubakk AO, Dujic Z: High-grade bubbles 

in left and right heart in an asymptomatic diver at rest after surfacing. Aviat Space Environ Med 2008; 79: 626-8.
311 Barak OF, Madden D, Lovering AT, Lambrechts K, Ljubkovic M, Dujic Z: Very Few Exercise-Induced Arterialized 

Gas Bubbles Reach the Cerebral Vasculature. Med Sci Sports Exerc 2015; 47: 1798-805.
312 Ljubkovic M, Dujic Z, Mollerlokken A, Bakovic D, Obad A, Breskovic T, Brubakk AO: Venous and arterial bubbles at 

rest after no-decompression air dives. Med Sci Sports Exerc 2011; 43: 990-5.
313 Ljubkovic M, Marinovic J, Obad A, Breskovic T, Gaustad SE, Dujic Z: High incidence of venous and arterial gas 

emboli at rest after trimix diving without protocol violations. J Appl Physiol 2010; 109: 1670-4.
314 Ljubkovic M, Zanchi J, Breskovic T, Marinovic J, Lojpur M, Dujic Z: Determinants of arterial gas embolism after 

scuba diving. J Appl Physiol 2012; 112: 91-5.
315 Madden D, Ljubkovic M, Dujic Z: Intrapulmonary shunt and SCUBA diving: another risk factor? Echocardiography 

2015; 32 Suppl 3: S205-10.
316 Mollerlokken A, Gaustad SE, Havnes MB, Gutvik CR, Hjelde A, Wisloff U, Brubakk AO: Venous gas embolism as a 

predictive tool for improving CNS decompression safety. Eur J Appl Physiol 2012; 112: 401-9.
317 Afhankelijk van de hoeveelheid en de grootte van de bellen.
318 Hartmassage uitgevoerd met een reanimatie-automaat: automated load-distributing band chest (LUCAS) compression.
319 Shiotani S, Ueno Y, Atake S, Kohno M, Suzuki M, Kikuchi K, et al. Nontraumatic postmortem computed tomographic 

demonstration of cerebral gas embolism following cardiopulmonary resuscitation. Jpn J Radiol. 2010 Jan 
30;28(1):1-7.

320 Ugurel S, Kocaoglu M, Saglam M, Üçöz T, Somuncu I. CT pneumoangiogram sign following cardiopulmonary 
resuscitation: detrimental cerebral air embolism or postmortal blood replacement with air? European Journal of 
Radiology Extra. 2003 Mar;45(3):114-7.

321 Zenda T, Takayama T, Miyamoto M, Yamaguchi S, Endo T, Inaba H. Intravascular gas in multiple organs detected by 
postmortem computed tomography: effect of prolonged cardiopulmonary resuscitation on organ damage in 
patients with cardiopulmonary arrest. Jpn J Radiol. 2011 Feb. 27;29(2):148-51.
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weefsel en maaginhoud. Het onderzoek heeft uitsluitend het medicijn lidocaïne in het 
bloed aangetoond in een concentratie die niet toxisch is.322 Hiervoor is geen officiële 
verklaring gevonden. Lidocaïne wordt in het ziekenhuis veelvuldig toegediend als 
medicatie ter verdoving of om ritmestoornissen van het hart tegen te gaan, respectievelijk 
als ondersteunende therapie bij de behandeling van neurologische verschijnselen van 
decompressieziekten.323 

322 Aangetroffen waarde 0,034 mg/l, toxische waarde lidocaïne > 7 mg/l. (bron: toxicologie.org/monografie/
lidocaïne).

323 Weenink RP, Hollmann MW, Zomervrucht A, van Ooij PJ, van Hulst RA. A retrospective cohort study of lidocaine in 
divers with neurological decompression illness. Undersea & hyperbaric medicine: journal of the Undersea and 
Hyperbaric Medical Society, Inc 2014; 41(2): 119-26.
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BIJLAGE H

ANDERE VOORVALLEN

Bevindingen uit beschouwing van eerdere voorvallen op de Noordzee
De Onderzoeksraad heeft in de afgelopen jaren meerdere onderzoeken gedaan naar 
voorvallen op de Noordzee waarbij de Kustwacht, RMD, KNRM, en/of NHV betrokken 
waren bij de afhandeling van voorvallen. Naar aanleiding van het voorval met de duikster 
op 11 juli 2015 zijn daarom deze en andere (eerdere) voorvallen op basis van de beschik-
bare gegevens nogmaals vanuit het perspectief van de medische hulpverlening beschouwd. 
Het is immers voor het doen van verbetervoorstellen van belang om te weten of sprake is 
van structurele tekortkomingen in de medische hulpverlening op zee, of dat de 
geconstateerde problemen in de hulpverlening na het duikongeval van 11  juli  2015 op 
zichzelf staan en een ongelukkige samenloop van omstandigheden betreffen. 

