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Introductie

Het Scuba Safety & First Aid programma is bedoeld als
voorbereiding voor duikers om hun verantwoordelijkheid ten 
opzichte van hun buddy te verbeteren. Het programma vergroot het 
bewustzijn van factoren die een duik kunnen compliceren. Dit staat 
ze toe preventief te handelen en zo noodgevallen bij het duiken te 
voorkomen. Om dat te kunnen doen moeten duikers oplettend zijn en vooruit kunnen denken. Dat 
vereist een hoger bewustzijnsniveau. In het eerste niveau (Open Water Scuba Divers) tenderen duikers 
ertoe zich op zichzelf te concentreren. Ze houden zich bezig met hun eigen acties. Bij het tweede 
bewustzijnsniveau (Basic Advanced Scuba Diver) worden duikers zich meer bewust van hun omgeving. 
In deze stap wordt het bewustzijn op het niveau gebracht waarin de acties van andere duikers centraal 

staan.

Ongeacht hoe goed duikers opletten, 
noodgevallen kunnen altijd optreden. 
Het tweede deel van de Scuba Safety & 
First Aid cursus gaat daarom over
technieken voor eerste-hulp, redding 
en het leiding geven in noodgevallen. 
Het Scuba Safety & First Aid 
programma combineert de redding 
van duikers met algemene eerste-hulp 
en telt daarom mee voor de vereisten 
voor hogere opleidingen waarin 
gevraagd wordt dat deelnemers een 
eerste-hulp brevet hebben. Zowel 
eerste-hulp vaardigheden als 
vaardigheden voor het redden van 
duikers moeten regelmatig geoefend 
worden. Om die reden moet uiterlijke 
iedere twee jaar een herhalingscursus 
gedaan worden. De minimum leeftijd 
voor deelname aan deze cursus is 12 
en de minimum vooropleiding is Basic 
Advanced Scuba Diver.

Beschrijf de strekking van het 
Scuba Safety & First Aid 
programma.
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Het voorkomen van 
noodgevallen bij het 
duiken
Noodgevallen bij het duiken staan vaak in relatie tot uitrusting, de vaardigheid van de duiker om met de 
heersende omstandigheden om te gaan of het niet in staat zijn bepaalde handelingen uit te voeren. De 
voorbereiding om noodgevallen bij het duiken te voorkomen moet zich dus op deze drie aspecten 
richten. De meeste noodgevallen gebeuren niet plotseling. Een noodgeval is vaak het einde van een 
aaneenschakeling van gebeurtenissen die door een klein probleem op gang gebracht is. Dat brengt de 
consequentie met zich mee dat het voorkomen van noodgevallen betekent dat kleinere problemen in 
een vroeg stadium herkend moeten worden.

Om de vaardigheid van duikers met een Scuba Safety & First Aid brevet voor het vroegtijdig herkennen 
van problemen de verbeteren is informatie nodig. Daarom gaat dit hoofdstuk in op de mechanismen 
achter stress, het herkennen daarvan en mogelijkheden om beter met stressfactoren om te gaan. De rol 
van training wordt besproken met nadruk op het belang van training buiten en naast cursussen. In het 
laatste deel van dit hoofdstuk worden mogelijke problemen in verbinding met duikuitrusting 
behandeld. De kennis van mogelijke complicaties staat daarbij aan de basis van het voorkomen van 
problemen.

http://www.scuba-publications.com
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Alle noodgevallen bij het duiken zijn uniek. Achteraf gezien wordt 
vaak duidelijk dat een noodgeval voorkomen had kunnen worden, 
terwijl dat in andere gevallen onwaarschijnlijk of onmogelijk zou 
zijn. Een duiker kan een duikvlag plaatsen, opstijgen met een hand 
boven het hoofd en voor het aan de oppervlakte gaan ter controle 
360° draaien om zeker te stellen dat er geen obstakels zijn. Al die preventieve maatregelen kunnen niet 
voorkomen door de plank van een windsurfer geraakt te worden, die de betekenis van de duikvlag niet 
kent. Zulke onverwachte ongelukken zullen blijven gebeuren. Ze kunnen niet voorkomen worden, maar 
zijn gelukkig zeer zeldzaam.

Er zijn veel noodgevallen die wel voorkomen hadden kunnen worden. 
Dit zijn incidenten die aan het einde van een aaneenschakeling van 
gebeurtenissen staan. Wanneer een duiker geen lucht meer heeft, dan 
is de controle van de instrumenten gebrekkig geweest. Wanneer een 
duiker in paniek raakt, dan is oplopende stress niet opgemerkt. 
Wanneer uitrusting uitvalt, dan is deze waarschijnlijk voor gebruik 
niet goed gecontroleerd. Wanneer een duiker moeite heeft om op een 
klein probleem of ongemak te reageren, dan heeft het niveau van 
vaardigheden niet genoeg aandacht gehad. Vaak ontwikkelen 
noodgevallen zich uit een onbeduidend ongemak. Wanneer dat kleine 
ongemak niet verholpen wordt, of wanneer dat niet lukt, dan kan een 
keten van gebeurtenissen volgen die uiteindelijk uitmonden in een 
noodgeval. Het voorkomen van noodgevallen maakt het noodzakelijk 
dat de duiker met het Scuba Safety & First Aid brevet oplettend is. 
Vroegtijdige herkenning van kleine problemen en ongemakken, en er op een passende manier op 
reageren, zijn een beduidende stap om noodgevallen te voorkomen.

Om te kunnen reageren op kleine problemen die een 
aaneenschakeling van gebeurtenissen kunnen veroorzaken, moet je 
weten waarop je moet letten. Een eerste categorie heeft te maken 
met de gemoedstoestand van de duiker. Een duiker met zich 
opbouwende stress kan uiteindelijk in paniek raken. Problemen 
moeten opgelost worden voordat het zover komt. Een te laag niveau 
van vaardigheden kan een complicatie vormen in een op zich 
onbeduidende situatie, wat dit tot de tweede categorie maakt. In de derde categorie gaat het op 
problemen die aan de uitrusting gerelateerd zijn. Uitrusting kan defect raken, maar problemen kunnen 

ook voortkomen uit een verkeerd gebruik, een slechte keuze of 
door uitrusting die niet geschikt is voor de geplande duik.

Een stressfactor is iets dat 
een uitwerking heeft op het 
lichamelijke en/of geestelijke 
welbevinden van een duiker. 
Het normale bevinden wordt verstoord door een omgevings-, 
interne of externe stimulus. Zo’n stimulus wordt een 
stressfactor genoemd. Wanneer de stressfactor het geestelijke 
welbevinden verstoord, dan heeft de duiker mentale stress. Bij 
verstoring van het lichamelijke welbevinden ontstaat
lichamelijke stress. Lichamelijke stress is zelf een stressfactor 
die mentale stress kan veroorzaken.

Lichamelijke stressfactoren bestaan onder andere uit 
temperatuur, inspanning, ziekte, honger, dorst, pijn,

Beschrijf de kenmerken van 
noodgevallen die voorkomen 
hadden kunnen worden.

Noem drie categorieën van 
problemen waaraan een duiker 
op het niveau van Scuba Safety 
& First Aid aandacht moet 
besteden.

Beschrijf wat stress is en hoe het 
zich tot paniek kan ontwikkelen.
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verwonding, oncomfortabele uitrusting of andere factoren die een directe invloed op het lichaam 
hebben. Het punt waarop een lichamelijke stressfactor begint stress te veroorzaken verschilt van 
persoon tot persoon. De individuele gevoeligheid hangt af van de vaardigheid van een persoon om met 
de stressfactor om te gaan. Die omgang kan gezien worden als het vermogen om de stressfactor te 
negeren of af te doen als iets onbelangrijks. Het vermogen om een stressfactor te negeren hangt (naast 
andere factoren) samen met de lichamelijke conditie.

Mentale stressfactoren zijn minder goed grijpbaar. Omgevingsfactoren 
zoals hard geluid, het gedrag van andere mensen of een haastige menigte 
kunnen (externe) stressfactoren zijn. Interne stressfactoren bestaan onder 
andere uit bedenkingen over de eigen vaardigheden, angst voor 
donkerheid, kleine ruimten, diepte en andere. Veel mentale stressfactoren 
hebben zowel een externe als een interne component. Dit baseert op de 
wetenschap dat een psychologische situatie alleen bedreigend is wanneer 
deze als zodanig wordt ondervonden. Een situatie die voor de ene persoon 
volledig normaal is kan voor een ander een stressfactor zijn. Mensen 
ondervinden situaties verschillend. Om situaties te herkennen die stress 
veroorzaken kunnen is het niet voldoende om eventuele stressfactoren in 
het oog te houden. Om mentale stress te herkennen moet je ook letten op de 
reacties (of het gebrek daaraan) van andere duikers.

Wanneer een duiker geconfronteerd wordt met een stressfactor en 
daardoor gespannen raakt, dan zal op de een of andere manier een corrigerende actie uitgevoerd 
worden. Wanneer een dergelijke actie succesvol is, dan is op de juiste manier met de stressfactor 
omgegaan. Zo’n actie kan betekenen dat beter met de stressfactor omgegaan wordt, maar kan ook 
ontwijkend zijn. Ontwijken betekent dat je het (ondervonden) gevaar uit de weg gaat door een duik af 
te breken of door helemaal niet te water te gaan. Soms zijn duikers niet in staat om een succesvol 
actieplan te formuleren. In andere gevallen maken ze een verkeerde keuze, waardoor de reactie op de 
stressfactor een verslechtering van de situatie met zich meebrengt. Als een effectieve reactie op de 
stressfactor uitblijft, dan zal het gespannen gevoel toenemen. Uiteindelijk zal dit tot paniek voeren.

