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DAN - RICHTLIJNEN BIJ NOODGEVALLEN 
 

 
 
* Neem je DAN-lidkaart bij de hand en telefoneer naar DAN! 
* Doe niets op eigen houtje. 
* Als je DAN contacteert, verwittig dan GEEN ENKELE andere bijstands- of reddingsorganisatie.  
  Dit kan enkel leiden tot verwarring, vertragingen en niet-recupereerbare onkosten. 
 
 
1) BIJ EEN DUIKONGEVAL 
* in eigen land, bel dan het NATIONAAL NOODNUMMER => 0800-12382 
* in het buitenland, bel dan het INTERNATIONAAL NOODNUMMER => 0039 06 42118685 
 
 
2) BIJ EEN NIET-DUIKGERELATEERD NOODGEVAL 
* Bel het INTERNATIONAAL NOODNUMMER en vraag naar de dienst DAN TRAVEL ASSIST. 
* Weet dat je over gans de wereld van de diensten van DAN TRAVEL ASSIST gebruik kan           
   maken op voorwaarde dat je je binnen een straal van 80 km van je opgegeven verblijfsadres     
   bevindt. Er is  enkel dekking van medische kosten in het buitenland. 
 
* Hou volgende gegevens bij de hand : 
 * Naam en voornaam: 
 * DAN-lidmaatschapsnummer: 
 * Huidige locatie: 
 * Een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent: 
 * Omschrijving van het probleem: 
 * Duikgegevens: 
 
* BELANGRIJKE OPMERKING : de internationale noodlijn wordt bemand door meertalige            
   operatoren, maar hou er rekening mee dat je in geval van taalproblemen volgende zaken in het 
   Engels kan meedelen : 
 * DAN Emergency ! 
 * My name is… 
 * My DAN-number is… 
 * I am calling from… 
 * My phone number is… 
 
* DAN EUROPE neemt de coördinatie op zich van de bijstand en van de best mogelijke medisch 
  behandeling. Zij volgen continu de medische toestand op via permanent telefonisch contact om 
  het DAN-lid op de hoogte te houden.  
* DAN EUROPE geeft ook bevestiging van het statuut van het actief-lidmaatschap bij DAN en      
   van  de dekking van medische kosten aan de dienstdoende gezondheidsinstellingen. 
* DAN EUROPE zal alle nodige richtlijnen en aangifteformulieren overmaken. 
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3) ALS DE GEWONDE DUIKER GEEN DAN-LID IS 
In dergelijke gevallen beperkt de DAN-alarmcentrale zich tot het verstrekken van het nodige 
medische advies en tips alsook de gegevens van het dichtstbijzijnde gezondheids- of hyperbaar 
centrum. Men zal zich evenwel niet engageren om zelf diensten in te schakelen of enige kosten 
op zich te nemen voor bijvoorbeeld evacuatie, medische of hyperbare behandeling, repatriëring 
en zo meer. 
 
 
ONTHOU DIT :  
Geen enkele medische kost voortvloeiend uit een duikongeval dient door het DAN-lid 
voorgeschoten te worden op voorwaarde dat DAN op voorhand verwittigd werd en de bijstand 
gecoördineerd heeft dan wel er actief bij betrokken was. 
Indien DAN niet verwittigd werd, moet er een gedetailleerd verslag binnen 10 dagen na het  
ongeval aan DAN overgemaakt worden. 
Als je al voordien aan een aandoening leed, bestaat de mogelijkheid dat je geen aanspraak kan 
maken op de voordelen van DAN TRAVEL ASSIST. Als je twijfelt over enige reeds bestaande 
aandoening die je hebt, contacteer DAN voor goedkeuring voor vertrek. 
 
 
Voor alle bijkomende inlichtingen, surf naar de website van DAN EUROPE – www.daneurope.org 
– en vervolgens naar de pagina “Diving Emergency Management”. De toegang is beperkt tot 
actieve DAN- leden (paswoord : MAYDAY). 
 
Op deze pagina kan je volgende zaken aantreffen :  
 - hoe te handelen bij een duikongeval 
 - een neuro-onderzoek in vijf minuten 
 - internationale DAN-alarmcentrales 
 - aangifteformulier duikongeval 
 - verzekeringsvoorwaarden 
 - richtlijnen voor herdrukkingskamers en plaatselijke gezondheidsinstellingen. 
 
 