Uit deze beschouwing kwamen twee voorvallen naar voren die hieronder nader worden 
toegelicht. Voor de beschouwing van deze voorvallen is geen aanvullend onderzoek 
gedaan, maar is gebruik gemaakt van onderzoeksmateriaal dat in bezit was van de 
Onderzoeksraad.324 Het betreft het voorval met een diabetespatiënt aan boord van een 
zeiljacht (oktober 2014) en het voorval met een man overboord bij de M.S. Chopin 
(januari 2015). 

Diabetespatiënt aan boord van zeiljacht 

Toedracht
Op donderdagochtend 30 oktober 2014 om 11.47 uur UTC 325 meldde een Nederlandse 
zeiljacht zich bij het Kustwachtcentrum (KWC). Het was onderweg van Denemarken 
(Thyboron) naar Den Helder. Op dat moment bevond het zeiljacht zich nog op Duits 
gebied en boven de Deep Water route.326 

324 Voor de bestudering van deze ongevallen is gebruik gemaakt van de geluidsbanden van het incident met de 
diabetespatiënt aan boord van het zeiljacht, processen-verbaal van de schipper en zijn vrouw en de evaluatie van de 
Kustwacht. Voor bestudering van het ongeval van de M.S. Chopin is gebruik gemaakt van de evaluatie van de 
Kustwacht en eigen observaties van onderzoekers van de Onderzoeksraad die ter plaatse zijn geweest. Beide 
voorvallen zijn niet eerder als medisch voorval onderzocht, deze beschouwing geeft dan ook geen volledig beeld en 
betreft geen uitvoerige analyse. De geluidsbanden van het voorval met het zeiljacht zijn speciaal voor dit onderzoek 
door de Kustwacht beschikbaar gesteld, deze waren voorheen nog niet in het bezit van de Onderzoeksraad.

325 UTC tijd is een gecoördineerde wereldtijd, een standaardtijd, gebaseerd op een atoomklok en gecoördineerd 
met de rotatie van de aarde.

326 De Deep Water route (DW route) is een verkeersscheidingsstelsel dat verder uit de kust ligt en bedoeld is voor grote 
schepen met grote diepgang. De route wordt soms ook gebruikt voor schepen met gevaarlijke lading zoals tankers.
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Het zeiljacht had twee opvarenden aan boord waarvan één diabetes had. Het zeiljacht 
had motorproblemen, was zeilende en had niet direct hulp nodig maar wilde graag 
assistentie wanneer zij de Deep Water route diende over te steken. De schipper meldde 
ook dat zijn medepassagier ernstig zeeziek was. Hij meldde daarbij niet dat er sprake 
was van een diabetespatiënt.

Om 16.16 uur meldde de schipper aan het KWC dat de situatie van zijn reisgenoot 
verslechterd was en dat hij een arts wilde consulteren. Hij meldde daarbij dat betrokkene 
een diabetespatiënt was. Vanwege storingen op de lijn lukte het het KWC niet om een 
rechtstreekse verbinding tot stand te brengen met een arts van de Radio Medische 
Dienst (RMD). Na enkele pogingen slaagde het KWC er omstreeks 16.45 uur toch in om 
een verbinding tussen het zeiljacht en de arts tot stand te brengen, zij het met het KWC 
als tussenpersoon. Na enkele korte vragen (over eten, drinken en spuiten) gaf de RMD-
arts handelingsadviezen ten aanzien van drinken en spuiten. Daarnaast gaf de RMD-arts 
aan het KWC door dat er een reddingboot naar het zeiljacht gestuurd moest worden. De 
bemannings leden van de reddingboot moesten bij aankomst de status van de patiënt 
beoordelen en zo nodig de opvarende van boord halen. Op dat moment bevond het 
zeiljacht zich op een afstand van 60 mijl van de Nederlandse kust.

Om 17.35 uur meldde de schipper van het zeiljacht dat hij de koers niet meer kon houden 
vanwege de problemen met zijn motor. Het KWC alarmeerde vervolgens om 17.45 uur 
de KNRM Ameland, de Anna Margaretha (zonder ambulancepersoneel) om assistentie te 
verlenen. Tevens ging rederij Noordgat, een particuliere organisatie, op eigen initiatief 
met de ‘Hurricane’, naar het zeiljacht toe. Zij gaven aan de boodschap van de arts te 
hebben meegekregen. 

Omstreeks 21.00 uur vroeg de RMD-arts het KWC om een update en kreeg informatie 
over de boten die aanvarend waren. Het KWC gaf aan geen aanvullende informatie over 
de patiënt te hebben. 

