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Aan de cursist: Beantwoord de volgende vragen door het beste antwoord (of antwoorden) te kiezen. 

Houd er rekening mee dat de kennistoets tijdens je volgende les zal worden doorgenomen. 

 

1. De meest voorkomende oorzaak van een duiknoodgeval is: 

□ Een uitrusting gerelateerd probleem 
□ Zonder lucht komen te zitten 

□ Omgevingscondities 

□ Verkeerde inschatting 

 

2. Je bent op een duikersboot en ziet dichtbij aan de oppervlakte een duiker die hulp kan gebruiken. Welke 

vragen moet je jezelf stellen voordat je het water in gaat om de duiker hulp te verlenen? (Vink alle juiste 

antwoorden aan.)  

□ Kan de duiker zichzelf zonder hulp redden? 
□ Moet je überhaupt het water in? 

□ Heb je de uitrusting bij je en heb je de juiste opleiding nodig om je eigen veiligheid en die van het slachtoffer 

te waarborgen? 

□ Mag je ervan uitgaan dat je prima hulp kunt verlenen zonder jezelf in gevaar te brengen? 

□ Heb je zuurstof voor noodgevallen en een EHBO koffer bij je? 

 

3. Stress kan leiden tot (vink alle juiste antwoorden aan):   

□ Tijdelijk meer kracht 
□ Sneller denken 

□ Verhoogde pijndrempel 

□ Tunnelvisie 

□ Paniek 

□ Minder goed na kunnen denken 

 

4. Het enige voordeel van een pocketmasker is dat je hiermee minder risico op ziektebesmetting hebt. 

□ Waar 
□ Niet waar 

 
5. Zet een V bij de kenmerken van een zuurstofsysteem met ademautomaat (vraagsysteem) en een C bij de 

kenmerken van een systeem met een constante zuurstofstroom. 

— Zuurstof stroomt pas als de duiker inademt 

— Hoger zuurstofgebruik 

— Kan worden ingezet bij een niet-ademend slachtoffer 

— Kan worden ingezet bij een patiënt die moeite heeft om te ademen 

— Levert bijna 100% zuurstof 

— Kan alleen worden ingezet bij een ademend slachtoffer 
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6. Zet de basisstappen voor omgaan met een noodgeval in de juiste volgorde (1 tot en met 6.) 

— Voer je plan uit 

— Zorg voor vervoer naar medische zorg 

— Beoordeel de situatie 

— Schenk aandacht aan verwondingen 

— Blijf de situatie meester 

— Delegeer 
 

7. Welke vijf vaardigheden vergroten je zelfredzaamheid? (vink alle juiste antwoorden aan.)  

□ Onderwaternavigatie 
□ Goede controle over je drijfvermogen 

□ Zoeken en bergen 

□ Goede controle over de luchtwegen 

□ Kramp verwijderen 

□ Omgaan met een situatie waarin je geen lucht meer hebt 

□ Reageren op duizeligheid 

 

 

8. Tijdens een duik komen jij en je buddy plotseling in een onverwachte harde stroming terecht die jullie wegvoert. 

Je eerste reactie zou moeten zijn om  

□ Op te stijgen naar de oppervlakte 
□ Je kompas in te stellen 

□ Te stoppen, ademen, nadenken en dan pas in actie te komen 

□ Tegen de stroming in te zwemmen 

 

9. Zet een V bij de kenmerken van een vermoeide duiker die zijn situatie aan de oppervlakte onder controle heeft 

en een P bij de kenmerken van een duiker die aan de oppervlakte in paniek is. 

— Uitrustingstukken afgooien 

— Aangeven dat hij hulp nodig heeft 

— Reageren op aanwijzingen 

— Flink watertrappelen en krachtige beenslagen maken 

— Op iets of iemand klimmen 

— Doorgaans je helpen als je hulp verleent 
 

 
10. Je ziet een duiker die aan de oppervlakte drijft en niet beweegt. Tot je het tegendeel hebt kunnen vaststellen moet 

je ervan uitgaan dat deze duiker hulp nodig heeft. 

□ Waar 
□ Niet waar 

 
11. Jouw eigen veiligheid heeft een hogere prioriteit dan die van een duiker in nood omdat dit ook in het belang van 

het slachtoffer is. 

