
Wat doet de
Radio Medische Dienst?

Indien u, waar ook ter wereld, aan boord van 
een schip, in een situatie terechtkomt waarbij 
hulp geboden moet worden aan een zieke of 
gewonde en u wilt advies over hoe de patiënt 
te verzorgen, dan kunt u de Nederlandse 
Radio Medische Dienst (RMD) kosteloos om 
hulp vragen.
De artsen van de Radio Medische Dienst zijn 
24 uur per dag oproepbaar bij spoedgevallen. 
Zij hebben een normale artsenpraktijk en 
doen daarnaast het werk voor de RMD. Per 
jaar wordt ruim 600 keer Radio Medisch 
Advies gegeven. 

Medische Adviezen (MEDICAL)
De dienstdoende arts van de RMD geeft medi-
sche adviezen voor de behandeling van de 
zieke of gewonde opvarende en kan aangeven 
hoe de patiënt op een snelle en veilige manier 
onder specialistische medische behandeling 
gesteld kan worden. Veelal kan de beman-
ning zelf de eerste hulp verlenen. Met behulp 
van het Geneeskundig Handboek voor de 
Scheepvaart en een ‘genummerde’ medicijn-
kast aan boord van het schip kan de RMD-arts 
duidelijk vertellen hoe de patiënt te behande-
len. De artsen kunnen adviseren om de patiënt 

bij aankomst in een haven in een ziekenhuis 
te laten onderzoeken. Zij hebben goede rela-
ties met specialisten, bijvoorbeeld van het 
Havenziekenhuis en het Tropeninstituut te 
Rotterdam, zodat er te allen tijde alles gedaan 
kan worden om de kansen op een goede 
afloop zo groot mogelijk te maken.

Medische evacuatie (MEDEVAC)
Indien blijkt dat het slachtoffer zo ernstig 
ziek of gewond is dat hij of zij van boord 
moet worden gehaald, dan coördineert 
het Kustwachtcentrum in samenspraak 
met de RMD-arts de evacuatie. Binnen het 
Nederlandse SAR gebied zal de evacuatie, 
afhankelijk van de situatie, door de 
reddingboten van de KNRM of een helikopter 
van de Koninklijke Marine uitgevoerd worden. 
Veelal gaat er een arts of verpleegkundige 
mee om de zieke of gewonde ter plekke 
te verzorgen. Buiten dit gebied zal indien 
mogelijk aanspraak worden gemaakt op de 
dichtstbijzijnde hulpverlenende instantie. 
In minder spoedeisende gevallen kan de 
gezagvoerder worden geadviseerd de 
eerstvolgende haven op te zoeken.

Bij een medische evacuatie is het van groot 
belang dat een deskundige de patiënt goed 
stabiliseert alvorens deze te transporteren. 
Het haastig vervoeren van een patiënt kan 
dramatisch aflopen. Vooral bij rugkwetsuren 
en inwendige bloedingen is uiterste zorg 
essentieel. 
Dus vooral niet inpakken en wegwezen!

What does the Netherlands 
Radio Medical Service do?

If you are on board a vessel, anywhere in the 
world, and you find yourself in a position 
in which a sick or injured person needs 
treatment, you can ask the Netherlands Radio 
Medical Service (RMD) for advice free of 
charge. Doctors can be reached 24 hours a 
day for emergencies. They combine their work 
for the RMD with their normal practice and 
answer some 600 calls for advice a year. 

Medical Advice (MEDICAL)
The RMD doctor on duty will provide medical 
advice on how to treat the sick or injured 
crewmember. He or she may advise on the 
need for further specialist treatment, and how 
to arrange it swiftly and safely. The crew will 
often be able to give First Aid themselves. 
With the aid of the International Medical 
Guide for Ships and a ‘numbered’ medicine 
chest on board, the RMD doctor can advise 
you clearly and how to treat the patient.

The doctors of the Netherlands Radio Medical 
Service may recommend that the patient be 
further examined in a hospital as soon as the 
ship makes port. They have excellent contacts 
with specialists, for example at Rotterdam’s 
port hospital (which specialises in the 
treatment of seamen) and the Royal Tropical 
Institute, so that everything can be done at all 
times to maximise the patient’s chances of a 
full recovery.

Medical Evacuation (MEDEVAC)
If the person’s illness or injuries are too serious 
to be treated on board, the Netherlands 
Coastguard (NLCG) will confer with the RMD 
doctor to arrange an evacuation. Within 
the Netherlands’ SAR area, evacuation will 
be carried out by the most efficient means 
within the circumstances. This will normally 
be a KNRM lifeboat or a naval helicopter, 
often with a doctor or a medic on board to 
attend the patient during transfer. Outside the 
Netherlands SAR sector help will be arranged, 
where possible, from the nearest rescue and 
medical services. In less urgent cases the 
master of the vessel may be advised to make 
for the next port.

