
Man over boord: 
 
praktische aanpak 
noodprocedures 
 

Rudi Baert 
 
STCW Master 500GT –  
CMAS 3* Instructor –  
Hoger redder - Duiker redder 





Beter voorkomen dan genezen …  

•  Eén hand voor de boot, één hand voor jezelf 

•  Als je een speciale handeling uitvoert, verwittig de 
schipper 

•  Maak “standing orders” als schipper 

•  Draag altijd een reddingsvest 



KISS hulpmiddelen 

•  Werplijn 

•  Reddingsboei/joon 

•  Kantel strobelight  

•  Zwemtrap of opvouwbare ladder 

•  Hijslint of touw 



Joon 



Reddingsboei met strobelight 



Enkele technieken 

Drenkeling is bewust en zelfredzaam 

Drenkeling is niet meer zelfredzaam of 
bewusteloos 



Enkele technieken 

•  De drenkeling klimt zelf aan boord langs zwemtrap 
of touwladder (maximaal geholpen) 

•  De drenkeling wordt aan boord gehesen  
•  Met de hand 
•  Met een hijslint 
•  Altijd over de buik 

•  Schepbrancard 

•  Net of Jasons Cradle 

•  Maak een lijn vast aan de drenkeling als je hem 
langszij hebt ! 



KISS 



KISS 



Hijsen 



Schepbrancard 



Hijsnetten allerhand 



Jasons Cradle 



MOB aanvaren   

•  Effect van de stroom op boot en drenkeling is ongeveer gelijk 

•  Effect van de wind op de boot is veel sterker dan op de 
drenkeling 

•  Bovenwindse benadering (max. 3 à 4 Bft) 
•  Schroef kan sneller worden uitgezet 
•  Wind zet je naar drenkeling die je aan lij houdt 
•  Drenkeling kan onder de boot worden getrokken 
•  Is een dwarse benadering 

•  Benedenwindse benadering ; zeegang op de kop 
•  Bij harde wind 
•  Boot op de golven houden is nodig 
•  Let goed op de schroef 

•  Bij bewuste drenkeling werk met een sleeplijn met boei 



MOB procedure : 3 > personen aan boord 

Degene die overboord valt of degene die het waarneemt roept luid: MAN 
OVERBOORD;  blijf de positie van het slachtoffer constant aanwijzen. Blijf dit doen tot 
het schip naast de drenkeling ligt, of beter nog: tot de drenkeling aan boord is; 
 

Roep aan boord de naam van de drenkeling die overboord ging;  
 

Roep tegen de drenkeling: ZWEM;  
 

Gooi een reddingboei en/of een markeringsboei/ -joon toe;  
 



Activeer zo mogelijk de MOB (Man Over Boord)  
functie op de plotter;  
 

Bij twijfel of het aan weer aan boord nemen lukt,  
doe direct een noodoproep;  
 

Laat het meest bekwame bemanningslid/stuurman  
de juiste MOB manoeuvre uitvoeren;  
 

Help bij aankomst bij de drenkeling met twee  
bemanningsleden aan boord.  
 

MOB procedure : 3 > personen aan boord 



MOB procedure : 2 personen aan boord 

Degene die overboord valt of degene die het waarneemt roept luid: MAN 
OVERBOORD;  blijf de positie van het slachtoffer constant aanwijzen. Blijf dit doen tot 
het schip naast de drenkeling ligt, of beter nog: tot de drenkeling aan boord is; 
 

Roep aan boord de naam van de drenkeling die overboord ging;  
 

Roep tegen de drenkeling: ZWEM;  
 

Gooi een reddingboei en/of een markeringsboei/ -joon toe;  
 



Doe onmiddellijk een noodoproep;  
 

Activeer zo mogelijk en zo nodig de MOB  
(Man Over Boord) functie op de plotter;  
 

Laat het meest bekwame bemanningslid/stuurman  
de juiste MOB manoeuvre uitvoeren;  
 

Help bij aankomst bij de drenkeling met twee  
bemanningsleden aan boord.  
 