De Anna Margaretha arriveerde rond 21.15 uur bij het zeiljacht. Een opstapper van de 
Anna Margaretha ging vervolgens aan boord van het jacht. Volgens de schipper van het 
zeiljacht zag of sprak de opstapper niet met de diabetespatiënt.327 Alle aandacht ging uit 
naar de technische problemen van het zeiljacht. Het KWC vroeg de bemanning van de 
Anna Margaretha niet naar de toestand van de diabetespatiënt. 

Om 21.39 uur was er voor de laatste keer die avond contact tussen het KWC en de RMD-
arts. Het KWC gaf door dat ze ervan uitgingen dat het goed ging met de patiënt, omdat 
ze geen informatie meer hadden gehad van de bemanning van de KNRM-boot. De 
RMD-arts ging hierin mee.

Na overleg met partijen besloot het KWC dat de Anna Margaretha terug zou gaan en 
dat de ‘Hurricane’ het zeiljacht naar Harlingen zou slepen. Er was geen opstapper aan 
boord van het zeiljacht. Vlak voor middernacht werd het gesleepte zeiljacht door KNRM 
Ameland overgegeven aan de ‘Hurricane’. De opvarenden bleven op eigen verzoek aan 

327 Bron: Proces-verbaal.

143 van 160



boord 328 en de Anna Margaretha bleef het eerste gedeelte nabij om de sleep door de 
Deep Water route te begeleiden. Daarna ging de Anna Margaretha terug naar de haven. 
Rond 1.30 uur (lokale tijd) viel de schipper van het zeiljacht moe en met volle bepakking 
op de bank in slaap. 

Rond 5.17 uur meldde de schipper van het zeiljacht aan de ‘Hurricane’ dat het niet goed 
ging met de zeezieke opvarende: hij bewoog niet meer. In de vroege morgen van vrijdag 
31 oktober verzocht de ‘Hurricane’ daarom om een ambulance in Harlingen. De ‘Hurricane’ 
zette iemand over om de situatie met de opvarende in ogenschouw te nemen. De 
schipper meldde rond 07.35 uur aan de ‘Hurricane’ dat de diabetespatiënt naar zijn idee 
in coma was geraakt, maar nog wel ademde. Onmiddellijk werden via het KWC de KNRM 
stations Terschelling en Vlieland gealarmeerd, alsook de SAR-helikopter in Leeuwarden.329 
De opstappers van de KNRM Terschelling, later geassisteerd door ambulancepersoneel 
ingevaren vanaf Vlieland, en de arts aan boord van de SAR-helikopter deden er alles aan 
om het leven van de opvarende te redden. Om 9.03 uur meldde de bemanning van de 
reddingboot van Terschelling dat de patiënt was overleden.

Nadere beschouwing330 
Voor een diabetespatiënt kan zeeziekte (braken) ernstige gevolgen hebben voor de 
gezondheid. Het is dan ook belangrijk dat een medicus zich een goed beeld vormt van 
de situatie en de voorgeschiedenis, zeker als het gaat om een onbekende patiënt zoals 
hier het geval was. Informatie over de actuele bloedsuikerspiegel is een onderdeel van 
dit onderzoek. Mede door de slechte verbindingen heeft de RMD-arts geen rechtstreeks 
contact gehad met de patiënt en geen anamnese afgenomen. De indirecte communicatie 
via het KWC was weinig specifiek. 

Naast duidelijke advisering is het van belang om bij een patiënt op afstand de situatie 
goed te monitoren zodat wijzigingen in de situatie vroegtijdig worden opgemerkt. Het 
advies van de RMD-arts om de status van de patiënt door de bemanningsleden van de 
reddingboot te laten beoordelen past hierbij. Het meegaan in de aanname dat het wel 
goed zal gaan met de patiënt omdat de reddingboot geen nadere informatie had 
gegeven, is niet in lijn met de gewenste monitoring van de patiënt. 

De schipper was als solozeiler gericht op het onder controle houden van het schip en 
raakte vermoeid doordat hij meer dan 40 uur alleen aan het varen was. 

Het KWC registreerde de melding in eerste instantie als een motorprobleem van het 
schip. Later kwamen daar de medische problemen van de diabetespatiënt bij. Hierdoor 
ontstonden er in feite twee incidenten met ieder een eigen aanpak. Het KWC heeft het 
advies van de RMD-arts om de patiënt te laten beoordelen en monitoren aan de KNRM 

328 Bron: evaluatie Kustwacht. Het is niet bekend of de patiënt hier zelf mee in heeft gestemd.
329 Ten tijde van dit incident nam Defensie nog de SAR-taken op zich. NHV vloog ‘s nachts vanwege beperkingen van 

het beschikbare Defensie materieel de SAR-vluchten. Er vloog in die tijd altijd nog een officier-arts van de Marine 
mee met de helikopters van Defensie.