□ Waar 
□ Niet waar 
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12. Je bent aan de oever van een meer en iemand dichtbij op het water roept om hulp. Zet de volgende opties om 

de persoon te hulp te schieten in de juiste volgorde van prioriteit (1 tot en met 5). 

— Het slachtoffer een hulpmiddel aanreiken 

— Door het water naar het slachtoffer waden 

— Naar het slachtoffer zwemmen 

— Het slachtoffer een hulpmiddel toegooien 

— Een vaartuig gebruiken 

 

13. Je bent aan het wateroppervlak en een duiker maakt duidelijk dat hij hulp nodig heeft. De duiker heeft zijn masker 
op, zijn trimvest is opgeblazen en hij reageert op jouw aanwijzingen. Je gaat naar hem toe en  

□ Maakt direct contact. 
□ Je stopt buiten zijn bereik om te beoordelen of de duiker in paniek is. 

 
14. Je verleent hulp aan een duiker aan de oppervlakte. De duiker watertrappelt als een gek, heeft geen masker op 

en zijn trimvest is leeg. Nadat je je eigen veiligheid hebt gewaarborgd wil je de duiker _______________ 
benaderen om zijn trimvest op te blazen en/of zijn loodgordel af te gooien. 

□ Aan de oppervlakte 
□ Onder water 
□ Ofwel aan de oppervlakte of onder water 

 

Verklaring van de cursist: Ik heb deze kennistoets zo goed mogelijk beantwoord. Eventuele vragen die ik onjuist of 

onvolledig heb beantwoord, zijn aan mij uitgelegd en ik begrijp nu alles wat ik wellicht heb gemist.  

Naam _______________________________________________________________________  

Datum _______________________________________________________________________ 
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Aan de cursist: Beantwoord de volgende vragen door het beste antwoord (of antwoorden) te kiezen. 

Houd er rekening mee dat de kennistoets tijdens je volgende les zal worden doorgenomen. 

 

1. Terwijl je je voorbereidt voor een duik onder uitdagende condities is een bekende uit een ander buddyteam wat 

meer teruggetrokken en stiller dan normaal. Om vast te stellen of je observatie duidt op stress over de duik, is 

de beste aanpak om 

□ De Divemaster te vertellen dat je bezorgd bent over de duiker 
□ De duiker apart te spreken, op een open manier waaruit blijkt dat je om hem geeft 

□ Tijdens de duik dicht bij het buddyteam te blijven 

 

 

2. Als je je uitrusting optuigt op de manier waarover binnen de duikwereld overeenstemming is, dan bevindt je 

alternatieve luchtvoorziening zich 

□ In de rechterzak van je trimvest 
□ In de linker zak van je trimvest 
□ Los hangend aan de rechterzijde van je fles 
□ Los hangend aan de linkerzijde van je fles 
□ Bevestigd in de denkbeeldige driehoek die gevormd wordt door je kin en de hoekpunten van je ribbenkast 
□ Bevestigd rechtsonder je trimvest 

 

 

3. Welke van onderstaande zijn oorzaken van uitrusting gerelateerde problemen? (Vink alle juiste antwoorden 

aan.) 

□ Het gebruik van uitrusting dat niet tot de top van de markt behoort 
□ Het gebruik van onbekende uitrusting 
□ Het gebruik van uitrusting dat niet goed past 
□ Het gebruik van provisorisch aangepaste of verouderde uitrusting 
□ Het gebruik van uitrusting dat niet geschikt is voor de omgeving 
□ Het gebruik van uitrusting die ongeoorloofde modificaties heeft ondergaan 
□ De uitrusting niet goed controleren voor gebruik / slecht onderhoud 

 

 

4. Koppel onderstaande sluitingen aan de problemen die ermee kunnen optreden. 

Sluiting Probleem 
 
Standaardgesp 
 
Clips (“Fastex™”) 
 
Klittenband (“Velcro™”) 
 
Flesband 
 
Inflatorkoppeling 
 
Sluiting geïntegreerd lood 

 
Onbekend met het gebruik 
 
Zand/vuil ertussen 
 
Niet sterk genoeg 
 
Niet gekoppeld 
 
Minder betrouwbaar door slijtage 
 
Verkeerd gelust 
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5. In welke categorieën kunnen verwondingen door onderwaterleven worden onderverdeeld? (Kies er drie). 

