
Werkwijze triage Kustwacht bij spoedeisende en niet-spoedeisende maritieme 

hulpverlening in het werkgebied van de Nederlandse Kustwacht 

 De Kustwacht: 

o Heeft zowel de KNRM als de bergers nodig om haar taken uit te kunnen voeren; 

o Tracht zodanig te communiceren dat de KNRM en de bergers, zo mogelijk 

gevraagd, elkaar altijd in goede samenwerking assisteren; 

o Stelt na iedere melding vast of de inkomende hulpvraag spoedeisend of niet-

spoedeisend is. Bij twijfel wordt de melding als spoedeisend behandeld;  

 Bij spoedeisende hulpverlening organiseert de Kustwacht de te nemen 

maatregelen conform de (inter)nationale SAR afspraken; 

 Bij niet-spoedeisende hulpvragen wordt de hulpvrager teruggekoppeld zelf 

hulp te zoeken, de Kustwacht kan eventueel assisteren bij het zoeken naar 

een berger; 

 Wanneer een spoedeisende hulpvraag niet spoedeisend blijkt te zijn zal de 

Kustwacht handelen conform een niet-spoedeisende vraag; 

 Wanneer een niet-spoedeisende hulpvraag spoedeisend dreigt te worden 

zal de Kustwacht maatregelen nemen conform een spoedeisende 

hulpvraag; 

o Zal in overleg met de bergers en KNRM een evaluatiecommissie samenstellen om 

periodiek casuïstiek te bespreken met de KNRM en de bergers. De periode wordt 

steeds vooraf bepaald door de Kustwacht, de KNRM en de bergers.  

 

 De hulpvrager: 

o Meldt een hulpvraag voor maritieme hulpverlening aan de Kustwacht waarna deze 

vast zal stellen of er sprake is van spoedeisende of niet-spoedeisende 

hulpverlening;  

o Is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van niet-spoedeisende hulpverlening. 

De Kustwacht verleent – indien mogelijk – assistentie bij het zoeken van een 

berger. 

o Deze werkwijze  laat onverlet dat een hulpvrager zelf bepaalt welke hulp hij 

aanvaardt.    

 

 De KNRM: 

o Vaart na elke alarmering van de Kustwacht uit; 

o Meldt zich na uitvaren in bij het Kustwachtcentrum (KWC) via VHF 16 en indien 

mogelijk bij de hulpvrager; 

o Beschouwt de situatie bij aankomst hulpvrager en meldt deze bevindingen bij het 

KWC. Het KWC zal de hulpvraag kwalificeren als spoedeisend of niet-spoedeisend; 

o Biedt onmiddellijk redding assistentie en spoedeisende hulpverlening aan onder de 

beginselen van het vigerende convenant KNRM-Kustwacht; 

o Een hulpvraag blijft spoedeisend wanneer de KNRM-eenheid bij de hulpvrager moet 

blijven voor de veiligheid; 

o Bij een niet-spoedeisende hulpvraag wordt de hulpvrager door de Kustwacht 

ingelicht zelf een regeling te treffen voor niet-spoedeisende hulpverlening, de 

Kustwacht kan eventueel assisteren bij het zoeken naar een berger; 

o De beslissing of er bij vaartuigen van 20 meter of langer  - naast de essentiële 

reddingsoperatie -  door de KNRM tevens andere niet-spoedeisende 

hulpverleningsassistentie geboden mag worden, behoeft toestemming van het 

KWC. 

 

 De bergers: 

o Bieden in voorkomende gevallen, bij het niet ter plekke aanwezig zijn van KNRM-

eenheden, redding assistentie (spoedeisende hulpverlening) aan onder de 

beginselen van de vigerende internationale voorschriften; 



o Zijn in geval van een niet-spoedeisende hulpvraag voor het KWC en/of de 

hulpvrager snel op te roepen; 

o Streven naar het bieden van een 24/7/365 service in het werkgebied van de 

Kustwacht; 

o Zorgen voor de veiligheid aan boord van de gesleepte eenheid, indien bemand, 

door het aan boord zetten van een veiligheidsfunctionaris. 

 