Iemand die in paniek is reageert alleen nog 
instinctief en uit angst. Een rationele reactie op 
gegeven opdrachten mag niet verwacht worden. 
Een duiker in paniek zal niet het initiatief nemen 
om een situatie te verbeteren en eerder 
doorzwemmen tot volledige uitputting dan er aan 
te denken het trimvest op te blazen of lood af te 
werpen. De betroffen persoon is volledig 
overdonderd door de situatie. Voor het 
verhinderen van noodgevallen is het dus 
belangrijk dat je herkend wanneer bij een duiker 
de spanningen toenemen, voordat dit zich tot 
paniek ontwikkelt. De tijd die het duurt voordat 
stress zich tot paniek ontwikkeld kan sterk 
variëren. Stress kan binnen een minuut tot paniek voeren, maar het kan ook het grootste deel van de 
duik duren voordat het zover is (ook wanneer de stressfactor sinds het te water gaan een rol heeft 
gespeeld).

Stress is op zich niet slecht. Het is de natuurlijke reactie van het lichaam en de geest in de aanwezigheid 
van een stressfactor. De spanningen zijn bedoeld als teken dat we een manier moeten vinden om met de 
situatie om te gaan. Een laag niveau van stress zorgt dat we oplettend blijven. Het zal de manier waarop 
je met de situatie omgaat efficiënter maken. Stress wordt gevaarlijk wanneer spanningen 
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ongecontroleerd toenemen. Dat is ook het geval wanneer geen effectieve manier gevonden wordt om 
met de stressfactor om te gaan (of die te ontwijken). Ook een verkeerde reactie op een stressfactor is 
gevaarlijk.

Alleen situaties die als stressvol ondervonden worden kunnen stress 
veroorzaken. Angst voor het onbekende en twijfel over je eigen 
vaardigheid om met een situatie om te gaan kunnen een beduidende 
oorzaak van stress zijn. Het verbeteren van je vaardigheid om met 
stressfactoren om te gaan betekent dus dat je je bekend moet maken 
met een veelvoud aan situaties en dat je vertrouwen ontwikkeld in je 
eigen vaardigheden. Voor het verbeteren van je vaardigheid om met 
stress om te gaan moet je dus zo vaak mogelijk duiken en dat in een zo breed mogelijke variatie aan 
omstandigheden. Angst voor het onbekende neemt af met toenemende ervaring. Vergroot je ervaring 
stap voor stap door telkens bij andere weersomstandigheden en duikcondities het water in te gaan. Het 
is niet de bedoeling dat je in een enkele stap van comfortabele en gecontroleerde omstandigheden gaat 
duiken onder zeer slechte omstandigheden. Ontwikkel je ervaring door telkens de grens een beetje te 
verleggen, totdat je aan je persoonlijke limiet komt.

Er is maar één manier om vertrouwen in je eigen vaardigheden te 
ontwikkelen - oefenen. Het verlengen van de tijd dat je onder water je 
adem kunt inhouden geeft je vertrouwen dat je aan de oppervlakte terug 
kunt keren wanneer je ooit zonder lucht zou raken. Het oefenen van je 
controle over het drijfvermogen geeft je het vertrouwen dat je de gewenste 
diepte kunt handhaven. Wanneer je je conditie verbeterd door regelmatig 
te gaan snorkelen, dan voel je je beter voorbereid om tegen stroming in te 
zwemmen wanneer dat nodig is. Oefen algemene duikvaardigheden met 
gesloten ogen om de angst te verliezen dat je niet kunt handelen wanneer 
het zicht verslechterd. Probeer nieuwe technieken of andere manieren om 
een probleem op te lossen. Dit staat je toe om te improviseren wanneer de 
“normale” reactie een probleem niet oplost.

Het is waarschijnlijk het gemakkelijkste om lichamelijke stress uit de weg 
te gaan. Ga alleen duiken wanneer je je goed voelt. Duik niet op een lege 

maag en drink genoeg om uitdroging te voorkomen. Houd je bij koud weer warm voordat je het water 
in gaat en draag een duikpak dat je tijdens de duik voldoende tegen afkoeling beschermd. Voorkom bij 
warm weer dat je voor de duik oververhit raakt. Stel zeker dat je uitrusting goed werkt, de juiste maat 
heeft en geschikt is voor de duikomstandigheden.

Aan land, voor het begin van een duik, kan stress herkend worden 
aan een grote variatie van symptomen. Voor een ander zijn 
gedragssymptomen vaak het beste te herkennen. Dit kan zijn dat een 
duiker zich van de groep isoleert, nerveus gedrag vertoond (heen en 
weer lopen, nagelbijten, et cetera), het negeren van verantwoordelijkheid en veranderingen in 
eetgedrag, roken of praten. Emotionele symptomen bestaan uit humeurigheid, snel geïrriteerd raken, 
niet kunnen ontspannen, onrustig of depressief zijn. De betroffen duiker kan zich door de situatie 
overmand, geïsoleerd of ongelukkig voelen. Deze laatste symptomen zijn voor een buitenstaander 
moeilijk te herkennen. Datzelfde geldt voor lichamelijke symptomen zoals een snelle polsslag, 
misselijkheid of duizeligheid.

Onder water vormen cognitieve symptomen vaak de beste aanwijzing. Een slecht oordeelsvermogen, 
geheugenproblemen en zich niet kunnen concentreren, zijn herkenbaar in de acties van een duiker. Het 
reageren op handsignalen, het tijdig aanpassen van het drijfvermogen en het volgen van het duikplan 
zijn deel van “wat een duiker doet”. Afwijkingen van het verwachte gedrag, of vertragingen daarbij, zijn 

Beschrijf de mogelijkheden die 
een duiker heeft om de 
vaardigheid om met 
stressfactoren om te gaan, te 
verbeteren.

Beschrijf hoe je stress bij een 
andere duiker kunt herkennen.
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een indicatie dat de duiker er met de gedachten niet bij is. Ze zijn een indicatie dat de duiker gespannen 
is. Naast de afwezigheid van verwacht gedrag kan de duiker gedrag vertonen dat een indicatie geeft 
welke stressfactor invloed heeft. De armen om het lichaam houden tegen de kou, zich ergens aan vast 
houden vanwege de angst dieper te zinken, ondieper te duiken dan de rest van de groep vanwege 
gebrek aan zelfvertrouwen om de oppervlakte te kunnen bereiken, het vasthouden van de automaat of 
inflator et cetera.

Wanneer je het vermoeden hebt 
dat een duiker gespannen is 
voor de komende duik, praat 
dan met de duiker. De 
symptomen van stress zijn niet 
exclusief. Alle symptomen die door jou als een indicatie van stress 
beoordeeld worden, kunnen iets heel anders betekenen. Een 
duiker kan teruggetrokken zijn om te visualiseren en zich daardoor 
beter op de duik voorbereiden. Kortaf zijn kan het “normale” 
gedrag van een persoon zijn. Het niet vervullen van taken kan 
domweg betekenen dat niemand de moeite genomen heeft om een 
duiker te informeren wat verwacht wordt. Je moet daarom met de 
duiker praten om te zien of je vermoeden van gespannenheid 
bevestigd wordt in plaats van de duiker aanspreken op zijn (door 
jou vastgestelde) stress. Je zou een dialoog kunnen beginnen door 

de duiker te vragen of die deze duikplaats kent.

Wanneer je vermoeden van gespannenheid bevestigd wordt, dan is er nog geen reden om je zorgen te 
maken. Sommige duikers zijn altijd gespannen voordat ze het water ingaan, en ontspannen zich op het 
moment dat ze de eerste ademteug uit de automaat genomen hebben. Wanneer de gespannenheid 
echter in relatie staat tot een specifieke stressfactor, dan moet daarmee omgegaan worden. Een slecht 
oordeelsvermogen en concentratieproblemen zijn symptomen van stress. Het is daarom mogelijk dat 
de duiker zelf niet in staat is om een plan te maken voor de omgang met de stressfactor. In dat geval 
kun jij misschien advies geven.

De strategieën om actie te nemen in relatie met een 
stressfactor zijn in twee categorieën onder te 
brengen. Dit zijn technieken om beter met de 
stressfactor om te gaan en mogelijkheden om de 
stressfactor uit de weg te gaan (in het Engels wordt 
dit soms “fight or flight” genoemd). Acties om de 
omgang met een stressfactor te verbeteren zijn 
bijvoorbeeld handelingen om het zelfvertrouwen te 
verbeteren. Dat kan het geven van informatie zijn 
over wat onder water te verwachten is (om angst 
voor het onbekende te reduceren). Het uit de weg 
gaan van een stressfactor kan bijvoorbeeld gedaan 

worden door het duikplan aan te passen. Spreek af om op geringere diepte te blijven, om niet tegen de 
stroming te zwemmen of door af te spreken dat jullie het proberen, maar dat het in orde is om de duik 
op ieder moment af te breken (ook wanneer dat onmiddellijk na het te water gaan is). Het ontwijken 
van stressfactoren kan ook betekenen dat de duiker ervan afziet te gaan duiken.

Onder water kan het nodig zijn om beslister te reageren. Wanneer de gespannenheid is toegenomen tot 
het niveau dat het voor een andere duiker zichtbaar is, dan mag niet nog meer tijd verloren gaan. Er 
moet dan begonnen worden aan een strategie om met de stressfactor om te gaan. In de meeste gevallen 
is het aan te bevelen om als eerste stap naar geringere diepte op te stijgen. Voor veel duikers geeft de 

Beschrijf wat je moet doen 
wanneer je bij een andere 
duiker stress herkend.
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nabijheid van de oppervlakte een gevoel van controle. Wanneer een duiker het gevoel heeft de situatie 
onder controle te hebben, dan kan dit de stress reduceren. Zolang niet bekend is om welke stressfactor 
het gaat heeft een strategie om daarmee om te gaan, of die uit de weg te gaan, geen zin (je kunt hooguit 
alle mogelijke stressfactoren tegelijk uit de weg gaan door de duik te beëindigen). Er zijn echter 
situaties waarin het onmiddellijk duidelijk is wat de stressfactor is. Zulke duidelijke stressfactoren zijn 
bijvoorbeeld kou, sterke stroming of hoge golven. Dit zijn stressfactoren die op alle duikers dezelfde 
uitwerking hebben omdat ze “echt” zijn en niet ondervonden. Wanneer het duidelijk is wat de 
stressfactor is (en wanneer de duiker dit bevestigd), dan kun je wellicht aangegeven hoe daarmee om te 
gaan. Wanneer je geen strategie kunt aanbieden, dan moet de duik afgebroken worden.

