DAN Europe: jouw duik steunnetwerk
Veel duikers denken aan DAN Europe alleen maar in termen van de verzekering betreffende
sportduiken en professionele aansprakelijkheid die ze biedt. De meesten realiseren zich niet dat
de stichting voor duikonderzoek en veiligheid die in 1983 werd opgericht, veel meer te bieden
heeft dan alleen maar verzekeringen. Eigenlijk kun je het zien als jouw netwerk voor
duikondersteuning die een breed scala aan unieke ledendiensten en informatie biedt bedoeld voor
het helpen en ondersteunen van duikers zoals jijzelf.
Interessant is dat DAN dienstverlening mogelijk nu nog belangrijker is nu internationale reizen
sterk beperkt zijn als gevolg van de pandemie en dat duikers zich nu richten op lokale
duikstekken om hun passie gaande te houden. Het probleem is dat zelfs als jouw land een
stevige nationale gezondheidsvoorziening heeft, die vrijwel zeker niet de gespecialiseerde kennis,
consulten en assistentie biedt die nodig zijn voor duikverwondingen of -planning. Bovendien zal
het waarschijnlijk niet een hyperbare therapie volledig dekken als dat nodig is. Daarnaast zijn in
veel landen de gezondheidsdiensten op dit moment overweldigd door het reageren op het virus
wat het nog lastiger voor duikers maakt om de hulp te krijgen die ze nodig hebben en wanneer ze
die nodig hebben.
Maak je geen zorgen. Met DAN Europe heb je altijd een zorgzame buddy aan je zijde. In feite is
de organisatie nu bezig met het opzetten van een “lokaal duiken” verzekeringsproduct dat jou
exclusief zal dekken in het geval van een lokaal duikongeval. Meer informatie zal binnenkort
bekend worden gemaakt.
Intussen is het een goede zaak om de vele diensten en voordelen die jouw DAN Europe
lidmaatschap je biedt in ogenschouw te nemen. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is € 25, wat
geen verzekering omvat. Ironisch genoeg ben je je wellicht, als je als de meeste duikers bent, niet
volledig bewust of haal je niet het meeste uit deze voordelen waarvan er slechts een paar
beschikbaar zijn via verzekeringsmaatschappijen.
Hier vind je een paar van de duikspecifieke voordelen waar je eens aan zou kunnen denken. Ze
zijn allemaal toegankelijk via de DAN lidmaadschapslijn, DAN’s 24/7 alarmcentrale en MyDAN, die
toegankelijk is via ieder van jouw apparaten.

De voordelen van lidmaatschap
Krijg gespecialiseerde medische adviezen voor niet-noodgevallen:
DAN leden kunnen een duikmedisch specialist regelen die hun taal spreekt en antwoord geeft op
alle duik gerelateerde vragen die ze maar hebben. Is die nieuwe medicatie die je neemt een
contra-indicatie voor duiken? Of vraag je je misschien af of het veilig is te gaan duiken nadat je
vorige maand je voet in de ski-ongeval had gebroken? Neem contact met ons op, wij kunnen je
helpen.
Krijg gespecialiseerde medische adviezen bij een noodgeval
Spreek direct met een specialist die jouw taal spreekt in een mogelijk noodgeval. Je kunt zelfs een
specialist te spreken krijgen terwijl je op een boot zit.
Toegang tot DAN’s specialisten voor langere zorg
Heb je een Keel- Neus-Oor (KNO) arts nodig die niet alleen de duiktaal begrijpt, maar ook jouw
eigen taal? Wat vind je van een cardioloog of neuroloog die kennis heeft van duiken? Stel je bent
een freediver die van plan is een gebitsimplantaat te nemen maar zich zorgen maakt over het
effect of je sinussen? Wie ga je bellen? Precies, DAN dekt je. Hoewel er maar een klein aantal
Europese specialisten is die duikt, wij kennen ze allemaal!
DCO Risicoanalyse
Vraag je je wel eens af hoe riskant die lokale wrakduik exploratieduiken zijn die je van plan ben
volgende week te gaan maken gezien vanuit een decompressie-ongeval perspectief? Als je lid

bent, kun je dat uitvinden. DAN Europe zal je duiken analyseren voor of na de blootstelling, met
gebruikmaking van hun Diver Safety Guardian software en hun Diving Safety Lab (DSL)
database met meer dan 60k duiken en de resultaten dan weer aan jou door te geven.