330 Voor de bestudering van deze ongevallen had de Onderzoeksraad slechts de beschikking over de geluidsbanden 
van het incident met de diabetespatiënt aan boord van het zeiljacht, PV’s van de schipper en zijn vrouw en de 
evaluatie van de Kustwacht. Om die reden is er sprake van nog veel onbeantwoorde vragen en kunnen we slechts 
spreken van een beschouwing.
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doorgegeven. Maar het KWC heeft niet in lijn met dit advies actief en op regelmatige 
tijden gevraagd naar de status van de zieke opvarende. De KNRM heeft uit eigen 
beweging ook geen terugkoppeling gegeven over de patiënt. Daardoor was niet altijd 
bekend wat de actuele status van de patiënt was en in hoeverre zijn toestand 
verslechterde. De veronderstelling aan het einde van de eerste dag dat het met de 
patiënt wel goed ging, was niet gestoeld op feitelijke informatie. 

Het KWC, de RMD-arts en de bemanning van de begeleidende schepen monitorden de 
toestand van de patiënt niet actief en overeenkomstig de lijn van het eerste advies van 
de RMD-arts. Daardoor werd uiteindelijk pas op het laatste moment, toen de patiënt niet 
meer aanspreekbaar was en niet meer bijkwam, de urgentie van de situatie duidelijk. Op 
dat moment zijn ambulancepersoneel en een arts richting het schip gebracht. Voor de 
patiënt kwam deze hulp te laat.

Man overboord bij de M�S� Chopin 

Toedracht
Op 10 januari 2015 331 om 0.53 uur (UTC) ontving het KWC van het Schelde Coördinatie 
Centrum een melding ‘Man over board’ (MOB). Het betrof een opvarende van het 
containerschip Chopin dat zich op dat moment ruim 30 kilometer ten westen van 
Westkapelle bevond. Hierop alarmeerde het KWC de reddingboot van KNRM Breskens, 
KNRM Westkapelle en KNRM Neeltje Jans/Noordland. Ook werden er twee SAR- 
helikopters gealarmeerd, de Rescue CG-06 Den Helder en de Rescue CG-10 
Maasvlakte.332 

Zes minuten later (0.59 uur) ontving het KWC het bericht dat de persoon aan zijn lifeline 
overboord hing, bewusteloos aan boord was gehaald en dat de Nederlandse loods aan 
boord van de M.S. Chopin was begonnen met reanimeren. Het karakter van het incident 
veranderde hiermee van een zoekactie in een medische evacuatie. 

Om 1.15 uur gaf het KWC aan het MVKK door dat er nu sprake is van een medische 
evacuatie en dat er daarom een arts van de Koninklijke Marine mee moest op de 
helikopter. Vanwege de lange opkomsttijd van de arts ’s nachts, vertrok de Rescue 06 
drie kwartier later om 1.57 uur met arts vanaf Den Helder. 

Kort hiervoor, om 1.50 uur, was de helikopter CG-10 teruggekeerd naar de Maasvlakte 
(Pistoolhaven) vanwege slecht zicht en het feit dat deze 3-assige helikopter niet geschikt 
is om stil te hangen boven een schip om iemand te hoisten. Een handeling die bij een 
medische hulpverleningsactie van groot belang is. 

331 In deze periode had NHV de SAR taken (tijdelijk) overgenomen van Defensie en NOGEPA. De aanbesteding liep 
nog. In deze periode was er nog geen ambulanceverpleegkundige aan boord van de helikopter van Den Helder, 
maar werd een arts van de Koninklijke Marine opgeroepen. En de helikopter van Rotterdam heeft een EHBO-
plusser aan boord. Geen medic dus.

332 Het was ook mogelijk geweest om de SAR helikopter van België (Koksijde) met arts te alarmeren. Dit heeft het 
KWC niet gedaan omdat volgens hen de helikopter van de Maasvlakte net zo snel ter plaatse kon zijn als de 
helikopter van Koksijde.
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Omstreeks 2.35 werden twee medewerkers van de KNRM Breskens die in het bezit waren 
van een EHBO-diploma, met zuurstofkoffer aan boord gezet. Om 3.04 uur, ruim twee uur 
na de eerste melding, werd de arts van de Koninklijke Marine afgezet op het schip. Om 
3.08 uur werd vastgesteld dat de opvarende van het M.S. Chopin was overleden.