De naam doet anders vermoeden, maar het grootste deel van een 
duikopleiding is er niet voor bedoeld om te leren duiken. Al in een 
beginner-opleiding wordt een groot deel van de lestijd besteed aan 
de omgang met onverwachte situaties. Het leegblazen van een 
duikmasker is geen duiken en het terugvinden van een automaat is 
dat ook niet. Duiken is onder water zwemmen, controle houden over de richting, bij de buddy blijven en 

dergelijke handelingen. Vaardigheden om noodgevallen te voorkomen 
worden geleerd om in een ongewenste situatie zo te handelen dat die 
situatie wordt opgelost. Dit zijn geen “duikvaardigheden”, maar 
vaardigheden die gedaan worden wanneer er iets is dat de normale 
voorzetting van de duik hindert.

Wanneer je niet in staat bent om de benodigde vaardigheid uit te voeren 
om met een onverwachte situatie om te gaan, dat kan dat een noodgeval 
veroorzaken. Wanneer een problematische situatie niet adequaat 
opgelost kan worden, dan kan daardoor een aaneenschakeling van 
gebeurtenissen op gang gebracht worden. Het is vaak niet het eerste 
probleem dat de oorzaak van een noodgeval is, maar de 
aaneenschakeling van problemen die daarop volgt. Een eenvoudig 
gebrek in vaardigheid kan bij een probleem spanningen veroorzaken die 
zich tot paniek ontwikkelen. Problemen met controle over het 

drijfvermogen kunnen tot gevolg hebben dat een duiker dieper afzinkt dan de bedoeling was. De 
daarmee verbonden pogingen om naar geringere diepte op te stijgen kunnen kramp in de benen tot 
gevolg hebben. Door de kramp kan de duiker niet meer omhoog zwemmen en zal dus dieper 
wegzinken. Uiteindelijk moet de duiker dan drastischer op de situatie reageren door het vest (te veel) 
op te blazen of lood af te werpen en daardoor een ongecontroleerde opstijging veroorzaken.

Naast andere doelen is een duikopleiding erop gericht om 
technieken te leren die noodzakelijk zijn om in een 
onverwachte situatie te handelen. Sommige van deze 
technieken zijn algemeen, zoals het leegblazen van het 
masker, het terugvinden van een automaat of het verhelpen 
van kramp. Andere vaardigheden zijn gebonden aan 
specifieke duikomstandigheden. Te water gaan door de 
branding, controle houden over de diepte bij (zeer) slecht 
zicht of het wisselen op de tweede automaat (en het sluiten 
van de kraan van de andere) wanneer in koud water de 
primaire tweede trap bevriest, vallen allen in deze tweede 
categorie. Een laatste categorie bestaat uit technieken die 
nodig zijn voor speciale activiteiten. Bijvoorbeeld zijn dit 
lijnsignalen die gebruikt worden voor communicatie tussen 

de duikers onder ijs en de lijnvoerder aan de oppervlakte. Het duiken op plaatsen waar de bodem veel 
dieper is dan de diepte van de duik, zoals een duik aan een steile wand, of de handelingen die gedaan 

Beschrijf de rol van training
voor het voorkomen van 
noodgevallen.
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moeten worden wanneer een hefballon te snel naar boven schiet. Voor het duiken in een droogpak is dit 
onder andere de vaardigheid om uit een situatie te draaien waarin de duiker met de benen naar boven 
opstijgt. Voor het nachtduiken kan dit de vertrouwdheid met de 
signalen voor communicatie in het donker zijn.

De bovenstaande voorbeelden geven aan dat duikopleidingen drie 
verschillende rollen vervullen met betrekking tot het voorkomen van 
noodgevallen. In een eerste cursus moeten duikers de algemene 
vaardigheden leren die dienen als reactie op problemen die bij iedere 
duik zouden kunnen voorkomen. Duikprofessionals moeten duikers 
gelegenheid bieden om die vaardigheden regelmatig op te frissen. 
Tijdens iedere cursus moet een duikprofessional de informatie en 
vaardigheden toevoegen die nodig zijn om in de plaatselijke 
omstandigheden veilig te kunnen duiken. Duikers moeten zich bewust 
zijn van het belang van zulke technieken en telkens wanneer ze in een 
nieuw gebied gaan duiken aan een introductie over de plaatselijke omstandigheden deelnemen.

Tenslotte zijn er initiaties en cursussen voor speciale activiteiten. Naast de speciale technieken in 
relatie tot de geleerde activiteit, moet de deelnemer in staat zijn om alle vaardigheden die in de Scuba 
Diver en Open Water Scuba Diver cursussen geleerd worden uit te voeren terwijl de activiteit 
uitgevoerd wordt. Een fotograaf moet die vaardigheden uit kunnen voeren met foto uitrusting in de 
hand en een droogpakduiker moet dezelfde vaardigheden kunnen uitvoeren als in een natpak. Duikers 
moeten begrijpen (en respecteren) dat deelname aan nieuwe activiteiten een noodzaak voor 
aanvullende training met zich meebrengt.

De rol van de centrale cursussen is dus de voorbereiding op algemene duikvaardigheid en de omgang 
met de uitdagingen van de plaatselijke duikomgeving. Voor het opfrissen van vaardigheden worden 
herhalingsprogramma’s aangeboden. Wanneer omstandigheden veranderen, dan worden (formele of 
informele) initiaties voor de omgang met de nieuwe omstandigheden aangeboden. De centrale 
cursussen zijn Scuba Diver, Open Water Scuba Diver, Advanced Scuba Diver en Scuba Safety & First Aid. 
Training voor de omgang met de uitdagingen van speciale activiteiten zijn deel van initiaties en speciale 
opleidingsprogramma’s.

Het woord training kan zo begrepen worden dat de duiker een (meer of minder passieve) ontvanger 
van training is die door een instructeur aangeboden wordt. Dat is echter niet het geval. De 
verantwoordelijkheid voor training wordt gedeeld door de instructeur en de deelnemers. Je leert beter 
tennis spelen wanneer je met een instructeur bent, maar ook wanneer je een uur lang zelfstandig ballen 
tegen een oefenwand slaat of met een vriend een partijtje speelt. Een schoolopleiding kan je niet 
voorbereiden op alle aspecten van je eerste baan. Zonder “training on the job” is je waarde als 
werknemer op z’n hoogst zeer beperkt. Bij het duiken is het niet anders. Training tijdens cursussen is 
slechts een deel van het leerproces. Duikers moeten nieuwsgierig zijn en het leren op een proactieve 
manier benaderen. Observeer anderen en bespreek wat je ziet. Wanneer je nieuwe uitrusting gebruikt, 
stel dan zeker dat je daarmee alles kunt doen wat met je oude uitrusting mogelijk was. Lees boeken en 
berichten en maak gebruik van alle gelegenheden om te leren.

Aan uitrusting gerelateerde problemen kunnen met een of meer van 
de volgende categorieën in verbinding gebracht worden:

· Technische problemen met de functionaliteit van de uitrusting. 
· Functionele delen van de uitrusting die gecombineerd zijn met 

andere uitrustingsdelen waarmee ze niet compatibel zijn.
· Uitrusting die niet geschikt is voor de heersende duikomstandigheden of activiteit.

Beschrijf de categorieën van 
problemen met uitrusting die 
een oorzaak (of bijkomende 
factor) van noodgevallen 
kunnen zijn.
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· Uitrusting die niet geschikt is voor de duiker.
· Verkeerd gebruik van (of niet vertrouwd zijn met) de uitrusting.
In berichten over noodgevallen wordt vaak aangegeven, dat duikuitrusting de oorzaak of een 
bijkomende factor was. Voorbeelden waarin de uitrusting de oorzaak was zijn een manometer die de 
verkeerde druk aangeeft, het gebruik van een pak dat niet voldoende tegen de kou beschermt of het 
mondstuk van een automaat dat tijdens de duik van de tweede trap loskomt. Voorbeelden van 
uitrusting als bijkomende factor zijn een geblokkeerde gesp van een loodgordel, het bandje van een 
zwemvlies dat breekt wanneer de duiker krachtige zwemslagen maakt om uit een gevaarlijke situatie 
weg te komen of een automaat die bevriest wanneer een duiker (die het drijfvermogen niet heeft 
aangepast) buiten adem raakt door de inspanning om in ondieper water te komen.

Uitrusting moet niet alleen goed genoeg zijn om mee te duiken, maar moet ook (of zelfs in het 
bijzonder) zonder problemen functioneren wanneer er in een noodgeval of ongunstige omstandigheden 
(veel) meer van gevraagd wordt dan normaal het geval is. Om problemen met uitrusting te kunnen 
voorkomen moet een duiker gefundeerde kennis hebben van de werking van duikuitrusting. Met 
betrekking tot uitrusting moet je je altijd afvragen “wat als . . .”. Zowel de keuze van uitrusting als de 
controle op een juiste werking moet gedaan worden met de zwaarste omstandigheden in gedachten.

Duikuitrusting moet onderhouden worden. Wanneer dat onderhoud 
niet juist gedaan wordt kan het tot storingen komen. Voor 
ademautomaten en de kraan van de duikfles zijn er duidelijke 
aanbevelingen. Ze moeten ieder jaar (of vaker bij intensief gebruik) 
een servicebeurt krijgen. Tijdens de servicebeurt wordt de uitrusting 
gedemonteerd en worden alle individuele onderdelen schoongemaakt. 
Verder worden bepaalde delen (filter, O-ringen en ventielen) 
systematisch vervangen. Andere delen (slangen, mondstuk en andere) 
worden alleen vervangen wanneer ze tekens van slijtage tonen. 
Duikflessen moeten periodisch een hydrostatische test ondergaan. 
Een dergelijke test is vereist (door een regeringsinstantie buiten de 
duikindustrie) en bestaat uit het op druk brengen van de fles op een 
hogere druk dan normaal. Daarnaast is het binnen de duikindustrie 
gebruikelijk om ook ieder jaar een visuele inspectie te doen. Het interval voor de voorgeschreven 
hydrostatische test verschilt van land tot land.

