
 

 

Open Water Scuba Diver – Module 4 – Versie 2 

1. Wanneer het inflator mechanisme van een 
trimvest blokkeert en het vest ongecontroleerd 
opgeblazen wordt, dan is het aan te bevelen om de 
middendrukslang van de inflator los te koppelen. 

a) Goed  b)    Fout 

2. Wanneer een duiker merkt dat de lucht op raakt, 
dan is het opstijgen terwijl uit de alternatieve 
luchtvoorziening van de buddy geademd wordt: 

a) De eerste en beste optie. 

b) De tweede optie, omdat een normale 

opstijging eerst komt. 

c) De tweede optie omdat een 

gecontroleerde zwemmende 

noodopstijging eerst komt. 

d) De derde optie omdat de normale 

opstijging en gecontroleerde zwemmende 

noodopstijging eerst komen. 

3. Welke van de volgende zijn mogelijkheden voor 
de omgang met mogelijke problemen aan de 
oppervlakte (kruis alle juiste antwoorden aan)? 

a) De duikplaats markeren met een duikvlag 

b) Een SMB (boei) te laten opstijgen alvorens 

naar de oppervlakte te gaan 

c) Tijdens de opstijging een arm gestrekt 

omhoog te houden 

d) Een beschermde plaats kiezen om aan het 

einde van de duik naar boven te komen 

4. Hoe kun je zorgen dat je er klaar voor bent om 
een andere duiker te helpen (kruis alle juiste 
antwoorden aan)? 

a) Blijf fit en houd je vaardigheden up-to-date 

b) Leer aanvullende vaardigheden in het 

Scuba Safety & First Aid programma 

c) Zorg dat aanvullende uitrusting zoals lijnen, 

een pocket-mask en eerste-hulp materiaal 

aanwezig is 

d) Maak wanneer je een nieuwe duikplaats 

bezoekt een plan voor de omgang met 

noodgevallen 

5. De belangrijkste overweging bij een redding is 
jezelf niet in gevaar te brengen. 

a) Goed  b)    Fout 

6. Slachtoffers van een bijna-verdrinking moeten 
ook wanneer ze zich goed voelen medische hulp in 
aanspraak nemen, omdat: 

a) Het water dat in de longen was 

waarschijnlijk surfactant weggespoeld 

heeft, waarmee het risico op een 

secondaire verdrinking is ontstaan. 

b) De dokter moet uitzoeken wat er precies 

gebeurd is zodat hij advies kan geven om 

een dergelijk voorval in de toekomst te 

voorkomen. 

c) Slachtoffers van een bijna verdrinking 

waarschijnlijk ook decompressieziekte 

hebben. 

d) Geen antwoord is juist. 

7. Er zijn maar heel weinig aan het duiken 
gerelateerde noodgevallen waarin de 
zuurstofverzorging in het lichaam in gevaar komt. 

a) Goed  b)    Fout 

8. Welke van de volgende vallen onder de term 
decompressie-aandoening (kruis alle juiste 
antwoorden aan): 

a) Decompressieziekte. 

b) Overdrukverwondingen aan de longen. 

c) Stikstofnarcose. 

d) Vergiftiging door koolstofmonoxide. 

9. Het niveau van brevettering en de ervaring van 
jou en je buddy zijn bepalend voor de grenzen 
waarbinnen gedoken wordt, zoals de maximale 
diepte en acceptabele duikomstandigheden. 

a) Goed  b)    Fout 

10. Wanneer je op de duikplaats aankomt, dan 
dien je zo snel mogelijk je duikpak aan te trekken. 

a) Goed  b)    Fout 


