
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Advanced Scuba Diver – Module 3 – Versie 1 
 

1. Welke van de volgende kunnen 
complicerende factoren zijn wanneer je een 
duik naar grotere diepte maakt (kruis alle juiste 
antwoorden aan)? 

 

a)   Een groter risico op decompressieziekte 
b)   De verschillen tussen zout en zoet water 
c)    Een gebrek aan omgevingslicht 
d)   Lage temperaturen 
e)   Een toegenomen luchtverbruik 
f) Het beduidend samendrukken van een 

duikpak 
 

2. Wanneer gedoken wordt op een plaats met 
beperkt zicht, dan zijn duikers meer dan 
normaal afhankelijk van hun instrumenten. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

3. Wanneer een ademautomaat tijdens een 
duik bevriest, dan is het waarschijnlijk dat het 
de eerste trap betreft. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

4. Voor duiken in koud water heeft het de 
voorkeur een tweede trap van plastic te 
gebruiken. Plastic isoleert goed, waardoor de 
binnenkant van de automaat tegen het koude 
water beschermd wordt. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

5. De bescherming tegen de kou van een 7mm 
natpak op 30 meter diepte is gelijk aan de 
bescherming op geringe diepte. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

6. Voor diepe duiken kan een duiker het beste 
kiezen voor een ademautomaat met een 
gebalanceerde eerste trap. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

7. Welke van de volgende symptomen kunnen 
met (stikstof) narcose in verband gebracht 
worden (kruis alle juiste antwoorden aan)? 
 

a)   Mentale afwezigheid 
b)   Concentratiemoeilijkheden 
c)   Slechte coördinatie 
d)   Niet in staat zijn eenvoudige taken uit te 

voeren 
e)   Euforie 
f) Verhoogd niveau van stress 
g)   Pijn in de gewrichten 

 

8. Om een narcose te voorkomen kan een 
duiker er voor kiezen diepere duiken met 
Nitrox te maken. In Nitrox wordt een deel van 
de stikstof vervangen door zuurstof, waardoor 
het adem-gas minder narcotiserend is. 
 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

9. De diepste duik van de dag dient als eerste 
gemaakt te worden. 
 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

10. Voor diepere duiken is het altijd 
aanbevolen om een stop van 3 minuten op 5 
meter diepte te maken. Duikcomputers 
kunnen eventueel een aanvullende stop op 
grotere diepte vereisen. 
 

a)   Goed 
b)   Fout 