Het laten doen van een servicebeurt in de aanbevolen intervallen is echter niet voldoende. Voor de 
meeste delen van de uitrusting, waaronder masker, zwemvliezen, pak, loodgordel, computer en 
trimvest, zijn er geen duidelijke vereisten of aanbevelingen. Daarnaast kan uitrusting waarvoor dat wel 
het geval is tussentijds storingen vertonen. Naast het laten uitvoeren van servicebeurten moet de 
duiker zelf dus regelmatig alle delen van de uitrusting inspecteren.

Niet alle uitrusting is compatibel. Wanneer een deel van de 
uitrusting vervangen wordt, dan kan het nodig zijn dat ook andere 
delen veranderd worden. Trimvesten verschillen in volume. Een 
trimvest dat gekocht is om in de tropen te duiken zal een relatief 
gering volume hebben. Wanneer je nu ook in koud water gaat 
duiken, dan zal een dik duikpak gedragen worden. Een dik pak 
verliest met toenemende diepte beduidend meer volume, wat grotere aanpassingen van het 
drijfvermogen noodzakelijk maakt. Voor koud water is dus een trimvest met een groter volume nodig.

Voor een dikker pak zijn ook meer gewichten nodig. Een eenvoudige loodgordel kan voldoende zijn 
voor duiken in warm water, maar de gesp van diezelfde gordel kan overbelast raken wanneer meer 
gewichten gedragen worden. Het kan daarom van voordeel zijn om een trimvest met een geïntegreerd 
loodsysteem te hebben. Daarmee kan een deel van het lood in het vest dragen en een ander deel aan de 

Geef voorbeelden van technische 
problemen met de 
functionaliteit van de uitrusting.

Geef voorbeelden van de 
grenzen die er zijn om 
verschillende uitrustingsdelen 
met elkaar te combineren.
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loodgordel. Dit maakt het mogelijk om in een noodsituatie gecontroleerd op te stijgen door slechts een 
deel van het lood af te werpen.

Ieder merk ademautomaten heeft een eigen middendruk. De middendruk van veel eerste trappen kan 
afgesteld worden, maar een tweede trap moet gebruikt worden met de middendruk waarvoor die 
ontworpen is. Wanneer aan dezelfde eerste trap ook een alternatieve luchtverzorging aangesloten 
wordt, dan moet die van hetzelfde merk zijn als de primaire tweede trap. Wanneer tweede trappen van 
verschillende merken aan dezelfde eerste trap aangesloten worden, dan kan slechts één van de tweede 
trappen juist werken. De andere tweede trap kan door een verkeerde middendruk niet de prestaties 
leveren waarvoor die ontworpen is.

Wanneer een droogpak gebruikt wordt, dan heeft dit vrij veel consequenties voor de rest van de 
uitrusting. Aan de automaat moet een extra slang aangesloten worden en de zojuist besproken 
consequenties van het dragen van een dik duikpak zijn ook hier van toepassing. Omdat de laarsjes deel 
van het droogpak zijn is het ook waarschijnlijk dat grotere zwemvliezen nodig zijn. Overwegingen voor 
de overige uitrusting bij het gebruik van een droogpak zijn deel van de betreffende initiatie.

Uitrusting moet geschikt zijn voor de omstandigheden en 
activiteiten. Duiken in koud water is een goed voorbeeld. Automaten 
kunnen bevriezen. De eerste stap om te voorkomen dat een 
automaat bevriest is te zorgen dat de lucht in de duikfles volledig 
droog is. Dit maakt een visuele inspectie van de duikfles voor het 
begin van het koude seizoen noodzakelijk. Daarnaast moet het filter 
dat gebruikt wordt in de compressor in goede conditie zijn. Een 

ander punt dat aandacht behoefd is de tweede trap. Beide 
tweede trappen moeten goede warmtegeleiders zijn. 
Metaal en carbon zijn daarvoor geschikt. Wanneer een 
plastic tweede trap gebruikt wordt, dan moet dit een 
model zijn waaraan metalen delen zijn toegevoegd om de 
warmtegeleiding te verbeteren. Voor het duiken in koud 
water is het aanbevolen om over twee eerste trappen te 
beschikken (één voor iedere tweede trap). Dit maakt het 
mogelijk om de luchttoevoer van de ene automaat te 

sluiten terwijl de andere nog functioneert.

Het voorbeeld met duiken in koud water toont dat het niet altijd gemakkelijk is om de beslissen of 
uitrusting geschikt is voor de duikomstandigheden (of activiteit). In koud water is het risico dat een 
automaat bevriest groter, maar dat betekent niet dat de automaat tijdens iedere duik zal bevriezen. Met 
een beetje pech bevriest de automaat nooit, met uitzondering van die ene situatie waarin je de extra 
complicatie het minst kunt gebruiken. Het risico op bevriezing hangt af van de diepte, de aanwezigheid 
van vocht in de fles en hoe vaak of diep je ademt. De kans op bevriezing is dus groot wanneer je op 
grotere diepte krachtig moet zwemmen om een duiker die een probleem heeft aan de oppervlakte te 
brengen. Diezelfde automaat kan echter perfect functioneren wanneer je deze op geringere diepte 
uitprobeert, in een poging om vast te stellen of de automaat geschikt is voor de plaatselijke 
omstandigheden. Juiste uitrusting functioneert niet alleen correct wanneer een duik volgens plan 
verloopt, maar ook wanneer uitzonderlijke omstandigheden ontstaan (natuurlijk binnen redelijke 
grenzen).

Omdat het persoonlijk testen van uitrusting niet altijd de meest betrouwbare informatie levert, moet je 
vertrouwen op de ervaring van anderen. Kennis over een juiste keuze van uitrusting ontwikkelt zich 
met de tijd. Op de meeste locaties hebben duikers door de jaren heen duizenden duiken gemaakt. Dat 
aantal duiken is de best denkbare test voor de geschiktheid van configuraties van duikuitrusting. 
Wanneer je dus gaat duiken in omstandigheden die nieuw voor je zijn, of aan nieuwe activiteiten 

Beschrijf hoe je vaststelt of 
duikuitrusting geschikt is voor 
de plaatselijke 
duikomstandigheden en 
activiteiten.
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deelneemt, dan dien je de kennis van plaatselijke duikers als belangrijke informatiebron te 
beschouwen. Soms is het duidelijk welke aanpassing nodig is. Het kiezen voor een grotere duikfles 
wanneer je een diepte duik maakt, of een dikker pak wanneer het water koud is, zijn voorbeelden 
daarvan. Informatie van andere duiken kan je helpen voor keuzes die minder duidelijk zijn.

Veel persluchtsets, pakken, maskers, zwemvliezen en andere 
uitrusting is gemaakt voor algemeen gebruik. Ze zijn niet ontworpen 
voor extreme diepte, sterke stromingen, extreem koud water of 
andere uitdagingen. Naast deze “algemene” uitrusting zijn er 
uitrustingsstukken voor speciale omstandigheden. Langere en 
stuggere zwemvliezen om krachtiger te kunnen zwemmen, 
automaten die meer lucht kunnen leveren of beter bestand zijn tegen 
de kou, of droogpakken met een volgelaatsmasker en geïntegreerde 
handschoenen. Naast gespecialiseerde “standaard” uitrusting zijn er nog diverse accessoires zoals 
lampen, camera’s, reels, metaaldetectors, hefballonnen, et cetera.

Zowel het gebruik van aanvullende uitrusting als een keuze voor speciale uitrusting voor bepaalde 
omstandigheden stellen aanvullende eisen aan de duiker die dit gebruikt. 
Langere en stuggere zwemvliezen kunnen kramp veroorzaken bij een 
duiker de niet de benodigde spierkracht heeft. Een camera en andere 
aanvullende uitrusting maken het noodzakelijk dat de duiker de normale 
duikvaardigheden met één hand kan uitvoeren. Automaten voor speciale 
omstandigheden bieden vaak niet het ademcomfort dat duikers gewend zijn 
van “normale” automaten. Het meenemen van aanvullende uitrusting en het 
gebruik van gespecialiseerde uitrusting kunnen dus de oorzaak van een 
noodgeval zijn. Iedere keuze voor gespecialiseerde uitrusting of 
aanvullende uitrusting moet verbonden worden met aanvullende training. 
Alleen duikers met een redelijk niveau van ervaring en met een passende 
lichamelijke conditie kunnen overwegen zulke gespecialiseerde uitrusting 
te gebruiken, of logge accessoires mee te brengen tijdens hun duiken.

Problemen kunnen ook ontstaan door een verkeerd gebruik van 
uitrusting. Een typisch voorbeeld is het slechts deels openen van de 
kraan van de duikfles. Een gedeeltelijk geopende kraan kan de 
duiker toestaan op geringe diepte normaal te ademen, maar op 
grotere diepte de luchttoevoer beperken. Het daaruit voortvloeiende gevoel niet genoeg lucht te krijgen 
kan paniek veroorzaken en daarmee een noodgeval worden. Er zijn diverse andere voorbeelden. Het 
spoelen van de eerste trap van de automaat zonder de beschermkap te plaatsen, waardoor water in de 
eerste trap terecht komt. De volgende keer wanneer de automaat aan de fles aangesloten wordt kan dat 
water in de manometer gedrukt worden. Door corrosie zal de manometer daarna de druk niet meer 
juist aangeven. Dit probleem kan herkend worden aan een indicatie dat er 20 of 30 bar druk in de fles 
zit terwijl deze nog niet opengedraaid is.