 

MOB procedure : 2 personen aan boord 



MOB procedure : 1 persoon aan boord 

Het risico dat 
de MOB 
manoeuvre 
niet of niet 
goed kan 
worden 
uitgevoerd 
en de 
persoon niet 
meer aan 
boord 
gehaald kan 
worden is 
groot.  

Degene die overboord valt roept luid om hulp en: MAN 
OVERBOORD;  

Gooi een reddingboei en/of een markeringsboei/ -joon toe;  
 

Roep tegen de drenkeling: ZWEM;  
 

Doe onmiddellijk een noodoproep;  
 

Houdt de positie van de drenkeling in het oog;  
 



Maak de inschatting of je kunt omkeren en de  
drenkeling weer aan boord kunt nemen;  
 

Voer de juiste MOB manoeuvre uit;  
 

Activeer zo mogelijk en zo nodig de MOB  
(Man Over Boord) functie de plotter;  
 

Help bij aankomst bij de drenkeling via de zwem-  
trap of op een andere gepaste manier aan boord.  
 

MOB procedure : 1 persoon aan boord 



Alarmering : Radioprocedure 

•  Sinds DSC is er minder discussie over wat te 
kiezen : Nood- of spoedbericht. 

•  Niemand zal het je kwalijk nemen dat je een 
mayday uitgezonden hebt bij MOB 

•  Vergeet wel niet uw noodbericht te annuleren als 
de drenkeling aan boord genomen  



Alarmering : Noodoproep marifoon  
VHF 16 (voice)  

•  Selecteer kanaal 16; Spreek rustig en duidelijk de volgende tekst : 

•  MAYDAY MAYDAY MAYDAY 
HIER DE … (naam of radioroepnaam van de boot uitspreken)  

•  MAYDAY...  (naam of radioroepnaam van de boot uitspreken)  

•  MIJN POSITIE IS ... (positie-coördinaten of plaats t.o.v. bekend punt)  

•  WIJ HEBBEN ... (wat is het noodgeval?)  

•  IK VERZOEK ... (wat voor hulp is er nodig)  

•  HET AANTAL OPVARENDEN IS ... (totaal aantal mensen aan boord)  

•  OVERIGE INFORMATIE ... (alles wat verder belangrijk is) 

•  Volg hierna de aanwijzingen van de Kustwacht  



Alarmering : Noodoproep Marifoon  
DSC  

•  Druk 1 seconde de SOS- of Distress knop in;  

•  Selecteer de aard van het ongeval  
•  Nr. 10 = man overboord 

•  Druk 5 seconden de SOS- of Distress knop in;  

•  Wacht op bevestiging dat het DSC is verzonden;  

•  Wacht op bevestiging van de Kustwacht;  
 

•  Zend een noodbericht uit op kanaal 16 zoals beschreven 
onder ‘Noodoproep per marifoon zonder DSC’.  
 



Alarmering : noodoproep via 
mobiele telefoon 

•  Er moet vanzelfsprekend dekking van het netwerk zijn 

•  Bel 112 ; je komt bij de alarmcentrale van de algemene hulpdiensten 
terecht 

•  Via de app “KNRM helpt” 
•  Kies de rode knop NOODGEVAL in het belscherm.  
•  Automatische verbinding met de betreffende kust- wacht of Nationale 

Redding Autoriteit. Of: 
binnen Nederland, met de meldkamer van 112 vanaf de binnenwateren.  

•  De app bepaalt automatisch het juiste noodnummer, afhankelijk van uw 
positie. 
Vanaf ca. 1 juli 2016 ook in de volgende landen: IE, UK, DU, NO, ZW, FI, SP.  

•  In de overige landen wordt altijd verbonden met de NL Kustwacht.  
•  Of:  

•  Via het toetsenbord van de telefoon  
•  Kies 0900 0111 binnen het NL Kustwacht gebied.  
•  Kies 0031 (0) 223 54 27 00 in het buitenland.  