Nadere beschouwing333 
Voor het bepalen van een inzetstrategie is het belangrijk dat het KWC bij aanvang van 
de melding over zoveel mogelijk informatie over het voorval kan beschikken. Op basis 
van die informatie kunnen centralisten een inschatting maken welke hulp nodig is en 
welke hulp mogelijk later in het incident nodig kan zijn. Op basis hiervan kunnen besluiten 
worden genomen over de in te zetten mensen en middelen (type vervoermiddel; boot, 
3- of 4-assige helikopter met of zonder ambulanceverpleegkundige), de benodigde 
snelheid van inzet en dergelijke. Hierbij moet vanaf het begin rekening worden gehouden 
met het scenario dat een SAR-actie (man over board) uit kan monden in medische 
hulpverlening (MEDEVAC). 

Het KWC activeerde bij de eerste inzetstrategie ‘Man over Board’ twee SAR-helikopters 
voor de SAR-taak. Het KWC was in de veronderstelling dat de NHV ook in de Maasvlakte 
met een 4-assige helikopter was opgestegen, maar in werkelijkheid was men met de 
3-assige helikopter ter plaatse gegaan. De 3-assige helikopter waarmee gevlogen werd is 
niet in staat om ’s nachts stil te blijven hangen (hooveren). Hierdoor is het niet mogelijk 
om met de helikopter personen aan boord van het schip te zetten of personen aan boord 
van de helikopter te nemen (hoisten). Daarmee was deze helikopter ongeschikt voor een 
medische hulpverleningsactie. De ook aan wezige 4-assige helikopter werd niet ingezet 
omdat in eerste instantie werd uitgegaan van een zoekactie (SAR) en niet van een 
medische evacuatie. Het KWC was niet op de hoogte van deze keuze van de Maasvlakte 
en heeft dit ook niet geverifieerd.

Het duurde meer dan 2 uur voordat er een arts aan boord van het schip is gezet. Tot 
1 juli 2015 was er geen ambulanceverpleegkundige paraat om mee te vliegen in de SAR-
helikopter Den Helder en moest men ten tijde van het voorval, wachten op de komst van 
een piketarts van de Koninklijke Marine. De aanwezige medic aan boord van de CG-10 
Maasvlakte was een duiker met een EHBO+ opleiding, maar geen arts of BIG-
geregistreerde ambulanceverpleegkundige. De kikker van NHV kon gegeven de weers-
omstandigheden en de uitrusting van de helikopter (3-assig) niet aan boord worden 
gezet om hulp te verlenen. Daarmee waren de KNRM-medewerkers, die ook uitsluitend 
een EHBO+-opleiding hebben gevolgd, de eersten die aanvullend op de medisch 
opgeleide medewerkers aan boord van de MS Chopin hulp konden verlenen.

333 Voor bestudering van het ongeval van de Chopin beschikte de Onderzoeksraad over de evaluatie van de 
Kustwacht en eigen observaties van onderzoekers van de Onderzoeksraad die ter plaatse zijn geweest. Om die 
reden is er sprake van nog veel onbeantwoorde vragen en kunnen we slechts spreken van een beschouwing.
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BIJLAGE I

ACTUELE ONTWIKKELINGEN

Werkgroep MEDEVAC
De RMD heeft de Kustwacht in oktober 2015 geadviseerd een werkgroep MEDEVAC in 
te stellen. Het doel van de werkgroep is om op korte termijn de verantwoordelijkheden/
rollen van betrokken partijen te benoemen. Verder beoogt men duidelijke werkafspraken 
en procedures op te stellen en deze uit te werken ten behoeve van het uitvoeren van 
MEDEVACS. Op de langere termijn is het de bedoeling dat afspraken en procedures 
structureel worden geëvalueerd en zo nodig voorstellen worden gedaan om deze bij te 
stellen. Aan deze werkgroep nemen de volgende deelnemers deel: Kustwachtcentrum 
(KWC), KNRM/RMD en NHV. 

De werkgroep stelt de partijen in staat om de huidige afspraken en procedures te 
actualiseren en optimaliseren en aanvullende afspraken en procedures te maken. Boven-
dien zou het onderwerp van dit overleg breder getrokken mogen worden van MEDEVAC’s 
naar (spoedeisende en niet spoedeisende) medische hulpverlening op de Noordzee. 

De Kustwacht zal vanuit haar eerder aangehaalde regierol hieruit ook de knelpunten 
moeten identificeren die zij dan bij haar opdrachtgever, het ministerie van IenM kan 
beleggen. Logischerwijze zou dan ook het ministerie van VWS een rol kunnen nemen in 
dit proces.