Een ander aan onderhoud gerelateerd voorbeeld betreft de ritsen van semi-droogpakken. Zulke ritsen 
kunnen tijdens een duik openspringen wanneer ze niet in overeenstemming met de aanbevelingen van 
de fabrikant onderhouden worden. Het gevolg kan onderkoeling (hypothermie) zijn. Naast onderhoud 
zijn er ook andere manieren om uitrusting verkeerd te gebruiken. Wanneer een automaat verkeerd om 
aan de kraan aangesloten wordt, dan wijzen alle slangen in de verkeerde richting. Daardoor zal het 
moeilijk zijn de tweede trap in de mond te houden, of kan de inflatorslang de inflator achter de rug van 
de duiker trekken. De duikfles in een volledig uitgedroogde band van het trimvest plaatsen kan tot 
gevolg hebben dat de fles tijdens de duik uit de band glijdt. Wanneer de gewichten aan een loodgordel 
te dicht bij de gesp geplaatst worden, dan kan dit de gesp ofwel blokkeren of kan de gesp tijdens de duik 
openspringen. Het zal niet moeilijk zijn in een “brain-storming” sessie met andere duikers nog meer 

Beschrijf hoe het niveau van 
opleiding, de ervaring of de 
lichamelijke conditie van een 
duiker een beperkende factor 
kunnen zijn voor de te 
gebruiken uitrusting.

Geef voorbeelden van verkeerd 
gebruik van duikuitrusting.
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voorbeelden te geven. Zulke “wat als” sessies zijn een grote hulp bij het ontwikkelen van het benodigde 
bewustzijn van het voorkomen van noodgevallen bij het duiken.
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Eerste-hulp
Dit hoofdstuk gaat in op technieken om een zieke of gewonde duiker te helpen. Technieken voor eerste-
hulp zijn algemeen toepasbaar. Ze kunnen in iedere medische noodsituatie gebruikt worden en niet 
alleen voor het duiken. Er zijn echter aanvullende overwegingen voor duikers die in “normale 
noodgevallen” meestal geen rol spelen. Daarnaast zijn er technieken voor eerste-hulp die in de context 
van het duiken geen rol spelen. De vaardigheden die hier geleerd worden zijn zeker nuttig wanneer je 
thuis of op het werk met een noodgeval geconfronteerd wordt, maar het belangrijkste doel van dit 
hoofdstuk is de voorbereiding op het handelen bij noodsituaties bij het duiken.

Dit deel van de Scuba Safety & First Aid cursus begint met medische problemen die de 
zuurstofverzorging van het slachtoffer in gevaar brengen. In een eerste beoordeling wordt bekeken of 
het nodig is te handelen. De uitvoering van zulke acties wordt dan uitgelegd. In het tweede deel gaat het 
om medische problemen die de zuurstofverzorging van het lichaam niet direct beïnvloeden. Omdat het 
belang van deze procedures geringer is worden ze secondaire beoordeling genoemd.
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Medische noodgevallen maken een interventie van de medische 
hulpdiensten noodzakelijk. Medische noodgevallen gaan uit boven 
voorvallen waarin een verband voor een kleine wond aangelegd 
wordt, of een buil gekoeld wordt nadat iemand het hoofd gestoten 
heeft. Dit betekent echter niet dat alle medische noodgevallen levensbedreigend zijn. Het aantal 
noodgevallen waarin levensreddende handelingen niet nodig zijn, is veel groter dan het aantal gevallen 
waarin dat wel nodig is. De term medische noodgevallen wordt dus gebruikt voor situaties waarin de 
hulp van de medische hulpdiensten gewenst is. Natuurlijk hoort een hartstilstand daarbij, maar ook 
wonden die gehecht moeten worden, een gebroken been of flauwvallen zonder aanwijsbare reden.

De eerste stap voor de omgang met medische noodgevallen is te 
herkennen dat er een noodgeval is. Dat klinkt wellicht eenvoudig, maar 
dat is niet altijd het geval. Bij sommige aan het duiken gerelateerde 
problemen is de zuurstofverzorging van slechts een klein deel van het 
lichaam in gevaar. Net als bij een beroerte kan het dan zijn dat de huid er 
volledig normaal uitziet (doordat de huid voldoende zuurstof krijgt), 
terwijl een deel van de hersenen geen zuurstof krijgt. De cursus voor 
eerste-hulp met zuurstof geeft een gedetailleerd inzicht in dergelijke 
problemen. Nadat je herkend hebt dat het om een medisch noodgeval 
gaat moeten de medische hulpdiensten gealarmeerd worden. Het 
herkennen van de noodsituatie en het alarmeren van de hulpdiensten 
zijn de belangrijkste stappen voor het handelen bij een medisch 
noodgeval.

De volgende stap is een algemene beoordeling van de situatie. In deze 
stap kijk je of er gevaren voor je eigen veiligheid zijn en of er 

aanwijzingen zijn dat de toestand van de wervelkolom van de patiënt een complicerende factor bij de 
hulpverlening kan zijn. Je eigen veiligheid heeft prioriteit boven het helpen van de patiënt. Wanneer je 
jezelf in gevaar brengt, dan kan dat tot gevolg hebben dat een eenvoudige assistentie van een enkele 
persoon zich ontwikkeld tot een reddingsoperatie voor meerdere slachtoffers. Als deel van de 
inschatting van de gevaren voor jezelf dien je ook te overwegen of handschoenen en andere 
bescherming gewenst is.

Wanneer je tijdens de algemene beoordeling vaststelt dat je de patiënt kunt 
helpen, dan begin je met de eerste beoordeling. Wanneer je tijdens de eerste 
beoordeling problemen opmerkt, dan begin je onmiddellijk aan een interventie. 
Wanneer er geen problemen zijn, dan zet je de hulp voort met de secondaire 
beoordeling. Je gaat door met het geven van eerste-hulp totdat de medische 
hulpdiensten ter plaatse zijn. Op dat moment draag je de patiënt over en geef je 
informatie die relevant kan zijn voor de verdere hulp. Die informatie hoeft niet 
beperkt te zijn tot de hulp die ter plaatse gegeven wordt. De medische 
hulpdiensten geven de informatie die ze van jou krijgen door aan het ziekenhuis. 
Geef dus ook informatie die voor de latere behandeling relevant is, zoals het 
duikprofiel.

De volgorde van handelen is dus het herkennen dat er een noodgeval is, het alarmeren van de 
hulpdiensten, het uitvoeren van een algemene beoordeling van de situatie, het geven van hulp tot de 
aankomst van de medische hulpdiensten en het doorgeven van relevante informatie. Vanaf dat moment 
is de patiënt de verantwoordelijkheid van professionele hulpverleners. Dat zijn de hulpdiensten, het 
ziekenhuis en eventueel de revalidatie.

Beschrijf de stappen om in een 
medisch noodgeval te handelen.
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Zodra je je ervan bewust bent dat je met een medisch noodgeval te 
maken hebt, dien je de hulpdiensten te alarmeren. Geef je naam, 
vertel om wat voor noodgeval het gaat en waar je bent. Over dat 
laatste punt moet je wellicht even nadenken. De meeste duikplaatsen 

hebben geen adres, waardoor 
het moeilijk is je locatie door te geven. Dit is één van de redenen 
waarom duikprofessionals het tot een gewoonte gemaakt hebben 
om een nood-assistentieplan te maken voor de duikplaatsen die ze 
bezoeken. In dat plan nemen ze herkenbare punten, dichtbij zijnde 
adressen en GPS coördinaten op. Leg de telefoon niet op nadat je 
alle informatie doorgegeven hebt. Je moet toestemming vragen om 
het gesprek te beëindigen.

Wanneer je alleen bent, dan is het gewenst dat het alarmeren 
gedaan worden voordat je aan je algemene beoordeling begint. In 
de meeste gevallen is het echter mogelijk dat een persoon belt 
terwijl een ander al begint met het beoordelen van de situatie en 
eventueel hulpverlenen aan de patiënt. Wanneer je alleen bent, dan
kun je in sommige gevallen beslissen om de patiënt tegen verdere 
problemen te beschermen alvorens de hulpdiensten te alarmeren. 

Dat zou kunnen zijn dat je de patiënt uit het water haalt, of dat je een eerste cyclus hartreanimatie geeft. 
De algemene regel is echter om eerst te bellen en dan te helpen. Gelukkig komt het vrijwel nooit voor 
dat je een moeilijke keuze moet maken om eventueel eerst te starten met hulp en dan te bellen, omdat 
er bijna altijd iemand ter plaatse is die dat voor je doen kan.

De algemene beoordeling is ervoor bedoeld om te voorkomen dat 
een situatie nog slechter wordt dan al het geval is. Het gaat in op de 
veiligheid van de redder en op eventuele schade aan de wervelkolom 
van de patiënt. Een passende eerste stap is de identiteit van de 
patiënt. Wanneer het iemand is die je goed kent (familie, 
levenspartner of een andere nauwe relatie), dan weet je waarschijnlijk over eventuele besmettelijke 
ziekten. Wanneer je weet dat zowel jijzelf als de patiënt geen besmettelijke aandoeningen hebben, dan 
kan het gebruik van handschoenen en andere beschermende middelen als optie gezien worden. In alle 
andere gevallen is het aanbevolen dat redders beschermende middelen gebruiken.

Voor het naderen van de patiënt moet de redder beoordelen of dat veilig is. Kijk of er kabels liggen 
waardoor de patiënt een schok gekregen heeft, let op verkeer (auto’s of boten) die een gevaar voor de 
redder kunnen zijn, ontsnapt gas waardoor de patiënt bewusteloos geraakt is, vallende objecten en 
andere gevaren. De redder moet voorkomen zelf gewond te raken door dezelfde oorzaak als de patiënt. 
Schakel indien nodig stroom uit, of laat een ruimte met gas goed doorluchten. Verkeer moet van de 
plaats van het ongeval weg geregeld worden, of daar omheen, voordat je de patiënt nadert.