Onderkoeling en 
verdrinking 
 
 - EHBO aan boord 
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Onderkoeling of hypothermie 



Hypothermie in water    

•  Belangrijkste doodsoorzaak bij slachtoffers te water 

•  Uitlokkende factor voor andere ongevallen (vb. deco)  

Ø  Titanic, 14 april 1912 
Ø  Kalme zee, watertemp. 0°C 
Ø  2200 opvarenden, 700 in reddingsboten, 

1000 in water (met reddingsvest) 
Ø  Na 6 uur: iedereen in de reddingsboten 

gered, alle drenkelingen overleden 
 



Hypothermie komt vooral voor bij …   

•  Zwemmers 

•  Sportduikers 

•  Windsurfers en zeilers (windchill index)  

•  Maar ook bij  
•  Vissers 
•  Schaatsers 
•  Andere watersporters die ongewild in het water terechtkomen (‘man 

overboord’) 



•  Kerntemperatuur: 37°C – nauw venster 

•  Warmte-uitwisseling: 

   

 Gebeurt hoofdzakelijk via de huid (kinderen!) 

Warmte-uitwisseling 



Windchill index   



Verstoring van het 
temperatuurevenwicht 





Temperatuurregeling bij blootstelling aan koude 

•  Bloedvaten gaan toe(= perifere vasoconstrictie) 

•  Minder goed op de hoofdhuid à blijvend verlies 

•  Doorbloeding hersenen gevrijwaard 

•  Rillen = onvrijwillige spierbewegingen  

 à meer warmteproductie, minder nuttig in water 

 à stopt als de kerntemperatuur <33°C is 



Warmteverlies in water   

•  Water geleidt warmte 23x beter dan lucht, warmtecapaciteit 
water >> lucht 

•  Huid- en kerntemperatuur dalen ongeveer 4x sneller (en ook 
lager) 

 



Overlevingstijd in water ifv de watertemperatuur
  

Watertemperatuur Geschatte overlevingstijd in water 

0°C 9 minuten 

5°C 1 uur 

10°C 1 uur 45 minuten 

15°C 6 uur 30 minuten 

20°C 30 uur 

25°C 4 dagen of langer 



Koude-shock (hydrocutie) 

 

Perifere afkoeling 

 

Lichte hypothermie (kerntemperatuur 33-35°C) 

 

Ernstige hypothermie (kerntemperatuur <33°C) 

Verloop van onderkoeling 



Koudeshock of Hydrocutie 

•  Onmiddellijke reactie op onderdompeling 

 

•  Diepe inademing (‘gasp’), gevolgd door ongecontroleerde 
hyperventilatie à risico op verdrinking door wateraspiratie 

 

•  Intense samentrekking van de bloedvaten à belastend voor het 
hart (zeker als onvoldoende conditie) 

 

•  Mogelijk dodelijke ritmestoornissen 



Perifere afkoeling   

•  Huid, spieren en gewrichten, oppervlakkige zenuwen 

 

•  Pijn, verlies van tastzin, vertraagde spierwerking 

•  Non-freezing cold injury (koud en nat gedurende langere periode, 
opgelet met alcohol, dehydratatie en vermoeidheid) 

•  Fijne handelingen kunnen niet meer uitgevoerd worden 



Verdere afkoeling (onder 35°C) 





Beïnvloedende factoren 

•  Watertemperatuur, eventuele stroomsnelheid 

•  Duur van de blootstelling 

•  Subcutaan vet: beschermende isolatie 

•  Voldoende spieren: meer warmteproductie 

•  Oppevlakte/volume (kinderen!) 

•  Leeftijd: ouderen zijn in het nadeel 

•  Zeeziekte 

•  Bewegingen (zwemmen) 

•  Kledij, reddingsvest 

•  Golven, stroming 



Behandeling 

•  Slachtoffer horizontaal uit het water halen (Jason’s cradle vb.) 