In case of a medical evacuation it is extremely 
important that a First Aider or doctor should 
stabilise the patient before transfer, as hastily 
moving a seriously injured or sick person could 
have dramatic consequences. Extreme care 
is essential in the case of back injuries and 
internal bleeding especially. So whatever you 
do, don’t rush!

4  KNRM Radio Medische Dienst  procedures  KNRM Radio Medische Dienst  procedures 5



Communicatie met de artsen

Er zijn diverse communicatiemogelijkheden 
om Radio Medisch Advies te kunnen 
aanvragen. De grootste verschillen tussen 
de middelen worden bepaald door de 
dekkingsgebieden. Deze variëren van de 
Nederlandse kustwateren tot een (bijna) 
wereldwijde dekking. Een ander verschil is 
de manier van oproepen. Bij de marifoon, 
de middengolf en de Inmarsat Telefoon kan 
mondeling contact worden gelegd met de 
dienstdoende RMD arts. De Inmarsat Telex 

daarentegen werkt met geschreven berichten.
Ook is het mogelijk per e-mail Radio Medische 
Advies aan te vragen.

Om de kwaliteit van de dienstverlening 
van de Radio Medische Dienst te 
verbeteren is het voor de arts van belang 
na afhandeling van de aanvraag een 
terugkoppeling te ontvangen van het 
schip over het gegeven advies.

Communication with the doctors

The Netherlands Radio Medical Service can be 
contacted by a variety of means, depending 
on the areas covered – which varies from 
Dutch coastal waters to the world’s oceans. 
Contact with the RMD doctor on duty can be 
established by VHF or MF-radiotelephone, or 
through Inmarsat by telephone or telex.
It is also possible to contact the Radio Medical 
Service by e-mail.

To improve the quality of the Radio 
Medical Service it is important for the 
doctor after settlement of the application 
to receive feedback of the ship concer-
ning the given advice.

Let op!
Onderstaande aanvraagprocedures zijn gemaakt voor algemeen gebruik. Controleer dit 
altijd met de procedures zoals beschreven in de handleiding van het door u gebruikte 
apparaat. Zorg er ook voor dat de bemanning ermee vertrouwd raakt zodat iedereen 
bij een eventuele calamiteit weet hoe te handelen.

MARIFOON VHF DSC

Dekking: Nederlands A1 zeegebied
Indien u zich binnen het dekkingsgebied 
bevindt kunt u de VHF en de VHF DSC 
gebruiken om via het Kustwachtcentrum 
(Den Helder) een adviesaanvraag te doen. 
Verschillende VHF kanalen zijn gereserveerd 
voor mondeling overleg met de dienstdoende 
RMD arts.

Aanvraagprocedure
-  Maak contact met het Kustwachtcentrum 

(KWC) via: DSC kanaal 70 (MMSI 
002442000) of VHF kanaal 16.

-  Meld duidelijk uw scheepsnaam en/of 
roepnaam, positie en het verzoek om 
Radio Medisch Advies.

-  Het Kustwachtcentrum wijst u een 
werkkanaal toe. Voor de VHF is dit kanaal 
23 of 83.

-  Schakel over naar het toegewezen 
werkkanaal en blijf stand-by. Het  
Kustwachtcentrum zal u doorverbinden met 
de dienstdoende arts.

-  De arts heeft duidelijke informatie nodig. 
Gebruik als leidraad de RMA vragenlijst 
(zie o.a. het Geneeskundig Handboek voor 
de Scheepvaart).

Volg ALTIJD de instructies van de arts op!
Niet urgente adviesaanvragen graag tussen 06:00 uur en 20:00 uur UTC.

Beware!
The procedures given below have been drawn up for general use. Always check them 
against the procedures described in your equipment manual. Instruct and train the crew 
accordingly, so that everyone is prepared in case of an emergency.

VHF (DSC)

Coverage: Netherlands sea area A1
If you are in the Netherlands A1 sea area you 
can either use your VHF or VHF DSC to call 
for medical assistance when needed. The 
Netherlands Coastguard Centre can connect 
you to a doctor. Several VHF channels have 
been reserved for phone contact with the 
duty RMD doctor.

Procedure
-  Call the Netherlands Coastguard Centre 

(NLCG) via VHF DSC channel 70 (MMSI 
002442000) or VHF channel 16.

