Controle
Security in Den Helder controleert regelmatig.
Wanneer iemand medicijnen bij zich heeft die niet zijn
aangemeld, dan wordt hij/zij op de vlucht geweigerd.
Bij aankomst op het platform wordt niet gecontroleerd,
tijdens het verblijf evenmin. Toch mogen dat geen
argumenten zijn om bepaalde medicijnen
onaangekondigd mee te nemen en te gebruiken.

MEDICIJNEN
mee oﬀshore?

Alle geneesmiddelen moeten voor vertrek worden
aangemeld, ook homeopathische middelen en
speciale exotische kruiden.
Een uitzondering geldt voor drogisterijwaren.

Voor je eigen veiligheid en
die van anderen: ga bewust om
met medicijnen!
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Altijd vooraf aanmelden!
Als je medicijnen gebruikt en mee wilt nemen oﬀshore,
moet je die voor je vertrek aanmelden. Medicijnen kunnen immers
je beoordelingsvermogen of reactievermogen beïnvloeden. Iedereen
die de risico’s van het werken in een procesomgeving kent, weet dat
snel en adequaat reageren van levensbelang kan zijn. Deze regel
dient dus een heel duidelijk doel:

ieders veiligheid aan boord.
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Levensgevaarlijk

Wel of niet aanmelden?

Medicijnen kunnen ‘vervelende’ bijwerkingen hebben.
In bepaalde doses kunnen die het vermogen om goed
te functioneren tijdens het werk negatief beïnvloeden.
Ook in een ander verband kan medicijngebruik tot
onaangename verrassingen, zelfs tot ongewenste
situaties leiden. Wanneer iemand iets overkomt en
hulpverleners zijn niet op de hoogte van diens
medicijngebruik, dan kan een verkeerde diagnose of
ongewenste contra-indicatie volgen. Daardoor kunnen
levens in gevaar komen.

Alle medicijnen die worden gebruikt, moeten voor
vertrek worden aangemeld. Voor alle geneesmiddelen,
ook homeopathische middelen en speciale exotische
kruiden (met uitzondering van drogisterijwaren), moet
een schriftelijke verklaring worden overlegd van de
huisarts of keuringsarts. Deze verklaringen kunnen zo
nodig door de medic of, bij gebreke daarvan, door de OIM
worden geverifieerd.

Welke medicijnen?

Bij wie aanmelden?

Het gaat vooral om tranquillizers, barbituraten zoals
valium en librium, antipsychotica, antidepressiva en
bloedverdunners. In principe moeten zelfs aspirines
worden aangemeld. Ook die kunnen immers, in
combinatie met medicijnen die bij hulpverlening
worden toegediend, van invloed zijn op het eﬀect van
die medicatie. Let op: sommige medicijnen kunnen
worden voorgeschreven voor andere doeleinden dan
waarvoor ze in eerste instantie bedoeld zijn.

Alle medicijnen moeten van tevoren worden gemeld bij
de Security op Den Helder Airport en op het platform
bij de medic of, bij gebreke daaraan, bij de OIM.
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