 

•  Warmteverlies stoppen, verdere afkoeling tegengaan (isolatiedeken) 

•  CPR zo nodig 

 

•  Traag opwarmen 
•  Niet beginnen met de extremiteiten (shockgevaar) 
•  Warmtebronnen niet te dicht plaatsen, geen lokaal huidcontact (verbrandingsrisico) 
•  Warme, zoete drank 

 

•  Geen alcohol 





Preventie 

Heat Escape  
Lessening Posture 



Verdrinking  



•  Verdrinking: ‘ Drowning is the process of experiencing respiratory 
impairment from submersion/immersion in fluid ‘ -  doodsoorzaak is 

hypoxie 

•  Near-drowing: (minstens tijdelijk) overleven van het slachtoffer na 
verdrinking 

•  Natte verdrinking vs droge verdrinking (duikreflex, koudeshock) 

•  Uitgestelde verdrinking  

 



•  Incidentie wereldwijd (WHO database):  
•  400 000 doden/jaar (6,8/100.000)  
•  3 tot 5 keer zoveel drenkelingen die het overleven 

 

•  Nederland: 
 300 doden per jaar (1,9/100.000), waarvan 20 kinderen 

 
•  3de doodsoorzaak bij kinderen 
 
 
•  Sportduiken: verdrinking is de meest voorkomende doodsoorzaak 
 
 
 



Verloop 

Noodfase 

• Ernstige nood, maar 
nog rationeel 

• Roepen, spartelen, uit 
water proberen komen 

Verdrinkingsreflexen 

• Ongericht trappelen 
• Lucht happen 
• Ongecontroleerd 

ademen 
• ≠ ‘watertrappelen’ !!! 

Onderdompeling 
en verdrinking 

• Adem inhouden 
• Hypoxie (85% 

aspiratie, 15% 
spasme) 



Overlevingskansen zijn afhankelijk van  
•  de oorzaak en duur van de verdrinking 
•  het soort water  
•  de temperatuur van het water  
 
In fase twee sterft bij redding en reanimatie 10 - 20%, in fase 3 
is dit 50%.  



Zout water versus zoet water 

•  Zout water    Zoet water 

Hypertoon Hypotoon 

Capillair Capillair 

Alveool Alveool 

H2O H2O 

•  Surfactant wordt verdund 
•  Hemoconcentratie mogelijk 

•  Surfactant wordt beschadigd en 
doorbroken 

•  Hemodilutie mogelijk 



Behandeling 

•  Urgentie! 

•  ABC-evaluatie 

•  Hypoxie asap behandelen (liefst al in het water)  
•  Mond-op-mond 
•  Zuurstoftoediening 
•  Geen voorafgaande Heimlichmanoeuvers 

•  Opwarming zo nodig 

•  Transfer naar ziekenhuis – opglet voor de uitgestelde verdrinking !  

•  Preventie is uiteraard belangrijk, vooral alcohol is belangrijke factor 



Take Home Messages 

•  Lichaam koelt sneller af in koud water dan in koude lucht – bewegen 
versnelt dit proces 

•  Ook in ‘warm’ water dreigt onderkoeling 

•  Verschillende fases (opgelet voor de koudeshock bij ‘man over boord’) 

•  Horizontaal verplaatsen van de drenkeling, traag opwarmen, geen alcohol 

•  Overlijden kan pas in ‘voldoende warme’ omstandigheden vastgesteld 
worden 

  

•  Verdrinking is belangrijke doodsoorzaak, zeker bij kinderen, zeker bij duikers  

•  Verdrinkingsreflexen ≠ watertrappelen 

•  Let op voor de uitgestelde verdrinking 

 



EHBO aan 
boord 



EHBO : een uitdaging aan boord   

•  De patiënt in leven houden, en levend aan wal brengen 

•  De schade zo veel mogelijk beperken 

•  De pijn verlichten  

à focussen op veiligheid en eenvoud 

 



Hartproblemen 

Hart = centrale pomp 
 
Hartinfarct: door afsluiting van een 
kransslagader, krijgt een deel van de 
hartspier onvoldoende zuurstofrijk bloed 



Gevolgen van zuurstoftekort in de 
hartspier 

Falende 
pompwerking 

Potentieel 
dodelijke 

ritmestoornis-
sen 

Shock Overlijden  



Symptomen   
•  Erg variabel 

•  Mannen ≠ vrouwen 





Wat te doen ? 