□ Bijtwonden 
□ Verwonding door kwaadaardig gedrag 
□ Steekwonden 
□ Aanvallen 
□ Verwonding door agressief gedrag 
□ Snijwonden, schaafplekken en steken 
□ Spierverrekkingen 
□ Verwonding toegebracht door een verrassingsaanval 

 

6. De behandeling van alle mogelijke vormen van verwonding door onderwaterleven begint met 

□ Het verwijderen van stekels/netelcellen. 
□ Behandeling tegen shock. 
□ Onderdompeling van de wond. 
□ Eerste beoordeling. 

 

7. Je buddy komt tijdens de opstijging naar de oppervlakte met zijn arm tegen de tentakels van een kwal aan. 

Welke van de volgende stappen van eerste hulp zijn mogelijk van toepassing? (Vink alle juiste antwoorden aan.) 

□ Spoel af met zoet water 
□ Wrijf de wond krachtig schoon 
□ Verwijder de tentakels met een pincet of een ander hulpmiddel 
□ Spoel met azijn of aangelengde ammoniak 
□ Breng een warmtekompres aan 
□ Volg de plaatselijke protocollen voor hulpverlening 

 

8. Je bent op een duikersboot als een duiker aan de oppervlakte komt en om hulp roept. De duiker is te ver weg 

om een drijver of lijn naar hem toe te gooien en er is geen klein vaartuig beschikbaar. Als je het water in gaat 

om hem te hulp te schieten dan doe je dit 

□ Zo dicht mogelijk van hem vandaan waarbij je hem continu in de gaten houdt. 
□ Met een wedstrijdduik vanaf de plek waar je de duiker het eerst zag. 

 

9. Terwijl je naar de duiker uit vraag 8 zwemt, doe je dit 

□ Zo snel als je kunt 
□ Rustig aan om energie te sparen 
□ Zo langzaam mogelijk 
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10. Terwijl je het slachtoffer uit vraag 8 nadert stop je buiten bereik van de duiker zodat je de gemoedstoestand kunt 

beoordelen en erop voorbereid bent om snel achteruit te zwemmen. Dit betekent dat je 

□ Achterover leunt met je voeten naar het slachtoffer gericht 
□ Voor extra uitrusting terug zal zwemmen naar de boot. 
□ Je ervoor kiest om het slachtoffer achter te laten. 

 

11. Terwijl je in het scenario van vraag 8 naar de plek toe gaat waar je het water in wil om daar snel je masker, 

vinnen en snorkel op en aan te doen, tref je een drijfmiddel aan. Je moet dit drijfmiddel mee het water innemen. 

□ Waar 
□ Niet waar 

 

12. Als je de duiker uit vraag 8 gaat slepen dan kies je voor een sleepmethode waarbij je met de duiker kunt blijven 

communiceren. 

□ Waar 
□ Niet waar 

 

13. Zodra je de duiker uit vraag 8 terug aan boord hebt gebracht moet je (vink alle juiste antwoorden aan): 

□ Controleren of de duiker een verwonding of ziekte heeft 
□ Uitzoeken wat er is gebeurd. 
□ De medische hulpdiensten inschakelen als de duiker een ernstige, medische aandoening heeft. 
□ Rekening houden met de gevoelens van de duiker 
□ Controleren of de uitrusting van de duiker goed is opgeborgen 

 

Verklaring van de cursist: Ik heb deze kennistoets zo goed mogelijk beantwoord. Eventuele vragen die ik onjuist of 

onvolledig heb beantwoord, zijn aan mij uitgelegd en ik begrijp nu alles wat ik wellicht heb gemist.  

Naam _______________________________________________________________________  

Datum _______________________________________________________________________ 
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Aan de cursist: Beantwoord de volgende vragen door het beste antwoord (of antwoorden) te kiezen. 

Houd er rekening mee dat de kennistoets tijdens je volgende les zal worden doorgenomen. 

 

1. Een reddingsplan voor noodgevallen is 

□ Een alles omvattende handleiding over duiknoodgevallen. 

□ Een korte bespreking over waar je in een bepaald gebied hulp kunt inroepen. 

□ Gegevens die je nodig hebt om een ongeval bij een bepaalde duikstek te managen. 