Alvorens te beginnen de patiënt te helpen moet de algemene beoordeling afgesloten worden met een 
controle op aanwijzingen die duiden op schade aan de wervelkolom. Dit is het geval wanneer een 
patiënt die bij bewustzijn is klaagt over pijn aan de nek of rug. Ook wanneer de patiënt geen pijn voelt 
zijn er aanwijzingen die aanleiding zijn om van een verwonding aan de wervelkolom uit te gaan. Na een 
snoekduik in ondiep water, een val van een hoogte die uitgaat boven de eigen lichaamslengte, een
blikseminslag of een sterke klap tegen het hoofd, de rug of the nek gehad, kan een verwonding aan de 
wervelkolom vermoed worden. Ook verkeersongevallen (ook als de patiënt uit de auto geslingerd is) en 
andere zware botsingen verlangen dat je uitgaat van een verwonding aan de wervelkolom. Een laatste 
punt is wonden die je doen vermoeden dat deze zich tot de wervelkolom uitstrekken. Bij een 
vermoeden dat de wervelkolom beschadigd is, moeten de procedures voor eerste-hulp enigszins 
aangepast worden. Deze aanpassingen worden in de betreffende paragrafen uitgelegd.

Beschrijf wat gedaan moet 
worden nadat je een medische 
noodsituatie herkend hebt.

Beschrijf punten die je in 
overweging moet nemen tijdens 
de algemene beoordeling.
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De cellen in het lichaam hebben zuurstof nodig om in leven te 
blijven. Het doel van de eerste beoordeling is om vast te stellen of de 
distributie van zuurstof in het lichaam van de patiënt voldoende is. 
Bij de eerste beoordeling gaat het dus om levensbedreigende 
situaties. De beoordeling gaat in op ademhaling, circulatie, verlies 
van grote hoeveelheden bloed (het transportmiddel voor zuurstof) en shock (problemen met de 
distributie van bloed in het lichaam). Het geven van zuurstof om het lichaam te helpen alle organen met 
zuurstof te verzorgen kan ook als deel van de eerste beoordeling gezien worden. De eerste beoordeling 
is geen eenmalige handeling. Herhaal de beoordeling iedere paar minuten om veranderingen in de 
toestand op te merken.

Vertel de patiënt wie je bent en dat je ervoor opgeleid bent om eerste-hulp te geven. Vraag de patiënt 
dan of je mag helpen (bij bewusteloosheid mag je ervan uitgaan dat deze bevestigend geantwoord 
heeft). Als volgende stap beoordeel je het niveau van bewustzijn. Een samenhangend antwoord op de 
vraag of je mag helpen geeft het hoogste niveau van bewustzijn aan. Gemompel of onsamenhangende 
woorden duiden op een lager niveau. Wanneer er geen reactie komt, klop dan op de schouder van de 
patiënt of probeer op een andere manier de aandacht te trekken. Zoveel te lager het niveau van 
bewustzijn, zoveel te groter de kans dat je een probleem met de distributie van zuurstof zult vaststellen.

Voor een patiënt die op je vragen reageert, is de eerste 
beoordeling beperkt tot een controle op bloedverlies en 
het voorkomen van shock. Je kunt ook overwegen 
zuurstof te geven. Bij een niet reagerende patiënt begin 
je ermee de luchtwegen te openen en te controleren op 
ademhaling. Wanneer de patiënt ademt, dan mag je 
ervan uitgaan dat de patiënt ook circulatie heeft. Net als 
bij een reagerende patiënt ga je dan verder met het 
controleren op bloedverlies, het voorkomen van shock 
en het geven van zuurstof. Wanneer de patiënt niet 
ademt, dan moet je de eerste beoordeling onderbreken 
om te beademen of hartreanimatie te geven. Technieken 

voor de eerste beoordeling en voor het omdraaien van een patiënt worden geleerd in de praktijklessen.

Het uitvoeren van een eerste beoordeling voor een bewusteloze 
patiënt is eenvoudiger wanneer die op de rug ligt. Wanneer je een 
bewusteloze patiënt in een andere positie vindt, dan kun je 
overwegen deze op de rug te draaien alvorens te beginnen. Wanneer 
je echter tijdens de algemene beoordeling aanwijzingen hebt 
opgemerkt die op een verwonding aan de wervelkolom duiden, dan 
is het niet de bedoeling dat je de patiënt draait om alleen maar de 
ademhaling te controleren! In dat geval doe je de beoordeling in de 
positie waarin je de patiënt gevonden hebt. Na het afronden van de 
eerste beoordeling kan het nodig zijn om de patiënt alleen te laten 
(bijvoorbeeld om eerste-hulp aan een andere patiënt te geven). 
Wanneer je bij de patiënt blijft, dan is het meestal niet nodig om de lichaamspositie te veranderen. 
Wanneer je weg moet, dan kun je de patiënt in de stabiele zijligging plaatsen. De stabiele zijligging dient 
alleen gedaan te worden voor patiënten voor wie geen verwonding aan de wervelkolom vermoedt 
wordt.

Beschrijf het doel van de eerste 
beoordeling en hoe deze gedaan 
wordt.
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Wanneer de distributie van zuurstof in het lichaam afdoende is, 
maar de patiënt verdacht wordt van een verwonding aan de 
wervelkolom, dan is het je eerste prioriteit om de patiënt tegen 
verdere schade te beschermen. Voorkom dat de patiënt om zich heen 
kijkt (en daarbij de wervelkolom gebruikt). Dat kun je doen door 
naast de patiënt te knielen en het hoofd vast te houden in de positie 
waarin het gevonden is. Voor het voorkomen van shock kun je een 
normale lichaamstemperatuur handhaven. Op een warme dag kun je 
voor schaduw zorgen. Bij koud weer kun je de patiënt beschermen door een deken of kleding te 
gebruiken.

Terwijl je op de medische hulpdiensten wacht kun je met de 
patiënt praten om het niveau van bewustzijn in het oog te 
houden. Wanneer er een tweede helper is, dan kun je beginnen 
aan de secondaire beoordeling voor verwondingen. Die 
beoordeling dient beperkt te worden tot de dingen die je kunt 
doen zonder de patiënt te verplaatsen. Het beschermen van de 
wervelkolom blijft je eerste prioriteit. Wanneer je ergens bent 
waar de aankomst van de medische hulpdiensten niet lang op 
zich laat wachten, dan is het vaak het beste je acties te beperken 
tot controle van het bewustzijnsniveau en bescherming.

Wanneer je een patiënt omdraait, dan dien je dat te doen op een 
manier die de kracht op de wervelkolom tot een minimum beperkt. 
Daarvoor dient tijdens het draaien de gehele wervelkolom op lijn te 
blijven. Het vereiste om de wervelkolom op lijn te houden elimineert 

technieken waarbij je op één of twee 
plaatsen kracht uitoefent, zonder daarbij
de wervelkolom te steunen. Kracht 
uitoefenen op een beperkt aantal plaatsen 
heeft tot gevolg dat een deel van het 
lichaam eerst beweegt en dat dan de rest 
volgt, wat spanningen in de wervelkolom 
tot gevolg heeft.

Om een patiënt als een eenheid te draaien
kniel je aan de kant waarheen je het 
lichaam wilt draaien. Neem de arm aan 

jouw kant van het lichaam en plaats die rond het hoofd. Plaats de andere arm (met de palm van de hand 
naar boven) onder het lichaam. Pak nu de nek van de patiënt met je ene hand stevig vast. Met de andere 
hand grijp je de elleboog van de arm die onder het lichaam geplaatst is (bij een alternatieve techniek 
pak je de arm van de patiënt ter hoogte van de heupen). Om meer kracht te hebben en om de belasting 
op je eigen wervelkolom beperkt te houden moet je zorgen dat je onder een lichte hoek zit.

Je duwt nu de arm van de patiënt tegen het lichaam terwijl je tegelijkertijd de patiënt naar je toe rolt. 
Geleid de nek met de andere hand. Je draait de nek en het hoofd in hetzelfde tempo als de rest van het 
lichaam. Wanneer de patiënt op de rug ligt, plaats dan de armen en het hoofd in een comfortabele 
positie en ga verder met het verlenen van hulp.

Wanneer een patiënt niet in staat is om vloeistof uit de mond of keel 
te verwijderen, of wanneer je een patiënt alleen moet laten om iets 
anders te doen, dan kun je de patiënt in een positie plaatsen die 
zeker stelt dat vloeistof af kan stromen en de luchtwegen open 

Beschrijf wat te doen is na het 
afronden van de eerste 
beoordeling voor een patiënt die 
ervan verdacht wordt een 
verwonding aan de 
wervelkolom te hebben.

Beschrijf hoe je een patiënt als 
een eenheid draait.

Beschrijf hoe een patiënt in de 
stabiele zijligging geplaatst 
wordt.
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blijven. Dit heet de stabiele zijligging. De techniek om een patiënt in de stabiele zijligging te plaatsen 
begint op de rug.

Plaats de voet van het been dat het verste bij je vandaan is onder de knie van het dichtstbijzijnde been. 
Indien nodig houd je het been vast zodat het in positie blijft. Strek nu de arm van de patiënt die zich aan 
jou kant bevindt. Plaats dan de andere hand van de patiënt met de handrug boven onder het hoofd van 
de patiënt. Grijp de elleboog van die arm en de knie van het opstaande been. Je kunt deze twee punten 
als hevel gebruiken om de patiënt naar je toe te draaien. Kniel niet te dicht bij de patiënt. Zodra de 
patiënt gedraaid is kun je het hoofd beter positioneren. Plaats het hoofd zo dat het door de hand 

gesteund wordt in een positie die de luchtwegen openhoudt.

Wanneer je niet kunt vaststellen dat de patiënt ademt, dan is de 
eerste stap om de positie van het hoofd te veranderen om open 
ademwegen zeker te stellen. Wanneer dan nog steeds geen 
ademhaling merkbaar is, dan begin je met twee keer beademen. 
Adem in alvorens je mond over de mond van de patiënt te plaatsen. 
Knijp de neus van de patiënt dicht. Adem in de mond van de patiënt 
uit terwijl je naar de borstkas kijkt. De ademteug dient ongeveer een seconde te 
duren en de borstkas van de patiënt dient daarbij omhoog te komen. Kijk weg 
terwijl je opnieuw inademt (om te voorkomen dat je de door de patiënt 
uitgeademde lucht opnieuw inademt) en adem dan opnieuw in de mond van de 
patiënt uit. Het komt niet vaak voor dat je alleen hoeft te beademen (zonder ook 
compressies uit te voeren), maar wanneer je dat doet, geef dan de eerste twee 
ademteugen zonder pauze en beadem vervolgens één keer iedere vijf seconden.