•  Hartproblemen zijn een urgentie à medische hulp 
inschakelen, vaak is een evacuatie noodzakelijk 

•  Slachtoffer op een rustige, koele plaats leggen, 
geruststellen 

•  BLS zo nodig 

•  Stabiele zijligging zo bewusteloos (maar met AH), 
rechtopzittend (ondersteund) zo bij bewustzijn 

•  Benen NIET OMHOOG leggen 

•  Zorgvuldige observatie van hartslag en ademhaling 



Bloedingen, shock    

Uitwendige bloeding 

Inwendige bloeding 

Shock  



Uitwendige bloeding   

•  Wonde inspecteren 

•  Minstens 10 minuten druk uitoefenen (onafgebroken, 
rechtstreeks), eventueel herhalen 

•  Eerst met de hand, daarna vb. rolletje verbandgaas 

•  Bloeding aan arm of been: leg het lidmaat omhoog 

•  GEEN tourniquet, tenzij levensbedreigend beeld, dan goed 
het tijdstip noteren 



Inwendige bloeding 

•  Urgentie, steeds indicatie voor inroepen van hulp en 
evacuatie ! 

•  Oorzaken: fracturen, doorborende verwonding, klap op 
buik of borst, bloeding uit maag of ingewanden 

•  Behandeling:  
•  Hulp inroepen 
•  Zo nodig shock behandelen 



Shock   
•  Urgentie, kan dodelijk verloop hebben 

•  Oorzaken 
•  Bloedverlies 
•  Vochtverlies 
•  Hartprobleem 
•  Infectie 
•  Anafylaxie 
•  Letsel ruggemerg 

•  Behandeling:  
•  BLS 
•  Bloeding stelpen 
•  Benen omhoog leggen, behalve bij bewusteloze patiënt, brakende patiënt, 

borstkasletsel, hartprobleem 
•  Houdt patiënt warm en kalm 
•  Pijnstilling 
•  Opgelet met drinken 



Hoe herken je shock ? 



Basis-
reanimatie 
(BLS) 



1.					Veiligheid	

2.					Bewustzijn	?	

3.					Open	luchtweg	?	

4.					Controleer	ademhaling		

7						Doe	verder…	

De	eerste	minuten	tellen	!!		

5.					Verwittig	de	hulpdiensten	

6.					Start	CPR	

5b.			Vraag	om	de	AED	te	halen	



Stap	1	–	Zorg	voor	de	Veiligheid	 

Basisprincipe:	
Zorg	voor:	
•  Je	eigen	veiligheid	
•  Veiligheid	van	het	slachtoffer	
•  Veiligheid	van	de	andere	personen	aan	boord 

	

GA	VERDER	
met	Stap	2	

	

STOP!	
Blijf	rustig	en	kalm,	…	
Bekijk	eerst	de	omgeving,	situatie,	…	
Laat	het	slachtoffer	op	de	rug	liggen,	
op	een	harde	ondergrond	



Stap	2	–	Controle	van	het	bewustzijn			
Hallo, zeg eens iets, ,… 

Basisprincipe:	
•  Luid	toespreken!	
•  Zacht	schudden	aan	de	schouders	 ? 

BEWUST	slachtoffer	

•  Laat	het	slachtoffer	liggen!	
•  Blijven	observeren	(van	de	vitale	parameters)!	
•  Hulpdiensten	verwittigen	zo	ernstige	/	

onstabiele	situatie	.	

BEWUSTELOOS		slachtoffer	

GA	VERDER	
met	Stap	3	



Stap	3	–	Open	de	luchtweg		

Basisprincipe:	
•  Maak	de	bovenste	kledij	los,	zo	
nodig	met	mes	of	schaar	

•  Hoofdkantel-kinlift	techniek	
•  Geen	obstructie	in	de	mond	–	zo	
ja:	snel	verwijderen?	(2)	

? 