 

2. Wat wordt bedoeld met Basic Life Support (BLS)? 

□ Hartslag en ademhaling in de gaten houden 

□ Toedienen van noodzuurstof 

□ Een andere term voor je ademautomaat 

 

3. Bij welke van de onderstaande situaties is BLS vereist? (vink alle juiste antwoorden aan.) 

□ Onder water gaan 

□ Decompressie-aandoening (DCI) 

□ Hartaanval 

□ hitteberoerte 

□ onderkoeling 

□ verdrinking 

□ beroerte 

 

4. Het is belangrijk om op tijd met BLS te beginnen omdat dit helpt de hersenen van zuurstof te voorzien. Na 

______ minuten is hersenletsel waarschijnlijk en na ________ minuten is het vrijwel zeker. 

□ 2, 8 

□ 4, 10 

□ 6, 10 

□ 8, 14 

 

5. Zet de stappen voor een eerste beoordeling in de juiste volgorde (1 tot en met 8). 

— Stel het bewustzijnsniveau vast 

— Roep hulp in als het slachtoffer bewusteloos is 

— Beoordeel de situatie 
— Controleer of er ademhaling is 

— Manage shock 

— Open de luchtwegen als het slachtoffer bewusteloos is 
— Controleer of er bloedcirculatie (hartslag) is 

— Controleer of er bloedingen zijn 
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6. Koppel de stappen van de eerste beoordeling aan het effect dat duiken hierop kan hebben.  
 
Stap van eerste beoordeling Effect 
 
Stel het bewustzijnsniveau vast 
 
Manage shock 
 
Beoordeel de situatie 
 
Controleer of er bloedcirculatie (hartslag) is 
 
Controleer of er bloedingen zijn 
 
Open de luchtwegen en check of er ademhaling is 

 
Drukpunten vanwege duikpak lastig te vinden 
 
Maak gebruik van technieken voor in het water 
 
Draai de duiker op zijn rug 
 
Je moet de duiker uit het water halen 
 
Water kan gevaren verbergen 
 
Sla deze stap over 

 
 
 
7. Een duiker kreeg een duikongeval in een koud klimaat. Jij en je buddy’s hebben de duiker aan wal geholpen, 

bieden BLS en dienen zuurstof toe. De medische hulpdiensten zijn onderweg. De duiker ligt, is responsief en 

ademt maar heeft wel pijn. Je hebt zijn pak uitgetrokken en een deken over het slachtoffer gelegd om zijn 

lichaamstemperatuur op peil te houden. Door deze stappen te volgen heb je de procedure gevolgd om shock bij 

een duiknoodgeval tegen te gaan. 

□ Waar 

□ Niet waar 

 

8. Geef bij onderstaande tekenen/symptomen aan of je te maken hebt met hitte-uitputting (HU) of een hitteberoerte 

(HB).  

— Overvloedig zweten 

— Hete, droge huid 

— Geen zweet 

— Slachtoffer voelt erg warm aan 

— Koele, klamme huid 

— Temperatuur van het slachtoffer is nagenoeg normaal 
 

9. Een duiker is te lang in de hete zon geweest met zijn droogpak aan en voelt zich erg slecht. Zodra zijn pak uit is 

gedaan is de duiker niet aan het zweten. Zijn huid voelt heet aan. Je moet de medische hulpdiensten oproepen 

en het slachtoffer in koel water leggen of hem bedekken met koude, natte handdoeken. 

□ Waar 

□ Niet waar 

 

10. Jij en je buddy hebben net een lange duik in koud water gemaakt. Jij droeg een droogpak, maar je buddy 

slechts een dun natpak. Boven water is het fris en je buddy hield zijn natpak aan in plaats van dat hij warme 

kleding ging aantrekken. Je buddy begint nu onbeheerst te rillen en klaagt over gevoelloze vingerkootjes en 

gebrek aan kracht in zijn handen. De lippen, vingers en tenen van je buddy beginnen er wat blauw uit te zien. Je 

zou nu eerste hulp moeten verlenen voor 

□ Decompressieziekte 

□ Decompressie-aandoening 

□ Gasnarcose 

□ Onderkoeling 
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11. Een duiker schiet ineens naar de oppervlakte. In dit geval omvat de hulpverlening dat je de opstijging van deze 

persoon tot stoppen brengt. 

□ Waar 

□ Niet waar 

 

12. Na tegen de stroming in te hebben gezwommen lijkt je buddy buiten adem en oververmoeid te zijn. Je moet je 

buddy een teken geven om ________ en weer op adem te komen. 