Wanneer de eerste ademteug niet in de longen van de patiënt komt, plaats dan 
het hoofd anders en probeer het opnieuw. Wanneer het nog steeds niet lukt, dan 

Beschrijf de actie die je moet 
nemen wanneer je tijdens de 
eerste beoordeling vaststelt dat 
de patiënt niet ademt.
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heb je te maken met een obstructie in de luchtwegen. Om die obstructie te verwijderen sla je de patiënt 
5 keer op de rug en doet dan compressies van de borstkas zoals dat bij het reanimeren gedaan wordt 
om de obstructie te verwijderen. Herhaal deze volgorde totdat de obstructie verwijderd is. Een andere 
techniek is de Heimlich methode, maar die techniek heeft risico op inwendige bloedingen. Om die reden 
is de Heimlich methode is sommige landen niet toegestaan. Wanneer de Heimlich methode wel is 
toegestaan, gebruik het dan als tweede optie om de obstructie te verwijderen. Nadat je vijf slagen op de 
rug van de patiënt gegeven hebt, ga je op de benen van de patiënt zitten. Plaats een vuist net boven de 
navel. Plaats je andere hand bovenop de vuist. In een snelle beweging druk je de vuist naar beneden 
(diep genoeg om dieper dan de onderste ribben van de patiënt te komen) en naar voren. De beweging 
drukt de longen in, waardoor een luchtstoot door de ademwegen ontstaat. De Heimlich methode op een 
persoon die bij bewustzijn is, wordt op dezelfde manier gedaan, maar in dit geval staat de redder achter 
de patiënt.

Het is onwaarschijnlijk dat een niet-ademende patiënt een 
hartslag heeft. Voor een patiënt met ademstilstand is het dus 
waarschijnlijk dat je moet reanimeren in plaats van alleen te 
beademen. Tenzij je duidelijke aanwijzingen van circulatie ziet, 
zoals een natuurlijke huidskleur of hartslag, moet je aannemen 
dat de patiënt een hartstilstand heeft. Bij reanimatie wordt 
afwisselend beademd en compressies van de borstkas gegeven. 
Na 30 compressies dien je twee keer te beademen en dan weer 
30 compressies te geven, enzovoort.

Voor het geven van
hartreanimatie zit je naast 
de borstkas van de patiënt. 
De patiënt moet op een 
harde ondergrond liggen. Leg de arm van de patiënt aan de 
kant waar je zit uit de weg zodat je de patiënt zo dicht kunt 
naderen dat je knieën de patiënt raken. Vanuit deze positie 
moet je afwisselend compressies kunnen uitvoeren en kunnen 

beademen. Voor de compressies plaats je een hand op het borstbeen van de patiënt (het onderste deel 
van de palm). Je hand dient ter hoogte van de tepels geplaatst te worden. In het praktijkgedeelte van de 
cursus leer je hoe je de juiste positie kunt vinden. Plaats de andere hand bovenop de onderste hand.

Voor het uitvoeren van compressies beweeg je je heupen naar voren totdat je schouders zich recht 
boven je handen bevinden. Houd je armen altijd gestrekt. Maak nu gebruik van je lichaamsgewicht om 
de borstkas voor iedere compressie 4 tot 5 centimeter in te drukken. Beweeg je naar boven als 
voorbereiding voor de volgende compressie door gebruik te maken van de spieren in je rug. Je kunt de 
compressies ook doen met behulp van de spieren in je schouders, maar met die techniek zal je sneller 
vermoeid raken. De compressies moeten gedaan worden in een tempo van 100 per minuut. Een cyclus 
van 30 compressies duurt dus 18 seconden. Na iedere cyclus worden de compressies onderbroken om 

de luchtwegen te openen en twee keer te beademen.

De eerste reden om te stoppen 
met reanimeren is dat je te 
vermoeid bent om door te gaan. Je 
mogelijkheden om te reanimeren 
hangen af van je kracht en lichamelijke conditie. Je kunt doen wat je 
kan, maar niet meer dan dat. Eventueel is er iemand anders die het 
van je overneemt. Wanneer er geen ander is, dan is er niets meer wat 
je kunt doen. Vergeet niet dat een persoon die gereanimeerd wordt al 
dood is. Met reanimeren worden geen levens gered. Je kunt niet 

Beschrijf hoe een volwassen 
persoon gereanimeerd wordt.

Noem drie redenen om met 
reanimeren te stoppen.

http://www.scuba-publications.com


Scuba Safety & First Aid

www.scuba-publications.com
Pagina 21

redden wat er al niet meer is. Het enige wat met reanimatie gedaan kan worden is een kans bieden voor 
een nieuwe start. Helaas is zo’n nieuwe start slechts voor weinigen beschikbaar, ook wanneer 
onmiddellijk gereanimeerd wordt op de meest effectieve manier.

Het is niet waarschijnlijk dat reanimatie tot gevolg heeft dat het hart weer begint te slaan. Een 
defibrillator is voor dat doel gemaakt. Een tweede reden om met reanimatie te stoppen is dus de 
beschikbaarheid van een AED (Automated External Defibrillator). Volg de instructies van de AED. Het 
aanzetten van het apparaat en het plakken van de elektroden hoort daar zeker bij. Vanaf dat moment 
zal de AED je begeleiden bij alle benodigde stappen, waaronder je opdracht geven om weer te 
reanimeren. Een derde reden om te stoppen met reanimeren is de aankomst van de medische 
hulpdiensten.

Wanneer te veel bloed verloor 
gaat, dan komt de verzorging 
met zuurstof in gevaar. De 
controle op zware bloedingen is 
dus deel van de eerste beoordeling, maar heeft geen prioriteit 
boven ademhaling en circulatie. Wanneer een bloeding te zwaar is, 
dan kan het noodzakelijk zijn die te stoppen alvorens zinvol te 
kunnen reanimeren. De algemene regel is echter om eerst 
ademhaling en circulatie zeker te stellen en pas daarna zware 
bloedingen te stoppen. Wanneer het een bloeding uit een slagader 
is, dan zal helder rood bloed stootsgewijs uit de wond spuiten. Een 
bloeding uit een slagader is vaak moeilijker te stoppen dan een 
bloeding uit een ader. Wanneer de bloeding uit een ader komt, dan 

is het bloed donkerder van kleur en zal stromen in plaats van in stoten komen. Vergeet niet om ook 
onder de patiënt op bloedingen te controleren. Wanneer bloed gevonden is, dan kan het nodig zijn om 
kleding te verwijderen om toegang te krijgen tot de wond.

De eerste stap om een bloeding te stoppen is directe druk op de wond. Dit wordt bij voorkeur gedaan 
door een verband of een schone doek op de wond te drukken. In eerste instantie houd je het verband 
tegen de wond en oefent druk uit. Wanneer het zo lukt de bloeding te stoppen kun je kiezen of je het 
verband blijft vasthouden, of een drukverband aanlegt. Als het bloed niet stolt dan dien je de bloeddruk 
die naar de wond stroomt te verlagen. Een kleine verlaging is mogelijk door de wond hoger te houden 
dan de rest van het lichaam, maar het kan zijn dat dit niet genoeg is.

Bij een wond aan een arm of been, dan kun je de bloeddruk reduceren met 
behulp van een drukpunt. Zoek een plaats waar een grote slagader over een 
bot ligt. Het moet een locatie zijn op dezelfde ledemaat als de wond en tussen 
de wond en het hart liggen. Om de bloeddruk te reduceren druk je nu de 

slagader tegen het onderliggende 
bot. Drukpunten zijn effectief, maar 
niet zonder risico. Gebruik een 
drukpunt niet langer dan nodig is. Ga 
tijdens het gebruik van een 
drukpunt door met directe druk op de wond. Laat het drukpunt 
iedere paar minuten los om te zien of de bloeding al gestopt is.

Shock is levensbedreigend. 
Wanneer een patiënt 
eenmaal in shock is, dan 
verergerd de toestand 
zichzelf. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat een 

Beschrijf hoe een zware 
bloeding gestopt kan worden.

Beschrijf wat gedaan kan 
worden om shock te voorkomen.
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patiënt in shock raakt. Het zekerstellen van ademhaling en hartslag en het stoppen van ernstige 
bloedingen helpen er al bij om shock te voorkomen. Omdat shock gerelateerd is aan een slechte 
verzorging van zuurstof aan de lichaamsweefsels kan iedere actie die de circulatie verbeterd ook helpen 
bij het voorkomen van shock. Als verdere actie kan de redder de benen van de patiënt 15 tot 30 
centimeter hoger leggen dan de rest van het lichaam. Hierdoor stroomt het bloed gemakkelijker naar 
het bovenste deel van het lichaam waar het benodigd is. Het hoger plaatsen van de benen dient echter 
alleen gedaan te worden wanneer dat geen onnodige kracht op andere verwondingen bewerkt (zoals 
een gebroken been of schade aan de wervelkolom).

De patiënt helpen bij het handhaven van een normale lichaamstemperatuur heeft ook een positieve 
werking. Zorg bij warm weer voor schaduw en bij koud weer voor extra isolatie. Om een ontoereikende 
zuurstoftoevoer naar de weefsels te voorkomen kan het ook helpen om de patiënt zuurstof te geven. 
Zoals geleerd wordt in een cursus voor eerste-hulp met zuurstof, is het geven van zuurstof aanbevolen 
voor diverse aan het duiken gerelateerde aandoeningen. Het is dus waarschijnlijk dat op een duikplaats 
zuurstofuitrusting aanwezig is.

