
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Scuba Safety & First Aid – Module 3 & 4 – Versie 2 
 

1. Een assistentie gaat ervan uit dat een duiker 
niet meer in staat is om acties uit te voeren die 
tot een oplossing van de situatie bijdragen. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

2. Wanneer je te water moet gaan om een 
duiker te helpen, dan zal je sneller zijn wanneer 
je op een plaats te water gaat die de 
zwemafstand tot een minimum beperkt. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

3. Om het voor een vermoeide duiker 
gemakkelijker te maken om het water te 
verlaten is het vaak voldoende om de 
persluchtset en gewichten van de duiker over te 
nemen. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

4. De gemakkelijkste (en veiligste) manier om 
een duiker die aan de oppervlakte in paniek is 
te naderen is van onder water. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

5. De beste manier om in een gebied met een 
vlakke bodem en sterke stroming te zoeken is 
een zich vergrotende spiraal met een kompas. 

 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

6. Welke acties moet je nemen om een 
bewusteloze duiker naar de oppervlakte te 
brengen (kruis alle juiste antwoorden aan)? 

 

a)   De ademautomaat in de mond van het 
slachtoffer houden 

b)   Het hoofd van het slachtoffer in een 
positie houden die ook open luchtweg 
ondersteund 

c)   De duiker stevig vasthouden 
d)   Tijdens de opstijging het drijfvermogen 

onder controle houden 

7. Welke banden van het trimvest kunnen de 
te kiezen techniek voor het verwijderen van 
de uitrusting beïnvloeden? 
 

a)   De band voor de borstkas 
b)   De heup-band met sluiting 
c)   De heup-band met klittenband 
d)   De schouderbanden 

 

8. Wanneer je het water verlaat op een steil en 
glibberig oppervlak (zoals je dit vaak op dijken 
tegenkomt), dan is de brandweergreep de 
beste manier om een bewusteloze duiker het 
water uit te brengen. 
 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

9. Wanneer je je precies houdt aan wat je in 
de Scuba Safety & First Aid cursus geleerd 
hebt, dan kun je zeker zijn van een goede 
afloop van een noodgeval. De procedures die 
je leert zijn de juiste in alle omstandigheden. 
 

a)   Goed 
b)   Fout 

 

10. Wat is de aanbevolen eerste stap in het 
denkproces om in een noodgeval een 
actieplan voor een noodgeval te formuleren? 
 

a)   Inventariseer alles wat ter plaatse is en 
nuttig kan zijn voor het oplossen van 
het noodgeval 

b)   Formuleer het gewenste resultaat 
(doel) 

c)   Alle duikers bij elkaar roepen om te zien 
wie een goed voorstel heeft hoe te 
handelen 

d)   En oplossing vinden voor mogelijke 
uitdagingen 


