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PROCEDURE MELDING EN AFHANDELING GROTERE REDDINGSACTIES. 
 

Het trekken van een grens voor een grote reddingsactie is moeilijk. Indien de dienstdoende strandwacht denkt dat 

er nieuwswaarde aan een uitgevoerde reddingsactie zit, of dat er iets opmerkelijks is gebeurd tijdens een 

reddingsactie zullen enkele bestuursleden geïnformeerd moeten worden zodat het bestuur op de hoogte is van 

datgene wat zich af heeft gespeeld. 
 
Het is leden van de ERB verboden om Media te woord te staan cq schriftelijke zaken aan de Media bekent te 
maken zonder vooraf goedkeuring / overleg met de het bestuurslid Public Relations. 

 

Na een grote- of mogelijk traumatische reddingsactie dienen de volgende bestuursleden te worden geïnformeerd 

in deze volgorde door de dienstdoende strandwacht, dit kan telefonisch en/of via de “e-mail button” op de PC. 

 

1. Bestuurslid PR. 

2. Voorzitter. 

3. Bestuurslid strandzaken. 

 

Informatie aan het bestuurslid PR dient direct te worden doorgegeven. Het gaat hierbij om die informatie die 

belangrijk is om een persbericht te doen uitgaan naar diverse persinstanties. Een correct, volledig ingevuld 

reddingsrapport kan hierbij als leidraad dienen voor jouw verhaal. Het bestuurslid PR is degene die bepaald of er 

ook daadwerkelijk een persbericht zal uitgaan. 

 

De overige bestuursleden worden door de hierboven genoemde bestuursleden op de hoogte gesteld, en hoeven 

in principe daarna niet meer gebeld te worden. 

 

Direct na afloop van traumatische incidenten zal er een evaluatie worden gehouden waarbij alle betrokken partijen 

aanwezig zijn. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een psycholoog van de politie. Deze zal in overleg met alle 

betrokken partijen ter plaatse komen, de meldkamer zal hierin op verzoek actie ondernemen. De politie verzorgt de 

contacten en informatieverstrekking aan de nabestaanden van overleden personen. 

De eventuele verdere nazorg na afloop van een traumatische gebeurtenis zal in overleg met de vertrouwenspersonen 

van de ERB (Inge Krab en Edwin Buis) en in samenwerking met de politiepsycholoog via de meldkamer uitgewerkt 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