De Kustwacht in ontwikkeling
Na het aantreden van de vorige directeur van de Kustwacht in maart 2012, hebben enkele 
interdepartementale verkenningen plaatsgevonden in samenwerking met Defensie en 
Infrastructuur en Milieu. Deze verkenningen hebben geleid tot de Visie 2020, die de Raad 
voor de Kustwacht eind 2013 heeft geaccepteerd. Hoe de uitwerking en financiering van 
het plan diende plaats te vinden, was op dat moment nog onduidelijk. ABD Topconsult 
heeft daartoe een advies opgesteld aangaande het implementatietraject en de verdeel-
sleutel. De visie 2020 zal worden vormgegeven door de Kustwacht, Raad voor de 
Kustwacht en de daarvoor met ingang van 10 juli 2015 aangestelde hoofdingenieur-
directeur in bijzondere dienst voor de modernisering van de Kustwacht bij Rijkswaterstaat.

De kern van de nieuwe visie is dat de Kustwacht in de toekomst informatie gestuurd zal 
gaan werken. Daarnaast wil de Kustwacht een focus op effect. Het is de bedoeling dat 
de Kustwacht meer proactief in plaats van reactief gaat werken, mede door het tijdig 
onderkennen van risico’s. Daarvoor is krachtiger sturing noodzakelijk. Dit stelt ook andere 
eisen aan het personeel en de huidige informatiesystemen.

147 van 160



BIJLAGE J

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Advies Medische commissie NOB, Advies Automatische Externe Defibrillator (AED) bij 
duik ongevallen, 2010.

Allen BW, Demchenko IT, Piantadosi CA. Two faces of nitric oxide: implications for cellular 
mechanisms of oxygen toxicity. Journal of applied physiology 2009; 106(2): 662-7.

Arbeidsomstandighedenbesluit, Werken onder Overdruk: hoofdstuk 6, Afdeling 5, artikel 
6.13, lid 3.

Arborelius M, Balldin UI, Lilja B, Lundgren CEG. Hemodynamic changes in man during 
immersion with the head above water. Aerospace Med 1972; 43: 592-8.

Bakovic D, Glavas D, Palada I, et al. High-grade bubbles in left and right heart in an 
asymptomatic diver at rest after surfacing. Aviation, space, and environmental medicine 
2008; 79(6): 626-8.

Baranova TI, Berlov DN, Ianvareva IN. [Changes of cerebral blood flow during diving 
reactions in humans]. Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal imeni IM Sechenova/Rossiiskaia 
akademiia nauk 2014; 100(5): 624-33.

Baxter PJ, Kapila M, Mfonfu D. Lake Nyos disaster, Cameroon, 1986: the medical effects 
of large scale emission of carbon dioxide? Bmj 1989; 298(6685): 1437-41.

Berrettini U, Trivelloni P, Patteri G. [Syncope in the hyperbaric environment]. Giornale 
italiano di cardiologia (2006) 2010; 11(10 Suppl 1): 122s-5s.

Bierens JJ, Lunetta P, Tipton M, Warner DS. Physiology Of Drowning: A Review. Physiology 
(Bethesda) 2016; 31(2): 147-66.

Boening D, Ulmer HV, Meier U, Skipka W, Stegemann J. Effects of a multi-hour immersion 
on trained and untrained subjects. I. Renal function and plasma volume. Aerosp Med 
1972; 43(3): 300-5.

Boussuges A, Gavarry O, Bessereau J, Coulange M, Bourc’his M, Rossi P. Glossopharyngeal 
insufflation and breath-hold diving: the more, the worse? Wilderness & environmental 
medicine 2014; 25(4): 466-71.

148 van 160



Breskovic T, Ivancev V, Banic I, Jordan J, Dujic Z. Peripheral chemoreflex sensitivity and 
sympathetic nerve activity are normal in apnea divers during training season. Autonomic 
neuroscience: basic & clinical 2010; 154(1-2): 42-7.

Breskovic T, Steinback CD, Salmanpour A, Shoemaker JK, Dujic Z. Recruitment pattern of 
sympathetic neurons during breath-holding at different lung volumes in apnea divers 
and controls. Autonomic neuroscience: basic & clinical 2011; 164(1-2): 74-81.

Breskovic T, Uglesic L, Zubin P, et al. Cardiovascular changes during underwater static 
and dynamic breath-hold dives in trained divers. Journal of applied physiology 2011; 
111(3): 673-8.

Breskovic T, Valic Z, Lipp A, et al. Peripheral chemoreflex regulation of sympathetic 
vasomotor tone in apnea divers. Clinical autonomic research: official journal of the Clinical 
Autonomic Research Society 2010; 20(2): 57-63.

Buzzacott P. A diver feels unwell at depth. http://www.diversalertnetwork.org/diving-
incidents/A-diver-feels-unwell-at-depth.

Clenney TL, Lassen LF. Recreational scuba diving injuries. American family physician 1996; 
53(5): 1761-74.