De voordelen van DAN’s duikverzekering
DAN Europe lidmaatschap is inbegrepen als je een verzekeringsplan afsluit. Zie: Ben je gedekt?
Overwegingen over de duikverzekering voor de verschillende opties.
Dekking van medische en hyperbare behandelingen die niet gedekt worden door de
nationale gezondheidszorg.
Hoewel ze niet de enige zijn, zijn de DAN organisaties de grootste aanbieders van
duikverzekeringen d.m.v. een internationaal netwerk van 180+ duikartsen die meer dan 400.000
leden over de hele wereld bijstaan. DAN Europe’s duikverzekering is specifiek ontwikkeld voor
duikers door duikers en is de meest uitgebreide verzekering op de markt. En omdat het
verzekeringen biedt via haar eigen verzekeringsdochtermaatschappij kan ze de beste zorg vanuit
een medisch perspectief laten verlenen en tegelijkertijd claims efficiënt en volgens de wetten en
regels van de bedrijfstak afhandelen.
Managen van medische noodgevallen
DAN biedt gespecialiseerde, duikmedische ondersteuning aan vertegenwoordigers van lokale,
regionale en nationale gezondheidsdiensten die over het algemeen niet gespecialiseerd zijn.
Sommige landen en regio’s hebben zelfs een vaste overeenkomst met DAN om ze in geval van
een duikongeluk als eerste te bellen. Dit is van vitaal belang vooral in het geval van decompressie
gerelateerde incidenten om een betere beoordeling en snellere oplossing te bewerkstelligen. Houd
ook voor ogen dat deze ondersteuning ook medische verwijzingen en het organiseren van

medische transport of transfers inhoudt indien dat nodig is en er geen nationale hulpdiensten
beschikbaar zijn.

Dekking van gespecialiseerde duikmedische behandeling
Zelfs als jouw eerste kosten gedekt zijn door jouw nationale gezondheidsdienst – afhankelijk van
het land – is DAN er om aanvullende benodigde behandeling te dekken, bij voorbeeld een privé
consult met een KNO arts na een barotrauma incident, post-traumatische revalidatie, bezoek aan
een dermatoloog na een verwonding door zeedieren, aanvullende gespecialiseerde onderzoeken
en zelfs nodige medicijnen. Met DAN wordt je niet achtergelaten om de speelman te betalen!
Let erop dat met uitzondering van haar “Sport Bronze Plan,” de DAN verzekering behandelingen
dekt voor duikmedische noodgevallen gedurende 30 dagen na het ongeval. Daarnaast bieden
Sport Silver, Sport Gold, en alle PRO plannen een dagelijkse toelage bij opname in het ziekenhuis
als gevolg van een duikongeval (tot aan 30 dagen). Sport en PRO Silver betalen 50€ per dag en
Sport en PRO Gold betalen 100€.
(PRO uitsluitend) Toegang tot duikmedische en juridische professionals in geval van
een mogelijke wettelijke aansprakelijkheid
Opnieuw, DAN verstrekt toegang tot en coördinatie van duikmedische en juridische deskundigen
om jou te helpen jouw bezittingen te beschermen!
Merk ook op dat naast de voordelen een deel van de opbrengst die DAN Europe krijgt voor
verzekeringen gaat naar het bekostigen van vooruitgang van duikmedisch onderzoek, wat dient
als een belangrijk benchmark voor de wereldwijde wetenschappelijke en duik gemeenschappen.
Bovendien krijgen leden de gelegenheid om hun duikgegevens te doneren om te helpen onze

gemeenschappelijke kennis te verbeteren. DAN Europe ontwikkelt en promoot ook
veiligheidscampagnes die focussen op het vergroten van duikveiligheid. Deze aspecten gelden
niet voor andere verzekeraars.

We zijn er om jou te ondersteunen
Zoals je ziet biedt DAN Europe jou veel meer dan alleen maar een eenvoudig verzekeringsplan.
Het is een uitgebreid netwerk voor duikondersteuning dat je zal helpen om veilig je water
gestookte passie te vervolgen, of het nu lokaal of in het buitenland is en er voor je te zijn als er iets
mis gaat. Zoals DAN Europe's executive vice president Laura Marroni uitlegde, “DAN’s missie is
duiken veiliger te maken, verwondingen te voorkomen en ervoor onze gemeenschap te zijn
wanneer hij ons nodig heeft en waar hij ons maar nodig heeft. Medische assistentie en
verzekeringen zijn daar overduidelijk onderdeel van, maar ik denk dat het onze passie voor de
onderwaterwereld en onze toewijding aan onze leden is die onze organisatie speciaal maken."

