
 
 
 
Protocol voor schippers en gidsen inzake een calamiteit tijdens een vaartocht.  
 
De schipper coördineert bij calamiteiten. Allereerst de patiënt hulp bieden.  
De schipper vraagt iemand 112 te bellen en vraagt wie eerste hulp kan verlenen.  
Bijvoorbeeld iemand die de AED kan bedienen en iemand die kan assisteren. 
Bepaald daarbij of de boot stilgelegd moet worden of dat er verder gevaren kan worden. 
De veiligheid van de medepassagiers mag niet in het geding komen. 
 
De schipper is verantwoordelijk om de snelste route naar de vaste wal te varen. 
De schipper meldt de gids waar de dichtstbijzijnde landingsplaats is waar naar toe gevaren wordt. 
 
Of de gids neemt de leiding over in overleg met de schipper. 
De gids belt zelf 112 of vraagt aan de passagiers dit voor hem/haar te doen. 
De gids c.q. een passagier houdt contact met 112. 
 
Als de gids iets overkomt neemt de schipper de leiding en vraagt  de aanwezigen hulp te bieden  
en 112 te bellen.  
De schipper houdt ten aller tijde de controle over de boot.  
 
Als de schipper iets overkomt dan neemt de gids de leiding over. 
De gids neemt het initiatief. 
Leg de boot stil of vraag of er iemand aan boord het roer kan overnemen. 
De gids belt 112 of vraagt de aanwezigen dit te willen doen. 
De gids vaart de boot naar de wal of vraagt aan de aanwezigen of er iemand aanwezig is die kans ziet 
om veilig met de boot te varen. Is er niemand aan boord die kan varen, pak dan de vaarboom en 
manoeuvreer de boot naar de kant.  
Kijk naar het nummer van de dichts bij zijnde kano routepaal (zie hieronder) 
 
Als er in het veld een ernstige calamiteit is en het is te ver om de vaste wal te bereiken moet dit aan 
de meldkamer worden gemeld. 
De kano knooppunten zijn de indicatie van de positie waar men zich bevindt. (kaart in de map) 
De dichtst bij zijnde positie van het kano knooppunt aan de meldkamer doorgeven. 
De 112 centralist neemt de beslissing of de traumaheli wordt ingezet en stuurt deze aan. 
Als de trauma heli komt dan bij een open stuk veld aanleggen. 
Met een vlag zwaaien als de trauma heli in zicht is. 
Het contact met de 112 centralist blijft behouden tot het moment dat de hulp aanwezig is. 
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