
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Scuba Safety & First Aid – Module 2 – Versie 2 
 

1. Herkennen dat er een probleem is, 
gecombineerd met het alarmeren van de 
medische hulpdiensten zijn de belangrijkste 
stappen in de omgang met een medisch 
noodgeval. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

2. Welke van de volgende punten geven het 
soort informatie aan dat je dient door te geven 
wanneer je de medische hulpdiensten 
alarmeert (kruis alle juiste antwoorden aan)? 

 

a)   Je naam 
b)   De aard van het noodgeval 
c)   Waar je bent 
d)   De weersomstandigheden 

 
3. Een samenhangend antwoord op je vraag om 
toestemming om te helpen is een teken van het 
hoogste niveau van bewustzijn. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

4. Wanneer je een verwonding aan de 
wervelkolom verwacht, dan draai je een patiënt 
niet om, om alleen maar te kijken of die ademt 
of een ernstige bloeding heeft. Je draait in dat 
geval een patiënt alleen als het niet anders kan. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

5. Ongeacht in welk land je bent, je kunt altijd 
van de Heimlich-methode gebruik maken om bij 
geblokkeerde luchtwegen te helpen. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

6. Tenzij je duidelijke kenmerken van circulatie 
ziet – een natuurlijke huidskleur, polsslag – 
moet je er vanuit gaan dat een niet ademende 
patiënt ook geen hartslag heeft. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

7. Welke van de volgende zijn redenen om op 
te houden met hartreanimatie (kruis alle juiste 
antwoorden aan)? 
 

a)   Wanneer je niet meer kunt 
b)   Wanneer een AED ter plaatse 

beschikbaar is 
c)   Wanneer de medische hulpdiensten de 

patiënt van je overnemen 
d)   Geen van bovenstaande antwoorden is 

juist 
 

8. Als deel van de handelingen om shock te 
voorkomen zorg je voor schaduw bij warm 
weer en voor isolatie (bv een deken) bij koud 
weer. 
 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

9. Verwondingen zijn medische problemen die 
hun oorzaak vinden in een uitwerking van 
buitenaf. Ziektes zijn medische condities die 
zich in het lichaam van de patiënt 
ontwikkelen. 
 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

10. Om de plaats schoon te maken waar een 
zwemmer met de tentakels van een kwal in 
aanraking is geweest, mag je nooit iets anders 
gebruiken dan schoon kraanwater. 
 

a)   Goed 
b)   Fout 