Cochard G, Henckes A, Deslandes S, et al. Swimming-induced immersion pulmonary 
edema while snorkeling can be rapidly life-threatening: case reports. Undersea & 
hyperbaric medicine: journal of the Undersea and Hyperbaric Medical Society, Inc 2013; 
40(5): 411-6.

Cohen TJ, Goldner BG, Maccaro PC, et al. A comparison of active compression-
decompression cardiopulmonary resuscitation with standard cardiopulmonary resuscitation 
for cardiac arrests occurring in the hospital. The New England journal of medicine 1993; 
329(26): 1918-21.

Conlee K, Stephens M, Rowan AN, King LA. Carbon dioxide for euthanasia: concerns 
regarding pain and distress, with special reference to mice and rats. Laboratory Animals 
2005; 39(2): 137-61.

Costalat G, Pichon A, Coquart J, Bauer F, Lemaitre F. Cardio-ventilatory responses to 
poikilocapnic hypoxia and hypercapnia in trained breath-hold divers. Respiratory 
physiology & neurobiology 2014; 192: 48-54.

Cross TJ, Kavanagh JJ, Breskovic T, Johnson BD, Dujic Z. Dynamic cerebral autoregulation 
is acutely impaired during maximal apnoea in trained divers. PloS one 2014; 9(2): e87598.

D’Agostino DP, Colomb DG, Jr., Dean JB. Effects of hyperbaric gases on membrane 
nanostructure and function in neurons. Journal of applied physiology 2009; 106(3): 
996-1003.

149 van 160

http://www.diversalertnetwork.org/diving-incidents/A-diver-feels-unwell-at-depth
http://www.diversalertnetwork.org/diving-incidents/A-diver-feels-unwell-at-depth


Datta A, Tipton M. Respiratory responses to cold water immersion: neural pathways, 
interactions, and clinical consequences awake and asleep. Journal of applied physiology 
2006; 100(6): 2057-64.

Derion T, Guy HJ, Tsukimoto K, et al. Ventilation-perfusion relationships in the lung 
during head-out water immersion. J ApplPhysiol 1992; 72(1): 64-72.

Dripps RD, Comroe JH, Jr. The respiratory and circulatory response of normal man to 
inhalation of 7.6 and 10.4 per cent CO2 with a comparison of the maximal ventilation 
produced by severe muscular exercise, inhalation of CO2 and maximal voluntary 
hyperventilation. The American journal of physiology 1947; 149(1): 43-51.

Duchateau FX, Gueye P, Curac S, et al. Effect of the AutoPulse automated band chest 
compression device on hemodynamics in out-of-hospital cardiac arrest resuscitation. 
Intensive care medicine 2010; 36(7): 1256-60.

Dujic Z, Breskovic T, Ljubkovic M. Breath hold diving: in vivo model of the brain survival 
response in man? Med Hypotheses 2011; 76(5): 737-40.

Dujic Z, Breskovic T. Impact of breath holding on cardiovascular respiratory and 
cerebrovascular health. Sports medicine (Auckland, NZ) 2012; 42(6): 459-72.

Dujic Z, Uglesic L, Breskovic T, et al. Involuntary breathing movements improve cerebral 
oxygenation during apnea struggle phase in elite divers. Journal of applied physiology 
2009; 107(6): 1840-6.

Dzamonja G, Tank J, Heusser K, et al. Glossopharyngeal insufflation induces cardio inhibitory 
syncope in apnea divers. Clinical autonomic research: official journal of the Clinical 
Autonomic Research Society 2010; 20(6): 381-4.

Edmonds C, Lippmann J, Lockley S, Wolfers D. Scuba divers’ pulmonary oedema: 
recurrences and fatalities. Diving and hyperbaric medicine 2012; 42(1): 40-4.

Edmonds C. Carbon dioxide toxicity. In: Edmonds C, Lowry, C., Pennefather, J., Walker,R., 
ed. Diving and Subaquatic Medicine. 4 ed; 2002.

Eisele JH, Eger EI, 2nd, Muallem M. Narcotic properties of carbon dioxide in the dog. 
Anesthesiology 1967; 28(5): 856-65.

Epstein M. Renal effects of head-out water immersion in man: implications for an 
understanding of volume homeostasis. Physiol Rev 1978; 58(3): 529-81.

Fazio G, Barbaro G, Sutera L, et al. Clinical findings of Takotsubo cardiomyopathy: results 
from a multicenter international study. Journal of cardiovascular medicine (Hagerstown, 
Md) 2008; 9(3): 239-44.

Foster PP, Butler BD. Decompression to altitude: assumptions, experimental evidence, 
and future directions. Journal of applied physiology 2009; 106(2): 678-90.

150 van 160



Garbella E, Piarulli A, Fornai E, Pingitore A, Prediletto R. Preliminary observations on the 
effect of hypoxic and hyperbaric stress on pulmonary gas exchange in breath-hold divers. 
Diving and hyperbaric medicine 2011; 41(2): 97-100.