□ Te stoppen, zich aan een vast voorwerp vast te houden en uit te rusten. 

□ Op te stijgen en een veiligheidsstop te maken. 

□ Het rustig aan te doen en het waterloosventiel van de ademautomaat in te drukken. 

 

 

13. Tijdens een wrakduik raakt je buddy met zijn duikfles verstrikt in enkelvezelig visdraad waar hij niet bij kan. Jouw 

eerste stap zou moeten zijn om je buddy zich om te laten draaien om te zien of hij daardoor los kan geraken. 

□ Waar 

□ Niet waar 

 

14. Na een bootduik wordt een duiker vermist. Welk van de volgende stappen moet je wellicht gaan volgen? (Vink 

alle juiste antwoorden aan.) 

□ Probeer te bepalen waar de duiker voor het laatst is gezien. 

□ Geef andere aanwezigen de opdracht om te kijken of ze ergens luchtbellen zien. 

□ Schakel de medische hulpdiensten in. 

□ Geef gekwalificeerde duikers de opdracht om met duikuitrusting aan onder water naar de duiker op zoek te 

gaan. 

□ Wanneer deze direct beschikbaar zijn, stuur dan twee snorkelaars op pad om het zoekgebied met boeien te 

markeren. 

 

15. Als je een zoektocht op touw zet voor een vermiste duiker, laat het zoeken dan uitsluitend door buddyteams 

uitvoeren zolang zij ruim binnen hun gasvoorraad, nultijd en blootstellingslimieten blijven. Zorg ervoor dat je een 

mogelijkheid hebt om de zoekende duikers terug te roepen. 

□ Waar 

□ Niet waar 

 

Verklaring van de cursist: Ik heb deze kennistoets zo goed mogelijk beantwoord. Eventuele vragen die ik onjuist of 

onvolledig heb beantwoord, zijn aan mij uitgelegd en ik begrijp nu alles wat ik wellicht heb gemist.  

Naam _______________________________________________________________________  

Datum _______________________________________________________________________ 
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Aan de cursist: Beantwoord de volgende vragen door het beste antwoord (of antwoorden) te kiezen. 

Houd er rekening mee dat de kennistoets tijdens je volgende les zal worden doorgenomen. 

 

1. Een van je vrienden was betrokken bij een ongeval waarbij iemand anders een ernstige bloeding op liep. Je 

vriend lijkt nu rusteloos en depressief. Hij geeft aan zich schuldig te voelen over wat er gebeurd is. Je vriend 

(vink alle juiste antwoorden aan): 

□ Heeft mogelijk posttraumatische stress. 

□ Reageert normaal op het ongeval. 

□ Vertoont tekenen die niets met ongeval te maken hebben. 

□ Zal dit alles zonder hulp beslist te boven komen. 

 

 

2. Een decompression-aandoening staat voor: 

□ Decompressieziekte. 

□ Longoverdrukverwondingen. 

□ Decompressieziekte en longoverdrukverwondingen. 

□ Decompressieziekte, longoverdrukverwondingen en gasnarcose. 

 

 

3. De meest algemene oorzaak van longoverdrukverwondingen kan voorkomen worden door je luchtvoorraad 

goed te plannen en te managen. 

□ Waar 

□ Niet waar 

 

 

4. Koppel de overeenkomende kenmerken aan het betreffend type longoverdrukverwonding. .  
 
Verwonding Kenmerken 
 
Luchtembolie 
 
Klaplong 
 
Subcutaan emfyseem 
 
Mediastinaal emfyseem 

 
Gas komt samen onder de huid in de hals en in de omgeving van het sleutelbeen 
 
Gas komt samen in de borstholte tussen de longen 

 
Gas wordt in de bloedbaan geperst 
 
Gas laat de long inklappen 

 

5. Een duiker heeft een vermoede decompressie-aandoening. De duiker ademt en is responsief. En jij hebt contact 

met de medische hulpdiensten. Welke van de volgende handelingen zijn geschikt voor de situatie? (Vink alle 

juiste antwoorden aan.) 

□ Dien de duiker zuurstof toe. 

□ Laat het slachtoffer liggen. 

□ Behandel de duiker tegen shock. 