Luchtweg	vrijgemaakt	

	

GA	VERDER	
met	Stap	4	

	



Stap	4	–	Controle	van	de	ademhaling		

Basisprincipe:	
•  Kijk – Luister – Voel  
Kijk,	naar	de	beweging	van	de	borstkas	
Luister,	naar	ademhalingsgeluiden	
Voel,	(warme)	lucht	…	

? 

Slachtoffer	ADEMT		(1)	

•  Leg	het	slachtoffer	in	stabiele	zijligging	
•  Verwittig	de	hulpdiensten	
•  Blijf	observeren	(vitale	parameters)	

Slachtoffer	ADEMT	NIET		

	

GA	VERDER	
met	Stap	5	(en	6)	

	



Basisprincipe:	
Volwassen persoon 

Drenkeling 
 

Stap	5	en	6	–	Alarmeer	de	hulpdiensten,	eventueel	AED	
en	start	CPR,…	

U bent alleen                                                 	Hulp                                            	U bent alleen                                                 	Hulp                                            	

Start	CPR!	
30	x	Borstcompressies	(=BC)	

2	x	Beademen	(=BA)	

5	x	BA	
							30	x	BC	
									2	x	BA	

		5	x	BA	
30	x	BC	
			2	x	BA	

Basisprincipe:	
Volwassen persoon 

GEEN drenkeling  
*** 



Basisprincipe:	
•  Laat	de	hulpdiensten	verwittigen,	start	met	5	x	beademen	(=	BA)		
•  Dan	30	borstcompressies	(BC)	–	2	beademingen	(BA),	doe	zo	voort	tot	…	

	

•  Alarmeer 
•  Geef de nodige 

informatie 
•  Kom iets zeggen 
 

5 x BA 

Ritme: 12à15x/min 
(Blaas, 2,3, blaas,2,3) 

Tijd:  1 sec 
Hoeveelheid:  500cc 

2 x BA 

Ritme: 12à15x/min 
(Blaas, 2,3, blaas,2,3) 

Tijd:  1 sec 
Hoeveelheid:  500cc 

30 x BC 

Ritme tussen 100x en 
max 120x/min) 

Diepte 5 cm 
(max 6cm) 

.	.	.		Doe	zo	voort	tot	.	.	. 

Stap	6	–	Start	CPR	in	functie	van	de	situatie:	drenkeling		



Basisprincipe:	
•  Hulpdiensten	late	verwittigen	en	start	CPR!	
•  30	borstcompressies	(BC)	–	2	beademingen	(BA),	.	.	.		Doe	zo	voort	tot	.	.	.	

		

2 x BA 

Ritme: 12à15x/min 
(Blaas, 2,3, blaas,2,3) 

Tijd:  1 sec 
Hoeveelheid:  500cc 

30 x BC 

Ritme tussen 100x en 
max 120x/min) 

Diepte 5 cm 
(max 6cm) 

•  Alarmeer 
•  Geef de nodige 

informatie 
•  Kom iets zeggen 

.	.	.		Doe	zo	voort	tot	.	.	. 

Stap	6	–	Start	CPR	in	functie	van	de	situatie:	geen	drenkeling	



Paniek vermijden : Bereid je voor … 

Zorg dat minstens 2 personen van je bemanning kunnen reanimeren 

Spreek een actieplan af (wie reanimeert, waar is de beste plaats om 
het slachtoffer te leggen, … ) 

Oefen dit plan minstens 2x per jaar met je bemanning 

Overweeg sterk een VHF aan boord te hebben en ken de 
noodprocedures 

Zeiltocht: bekijk waar er evacuatieplaatsen zijn, waar er AED’s zijn, 
check met collega-schippers wie nog kan reanimeren 

Vergeet niet: de eerste minuten tellen – snel en correct reanimeren 
verhoogt de kans op een goede afloop – niks doen daarentegen … 