Gauer OH, Henry JP, Behn C. The regulation of extracellular fluid volume. [Review]. Annu 
Rev Physiol 1970; 32: 547-95.

Gauer OH, Henry JP. Negative (-Gz) acceleration in relation to arterial oxygen saturation, 
subendocardial hemorrhage and venous pressure in the forehead. Aerospace Med 1964; 
35: 533-45.

Gaustad SE, Brubakk AO, Hoydal M, Catalucci D, Condorelli G, Dujic Z, Marinovic J, 
Ljubkovic M, Mollerlokken A, and Wisloff U. Immersion before dry simulated dive reduces 
cardiomyocyte function and increases mortality after decompression. Journal of applied 
physiology 109: 752-757, 2010.

Gill JR, Ely SF, Hua Z. Environmental gas displacement: three accidental deaths in the 
workplace. The American journal of forensic medicine and pathology 2002; 23(1): 26-30.

Glavas D, Markotic A, Valic Z, et al. Expression of endothelial selectin ligands on human 
leukocytes following dive. Experimental biology and medicine (Maywood, NJ) 2008; 
233(9): 1181-8.

Goldenberg JD, Portugal LG, Wenig BL, Weingarten RT. Negative-pressure pulmonary 
edema in the otolaryngology patient. Otolaryngology-head and neck surgery: official 
journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery 1997; 117(1): 
62-6.

Goldstein B, Shannon DC, Todres ID. Supercarbia in children: clinical course and 
outcome. Critical care medicine 1990; 18(2): 166-8.

Guillemin MP, Horisberger B. Fatal intoxication due to an unexpected presence of carbon 
dioxide. The Annals of occupational hygiene 1994; 38(6): 951-7.

Gyarfas K, Pollock GH, Stein SN. Central inhibitory effects of carbon dioxide; convulsive 
phenomena. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine Society 
for Experimental Biology and Medicine (New York, NY) 1949; 70(2): 292.

Halpern P, Raskin Y, Sorkine P, Oganezov A. Exposure to extremely high concentrations 
of carbon dioxide: a clinical description of a mass casualty incident. Annals of emergency 
medicine 2004; 43(2): 196-9.

Hardy KR. Diving-related emergencies. Emergency medicine clinics of North America 
1997; 15(1): 223-40.

Hartshorne H. Water vs Hydrotherapy-Or an Essay on Water and Its True Relation to 
Medicine. Lloyd P Smith 1847; 19.

151 van 160



Hashimoto Y, Yamaki T, Sakakibara T, Matsui J, Matsui M. Cerebral air embolism caused 
by cardiopulmonary resuscitation after cardiopulmonary arrest on arrival. The Journal of 
trauma 2000; 48(5): 975-7.

Hooker SK, Fahlman A, Moore MJ, et al. Deadly diving? Physiological and behavioural 
management of decompression stress in diving mammals. Proceedings Biological 
sciences/The Royal Society 2012; 279(1731): 1041-50.

Hopkins SR. Point: Pulmonary edema does occur in human athletes performing heavy 
sea-level exercise. Journal of applied physiology 2010; 109(4): 1270-2.

Hwang SL, Lieu AS, Lin CL, Liu GC, Howng SL, Kuo TH. Massive cerebral air embolism 
after cardiopulmonary resuscitation. Journal of clinical neuroscience: official journal of 
the Neurosurgical Society of Australasia 2005; 12(4): 468-9.

Instituut Fysieke Veiligheid, Handboek Incidentbestrijding op het water, tweede uitgave, 
mei 2015.

Jawad N, Sebire NJ, Taylor AM, Arthurs OJ. Mechanisms of intradural gas on post 
mortem magnetic resonance imaging. Journal of Forensic Radiology and Imaging 2014; 
2(3): 138-42.

Kety SS and Schmidt CF. The effects of altered arterial tensions of carbon dioxide and 
oxygen on cerebral blood flow and cerebral oxygen consumption of normal young men. 
J Clin Invest 27: 484.

Kjeld T, Jattu T, Nielsen HB, Goetze JP, Secher NH, Olsen NV. Release of erythropoietin 
and neuron-specific enolase after breath holding in competing free divers. Scandinavian 
journal of medicine & science in sports 2015; 25(3): e253-7.

KNRM, Brochure Procedures Radio Medische dienst, 22 april 2015.

Krep H, Mamier M, Breil M, Heister U, Fischer M, Hoeft A. Out-of-hospital cardiopulmonary 
resuscitation with the AutoPulse system: a prospective observational study with a new 
load-distributing band chest compression device. Resuscitation 2007; 73(1): 86-95.
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