□ Houd de ademhaling en hartslag van de duiker in de gaten. 
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6. Tijdens een kantduik raak je betrokken bij een ongeval waarbij een man (geen duiker) verdrinkt. Hij is boven 

water gehaald maar ademde niet. Na twee of drie beademingen hervatte hij zijn ademhaling. Hij geeft nu aan 

dat hij zich goed voelt en dat er geen reden is om naar het ziekenhuis te gaan. Je moet hem vertellen 

□ dat dit normaal is bij een verdrinking maar dat hij zichzelf goed in de gaten moet houden. 

□ dat hij zich medisch moet laten onderzoeken omdat uren na de verdrinking nog gevaarlijke symptomen 

kunnen optreden. 

 

 

7. Je redt een bewusteloze duiker die niet ademt. Je beademt hem aan het wateroppervlak en schat in dat het nog 

wel 15 minuten zwemmen is voordat je terug aan wal bent. Na hem een minuut te hebben beademd vertoont 

het slachtoffer nog steeds geen teken van leven. Het beste wat je nu kunt doen is de duiker naar de waterkant 

slepen om hem daar weer te beademen. 

□ Waar 

□ Niet waar 

 

8. Het is lastig om te controleren of iemand een hartslag heeft als je in het water ligt. Omdat er wel degelijk 

hartslag zou kunnen zijn ga je hem in elk geval beademen (in het begin althans). 

□ Waar 

□ Niet waar 

 

9. Welke van de volgende stappen zijn van toepassing als je iemand middels de mond-op-pocketmaskermethode 

gaat beademen? (Vink alle juiste antwoorden aan). 

□ Beadem elke twee seconden. 

□ Plaats het maskerbandje om het hoofd van de patiënt. 

□ Houd het masker met je duimen vast, met je overige vingers op het kaakbeen. 

□ Verwijder het masker om te controleren of de patiënt ademt 

 

10. Terwijl je terugkeert naar de boot treffen jij en je buddy een bewusteloze duiker aan die op de bodem ligt. De 

duiker heeft zijn ademautomaat niet meer in de mond. Je moet de automaat weer terug in de mond stoppen als 

je het slachtoffer terugbrengt naar de oppervlakte. 

□ Waar 

□ Niet waar 

 

11. Houd het hoofd van het slachtoffer uit de vorige vraag tijdens de opstijging in een normale positie. De 

uitzettende lucht in de longen zal dan zelf een weg naar buiten vinden. 

□ Waar 

□ Niet waar 
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12. Je beademt een bewusteloze duiker aan de oppervlakte. Je bent nog op ongeveer 6 meter/20 voet afstand van de 

zwemtrap van de boot waar de Divemaster en andere duikers klaar staan om te helpen. Je moet de beademingen 

____________________ en de uitrusting _____________________ terwijl je naar de boot zwemt. 

□ staken, verwijderen 

□ voortzetten, op zijn plek laten zitten 

□ voortzetten, verwijderen 

□ staken, op zijn plek laten zitten 

 

Verklaring van de cursist: Ik heb deze kennistoets zo goed mogelijk beantwoord. Eventuele vragen die ik onjuist of 

onvolledig heb beantwoord, zijn aan mij uitgelegd en ik begrijp nu alles wat ik wellicht heb gemist.  

Naam _______________________________________________________________________  

Datum _______________________________________________________________________ 
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Aan de cursist: Beantwoord de volgende vragen door het beste antwoord (of antwoorden) te kiezen. 

Houd er rekening mee dat de kennistoets tijdens je volgende les zal worden doorgenomen. 

 

1. Na afloop van een duikongeval waarvoor de medische hulpdiensten moesten worden ingeschakeld stelt een 

beambte je enkele vragen voor een formele ongevallenrapportage. Welke informatie zou je mogen verstrekken? 

(Vink alle juiste antwoorden aan.) 

□ Gebeurtenissen/feiten waar je persoonlijk getuige van was. 

□ Gebeurtenissen/feiten waar iemand je over heeft geïnformeerd. 

□ Jouw mening/aanname over wat er is gebeurd. 

□ Wiens fout het ongeval was. 

 

 

2. Het is zeer belangrijk dat je bij een vermoede decompressie-aandoening zuurstof toedient omdat gebleken is 

dat de effectiviteit van een recompressiebehandeling in veel gevallen hierdoor verbetert. 

