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In dit document heeft Judovereniging Kuatsu vastgelegd hoe zij handelt in geval van een calamiteit.
In dit document is vastgelegd wat jaarlijks gedaan wordt om voldoende voorbereid te zijn in geval
van een calamiteit.

1. Procedure in geval van een calamiteit

De procedure is gericht op calamiteiten tijdens judolessen. In het geval van een evenement wordt
een specifieke risico inventarisatie en een bijbehorend calamiteitenplan gemaakt.

In geval van een calamiteit volgt de aanwezige judoleraar onderstaande handelingen, ondersteund
door de aanwezige assistent of een door de leraar aangewezen seniorenlid.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stabiliseren van het slachtoffer
Verlenen noodzakelijke eerste hulp
Informeren BHV-er van de Drie Linden (aanwezige beheerder)
112 (laten) bellen
(laten) informeren ouders van het slachtoffer
Verstrekken van bekende medische informatie aan hulpverleners (zie calamiteitenformulier)
Nazorg overige judoka’s verzorgen
Informeren van bestuur (ivm opvolging richting ouders en vereniging)

De aanwezig leraar besluit afhankelijk van het trauma of de les hervat kan worden. Daarnaast neemt
de leraar zelf het besluit of judoka’s in de dojo kunnen blijven in afwachting van hulpverleners.
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2. Jaarlijkse activiteiten

Jaarlijks vinden er de volgende acties plaats ter voorbereiding op mogelijke calamiteiten. In het
jaarverslag wordt verslag uitgebracht wanneer de acties plaats hebben gevonden.

1. Alle leraren volgen een EHBO cursus. Jaarlijks volgen alle leraren een herhalingscursus.
2. Jaarlijks, na het volgen van de herhalingscursus maken alle leraren een ronde door de
ruimten in de Drie Linden, waar Kuatsu gebruik van maakt. In deze ronde worden alle
blusmiddelen en overige hulpmiddelen die tijdens een calamiteit van pas kunnen komen
nagelopen. Het doel van deze ronde is dat de leraren weten waar de middelen zich
bevinden, weten hoe ze werken en of ze in goede staat verkeren. Te denken valt aan:
- brandslang
- brandblussers
- AED
- Verbanddoos
3. Minimaal 1x per jaar worden alle nieuwe leden besproken in een bijeenkomst, waar alle
leraren bij aanwezig zijn. In deze bijeenkomst wordt alle relevante informatie van de nieuwe
leden genoemd. Tijdens dit overleg wordt meteen de relevante informatie van de overige
leden doorgesproken. Deze bijeenkomst is erop gericht om goed voorbereid te zijn in geval
van een calamiteit.
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