-  Clearly state your ship’s name, callsign and 
position, and ask for medical advice.

-  The NLCG will direct you to VHF channel
23 or 83.

-  Switch to the given working channel and 
remain on standby while the NLCG puts you 
through to the RMD doctor on duty.

-  The doctor needs clear information. Using 
the Radio Medical Advice questionnaire 
(viz. International Medical Guide for Ships) 
as a guide line will ensure this.

ALWAYS follow the doctor’s instructions!
Please make non-urgent requests for advice between 06:00 and 20:00 UTC.
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MF (DSC)

Coverage: Netherlands sea areas
A1 and A2
The MF radio covers an area of up to 250 
nautical miles (NL area A2) and will be used 
when a vessel is out of VHF range (NL area 
A1).

Procedure
-  Call the Netherlands Coastguard Centre 

(NLCG) via MF DSC 2187.5 kHz (MMSI 
002442000) and switch over to MF 2182 
kHz.

-  Clearly state your ship’s name, call sign and 
position, and ask for medical advice.

-  The NLCG will assign you a working channel. 
They transmit on channel 2824 kHz and 
receive on 2520 kHz or transmit on channel 
1890 kHz and receive on 2045, 2048, 2049, 
2051, 2054 or 2057 kHz.

-  Switch to the given working channel and 
remain on standby while the NLCG puts you 
through to the RMD doctor on duty.

-  The doctor needs clear information. Using 
the Radio Medical Advice questionnaire (viz. 
the International Medical Guide for Ships) as 
a guide line will ensure this.

MIDDENGOLF MF DSC

Dekking: Nederlandse A1 en A2 
zeegebieden
De Middengolfzender heeft een veel 
groter bereik dan de VHF, met name in het 
Nederlandse A2 zeegebied tot tenminste 250 
zeemijlen uit de kust.

Aanvraagprocedure
-  Maak contact met het Kustwachtcentrum via 

MF DSC 2187.5 kHz (MMSI 002442000) 
en schakel over op MF 2182 kHz.

-  Meld duidelijk uw scheepsnaam en/of 
roepnaam; positie en het verzoek om Radio 
Medisch Advies.

-  Het Kustwachtcentrum wijst u een 
werkkanaal toe.

-  Het KWC zendt op kanaal 2824 kHz en 
ontvangt op 2520 kHz of het KWC zendt 
op kanaal 1890 kHz en ontvangt op 2045, 
2048, 2049, 2051, 2054 of 2057 kHz.

-  Schakel over naar de toegewezen frequentie 
en blijf stand-by. Het Kustwachtcentrum zal 
u doorverbinden met de dienstdoende arts.

-  De arts heeft duidelijke informatie nodig. 
Gebruik als leidraad de RMA vragenlijst (zie 
o.a. het Geneeskundig Handboek voor de 
Scheepvaart).

Het Kustwachtcentrum is telefonisch bereikbaar voor Radio Medisch Advies onder nummer 

0223  54 25 00
Niet urgente adviesaanvragen graag tussen 06:00 uur en 20:00 uur UTC.

The Netherlands Coard Guard Centre can receive calls made by MOBILE (CELLPHONE) on number

+31  223  54 25 00
Please make non-urgent requests for advice between 06:00 and 20:00 UTC.

E-mail (Elektronische post)

Dekking: werelddekking
Met e-mail is het mogelijk om informatie uit 
te wisselen als voldaan wordt aan de eis dat er 
een internet verbinding mogelijk is.

Procedure
Verzend de informatie aan:
- 38@rmd.knrm.nl  (spoed/MEDEVAC)
- 32@rmd.knrm.nl  (regulier/MEDICAL)
- 00@rmd.knrm.nl  (niet urgent)

-  De arts heeft duidelijke informatie nodig. 
Gebruik als leidraad de RMA vragenlijst (zie 
o.a. het Geneeskundig Handboek voor de 
Scheepvaart).

-  De dienstdoende arts zal deze informatie 
bekijken en hierop reageren.

E-mail (Electronic mail)

Coverage: worldwide
With e-mail it is possible to exchange 
information if a valid internet connection is 
available.

Procedure
Send information to:
- 38@rmd.knrm.nl  (urgent/MEDEVAC)
- 32@rmd.knrm.nl  (regular/MEDICAL)
- 00@rmd.knrm.nl  (non-urgent)

-  The doctor needs clear information. Using 
the Radio Medical Advice questionnaire 
(viz. the International Medical Guide for 
Ships) as a guide line will ensure this.

-  The doctor will read the information and 
respond to it.
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