□ Waar 

□ Niet waar 

 

 

3. Je hebt net geïnvesteerd in een zuurstofsysteem voor als je gaat duiken. Welke van onderstaande opmerkingen 

zijn juist? (Vink alle juiste antwoorden aan.) 

□ Houd de kraan ingevet met standaardsiliconengel. 

□ Doof altijd elke vuurbron voordat je zuurstof gaat gebruiken. 

□ Draai de kraan altijd snel open als je zuurstof gebruikt. 

□ Houd het systeem opgetuigd, zelfs wanneer je het niet gebruikt. 

 

 

4. Koppel het zuurstofsysteem met het type slachtoffer waar je het voor wilt inzetten. .  
 

Zuurstofsysteem Type slachtoffer 
 
Vraagsysteem 
 
Constante zuurstofstroom, beademingsmasker met reservoir 
 
Constante zuurstofstroom, pocketmasker 

 
Niet ademend 
 
Zwak ademend 

 
Ademend 

  
 

5. Als je een zuurstofsysteem gebruikt met een constante zuurstofstroom moet je het debiet in eerste instantie 

instellen op __________ liter per minuut. Als het reservoir steeds volledig leeggezogen wordt als de duiker 

inademt, moet je het debiet verhogen naar __________ liter per minuut. 

□ 5, 20 

□ 15, 25 

□ 10, 30 

□ 25, 40 

□ 20, 25 
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6. Het voordeel/de voordelen van een vraagzuurstofsysteem is/zijn (vink alle juiste antwoorden aan.) 

□ Goedkoper. 

□ Levert vrijwel 100% zuurstof. 

□ Geschikt voor niet-ademende slachtoffers. 

□ Je kunt er een standaard ademautomaat aan koppelen. 

□ Verspilt minder zuurstof. 

 

7. Je neemt en hebt de leiding over de plaats van een duikongeval. Je hebt primaire en secundaire zorg verleend 

en de medische hulpdiensten opgeroepen. Het slachtoffer ademt zuurstof. Terwijl je de medische hulpdiensten 

opwacht moet je (vink alle juiste antwoorden aan.) 

□ Behandelen tegen shock. 

□ Het gebied vrij houden zodat de medische hulpdiensten erbij kunnen. 

□ De AB-CAB’S blijven volgen. 

□ Het slachtoffer toestaan om rechtop te zitten (als hij dat comfortabeler vindt). 

□ contact zoeken met de plaatselijke, duikmedische faciliteiten. 

 

8. Welke gegevens moet je (indien beschikbaar) verzamelen om met de gewonde duiker en de medische 

hulpdiensten mee te geven? (Vink alle juiste antwoorden aan.) 

□ De naam van de duiker en zijn contactgegevens. 

□ Gegevens uit het duikprofiel. 

□ Belangrijke medische geschiedenis. 

□ Welke zorg is verleend. 

□ Naam en contactgegevens van de plaatselijke, duikmedische faciliteiten. 

□ Je inschattingen voor alle bovenstaande onderwerpen. 

 

9. Zet de stappen van de badmeestertechniek in de juiste volgorde (1 tot en met 6). 

— Pak het slachtoffer bij zijn polsen vast. 

— Leg het slachtoffer op zijn buik op de kant. 

— Trek het slachtoffer al staand tot aan zijn middel op de kant. 

— Leg de handen van het slachtoffer op de kant. 

— Hijs het slachtoffer uit het water. 

— Hijs jezelf op de kant terwijl je de handen van het slachtoffer met één hand vasthoudt. 
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10. Je neemt een bewusteloos slachtoffer die niet ademt het water uit bij een zwakke branding. Het zal meer dan 

vijf seconden duren voordat je de persoon aan wal hebt. Het protocol voor beademing als je deze moet 

onderbreken is om een beademingscyclus te beginnen met ________ beademingen, om vervolgens _________ 

keer te beademen na niet meer dan __________ seconden. 

□ 2, 8, 120 

□ 4, 6, 15 

□ 4, 4, 45 

□ 6, 8, 60 

□ 2, 2, 30 

 

Verklaring van de cursist: Ik heb deze kennistoets zo goed mogelijk beantwoord. Eventuele vragen die ik onjuist of 

onvolledig heb beantwoord, zijn aan mij uitgelegd en ik begrijp nu alles wat ik wellicht heb gemist.  

Naam _______________________________________________________________________  

Datum _______________________________________________________________________ 


