
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Scuba Safety & First Aid – Module 2 – Versie 1 
 

1. Ieder medisch probleem is ook een medisch 
noodgeval, ongeacht de zwaarte van het 
probleem. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

2. De eerste stap in de omgang met een 
medisch noodgeval is het uitvoeren van 
hartreanimatie. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

3. In een algemene beoordeling bepaal je 
eventuele gevaren voor jezelf en maak je een 
inschatting of de wervelkolom van de patiënt 
een complicerende factor voor de hulpverlening 
kan zijn. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

4. Afgezien van uitzonderlijke situaties (zoals 
het helpen van familie of iemand van wie je 
weet dat er geen besmettingsgevaar is) wordt 
aanbevolen dat redders handschoenen en 
andere beschermende middelen gebruiken. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

5. De stappen van de eerste beoordeling voeren 
je langs de indicatoren die erop kunnen wijzen 
dat de zuurstofverzorging van de 
lichaamsweefsels onvoldoende is. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

6. Wanneer de eerste beoordeling is afgerond 
kun je je volledig richten op andere manieren 
om te helpen. Het is niet nodig om dingen die al 
gecontroleerd zijn als deel van de eerste 
beoordeling nog eens te controleren. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

7. Wanneer een patiënt ademt, dan mag je 
ervan uitgaan dat de patiënt ook circulatie 
heeft. 
 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

8. Wanneer je een verwonding aan de 
wervelkolom vermoed en wanneer je de 
medische hulpdiensten binnen redelijke tijd 
ter plaatse kunt verwachten, dan doe je er 
goed aan het niveau van bewustzijn te blijven 
controleren terwijl je de wervelkolom 
beschermt. 
 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

9. Wanneer de patiënt niet in staat is om 
vloeistoffen uit de mond en bronchiën te 
verwijderen, of wanneer je de patiënt alleen 
moet laten om iets anders te doen, dan kun je 
de patiënt in een positie plaatsen die de 
ademwegen open houdt. Deze positie heet de 
stabiele zijligging. 
 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

10. De eerste stap om een zware bloeding te 
stoppen is een drukpunt. 
 

a)   Goed 
b)   Fout 