De meeste uitrusting om zuurstof te geven is gemakkelijk te gebruiken. Voor 
uitrusting met een eerste en een tweede trap (die verbonden zijn met een 
middendrukslang) is het voldoende om de fles geheel open te draaien en het 
masker op het gezicht van de patiënt te plaatsen. Voor het gebruik van uitrusting 
waarbij het masker via een dun slangetje aan de eerste trap aangesloten is, is 
training nodig. Omdat zeer veel duikers een opleiding voor eerste-hulp met 
zuurstof gevolgd hebben, is het waarschijnlijk dat één of meer personen op de 
duikplaats weten hoe ze de aanwezige uitrusting moeten bedienen. Wanneer de 
patiënt die je helpt net gedoken heeft, dan dient het geven van zuurstof als een 
standaard handeling gezien te worden.

Een secondaire beoordeling gaat in op medische problemen die de 
distributie van zuurstof niet (direct) in gevaar brengen. Je begint 
alleen aan een secondaire beoordeling wanneer in de eerste 
beoordeling geen problemen gevonden zijn die de 
zuurstofverzorging in gevaar brengen, of wanneer de gevonden 
problemen opgelost zijn (zoals het stoppen van een zware bloeding). 
Wanneer de secondaire beoordeling gedaan wordt als voorzetting 
van een eerste beoordeling (in dat geval zijn de medische hulpdiensten al gewaarschuwd) dan is het de 
bedoeling de patiënt zoveel mogelijk hulp te bieden.

In veel gevallen wordt een secondaire beoordeling echter gedaan zonder dat het nodig was een eerste 
beoordeling uit te voeren. De patiënt heeft een hoog niveau van bewustzijn, maar lijkt (of zegt) wel een 
medisch probleem te hebben. In dat geval is een doel van de secondaire beoordeling te beslissen of het 
nodig is om de medische hulpdiensten te alarmeren. Met andere woorden: de secondaire beoordeling 
wordt gedaan om te beslissen of hulp naar de patiënt moet komen, of dat de patiënt zelf naar een arts 
kan gaan (of dat helemaal geen professionele hulp nodig is). Verwondingen zijn medische problemen 
die ontstaan zijn door een inwerking van buitenaf. Ziekten zijn medische toestanden die zich in het 
lichaam van een persoon ontwikkelen. Een secondaire beoordeling is anders voor een verwonding dan 
voor een ziekte. Er zijn dus twee verschillende procedures.

De beoordeling van een zieke persoon is gericht op tekens en 
symptomen. Een teken is iets dat je als redder kan zien, horen of 
voelen. Een symptoom is iets dat de patiënt voelt en je vertelt. De 
beoordeling van symptomen maakt het noodzakelijk dat je met de 
patiënt praat. Vraag hoe de patiënt zich voelt en of er iets anders is 
dan normaal. Vraag naar bestaande medische problemen (hoge bloeddruk of suikerziekte bijvoorbeeld) 

Beschrijf wanneer een 
secondaire beoordeling gedaan 
wordt en welke 
beoordelingsprocedure gebruikt 
wordt.

Beschrijf hoe een secondaire 
beoordeling voor een zieke 
persoon gedaan wordt.
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en vroegere medische problemen. Vraag of de patiënt medicijnen neemt. Je wilt ook weten of de patiënt 
kort geleden heeft gegeten (en wat) en of deze voldoende gedronken heeft om uitdroging te 
voorkomen. Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn te vragen naar het gebruik van alcohol of 
drugs.

De beoordeling van tekens begint met een algemene inschatting hoe de patiënt eruit ziet (normaal, moe, 
zweterig, rood) en gaat dan door met vergelijkende metingen van vier specifieke tekens. Vergelijkend 
betekent dat je de tekens van de patiënt vergelijkt met die van jezelf of een andere persoon. De 
specifieke tekens zijn ademhaling, pols, huidskleur en temperatuur. Omdat je jezelf (of de andere 
persoon waarmee je vergelijkt) gezond voelt mag je ervan uitgaan dat de tekens van de patiënt 
ongeveer gelijk zijn. Tekens op zichzelf geven niet voldoende informatie. Er moeten ondersteunende 
symptomen zijn. Iemand die net 5 kilometer aan het rennen is geweest, zal een snelle polsslag, snelle 
ademhaling een rode en warme huid hebben en ook zweten. Dat betekent echter niet dat de persoon 
ziek is.

Voor ademhaling en pols wordt de snelheid gemeten. Je wilt weten 
hoe vaak de patiënt in een minuut ademt en hoe vaak het hart 
slaat. Om de ademhaling te meten kun je de rug van je hand dicht 
bij de mond van de patiënt houden of je hand op de borstkas 
plaatsen. Je kunt dan het ademhalen voelen. Het is niet nodig om 
een volle minuut te meten. Wanneer je 30 seconden meet kun je 
het gevonden aantal met twee vermenigvuldigen om het aantal per 
minuut te bepalen. Voor het meten van de polsslag plaats je drie 
vingers op de pols van de patiënt (aan de kant van de duim). Het 
kan nodig zijn om de positie een beetje aan te passen totdat je de 

polsslag sterk genoeg voelt om te kunnen tellen. Ook hier is het niet nodig een volle minuut te meten. 
Gebruik niet je duim om de hartslag van de patiënt te meten omdat die een eigen hartslag heeft. Een 
patiënt kan de hartslag niet beïnvloeden, maar de ademhaling wel. Het is daarom het beste om de 
ademhaling te meten zonder dat de patiënt dat weet. Je kunt het meten van de ademhaling camoufleren 
door te doen alsof je iets anders (zoals de pols) aan het meten bent.

Een goede indicator van de lichaamskleur is de binnenkant van de onderlip. Die meting is onafhankelijk 
van ras en hoe gebruind iemand is. Voor de temperatuur plaats je de rug van je hand tegen het 
voorhoofd van de patiënt en dan tegen je eigen voorhoofd. Wissel meermaals tussen jezelf en de patiënt 
totdat je er zeker van bent of er een beduidend verschil in temperatuur is. Je beoordeling van tekens en 
symptomen heeft waarschijnlijk niet als resultaat dat je hulp kunt geven. In de meeste gevallen vormt 
het alleen een basis om een beslissing te nemen. Dit kan een keuze zijn om de hulpdiensten te 
waarschuwen, een arts te bellen voor advies, of er (voor nu) vanaf te zien medische hulp in te roepen.

Wanneer een patiënt nog niet verplaatst is tijdens de eerste 
beoordeling, dan dient de secondaire beoordeling gedaan te worden 
in de positie waarin de patiënt gevonden is. Bij een beoordeling op 
verwondingen wordt de skeletstructuur van de patiënt 
gecontroleerd. Ook wordt gekeken naar eventuele neurologische 

Beschrijf hoe een secondaire 
beoordeling voor een gewonde 
persoon gedaan wordt.

http://www.scuba-publications.com


Scuba Safety & First Aid

www.scuba-publications.com
Pagina 24

schade. Begin ermee de patiënt te zeggen dat die het hoofd niet mag 
bewegen (wanneer het mogelijk is, houd dan het hoofd in de positie 
vast). Vraag de patiënt met de ogen je vinger te volgen en te 
vertellen hoeveel vingers je opsteekt. Controleer eerste de nek en 
dan de schedel op vervorming en zachte plaatsen. Stop de 
beoordeling wanneer de patiënt aangeeft dat je aanraking pijn doet.

Na de controle van het hoofd en de nek onderzoek je de 
sleutelbeenderen en de armen. Voor het sleutelbeen leg je een 
vinger boven en een vinger onder het bot en beweegt dan langs de 
volledige lengte. Houd een arm bij de schouder vast en glij dan met de andere hand langs de volledige 
arm. Geef de elleboog en de pols extra aandacht. Het onderzoeken wordt gedaan met voldoende kracht 
om de botten van de patiënt te voelen, maar niet zo krachtig dat het pijn doet. Vraag de patiënt nu de 
vingers te bewegen. De wervelkolom en schouderbladen zijn nu aan de beurt. Beweeg je hand langs de 
wervelkolom en vraag de patiënt of dat pijn doet. Plaats je vingers onder de schouderbladen en til ze 
een beetje omhoog.

Voel dan de buik van de patiënt. Wanneer de patiënt een inwendige bloeding heeft, dan zal de buik veel 
harder aanvoelen dan normaal. Druk vervolgens de heupen naar binnen (vanaf de zijkant). Om de 
benen te controleren fixeer je een been bij de heup met de ene hand. Glij met de andere hand langs de 
voorkant van het been (de achterkant van het been heeft te veel spieren om de botten te kunnen 
voelen). Herhaal dit aan het andere been. Geef extra aandacht aan de knieën en enkels. Vraag de patiënt 
dan de voet te bewegen en met een voet tegen je hand te duwen.

Tijdens de beoordeling op verwondingen geef je ook aandacht aan beschadiging van de huid. Kleine 
sneetjes of schaafwonden kunnen na het afronden van de beoordeling behandeld worden. Wanneer je 
tijdens de beoordeling op grotere verwondingen van de skeletstructuur, neurologische schade of 
inwendige bloedingen stoot, dan moeten de medische hulpdiensten gealarmeerd worden. Wanneer je 
zelf niet het transport verzorgd (en die kans is klein), leg dan geen spalk aan voor een breuk. Stabiliseer 
de breuk in de positie zoals die was. Als redder dien je te weten hoe je een spalk aanlegt, maar dat 
alleen doen wanneer je de patiënt moet vervoeren voordat de medische hulpdiensten ter plaatse zijn.

Niet alle wonden moeten door medische 
professionals behandeld worden. Als 
redder kun je zelf kleinere wonden 
verzorgen met de inhoud van een eerste-
hulp koffer. Voordat een verband
geplaatst wordt moet de wond schoongemaakt worden. Stromend water is 
voldoende voor het reinigen van de meeste wonden. Je kunt het gebied 
rond de wond (niet de wond zelf) met zeep wassen. Gebruik een steriel 
pincet om verontreinigingen uit de wond te verwijderen. Wanneer je in de 
eerste-hulp koffer een geschikt middel hebt, dan kun je het gebied rond de 
wond desinfecteren.

Verbandmateriaal dat direct op de wond geplaatst wordt moet steriel zijn. Neem het verband uit de 
verpakking nadat je je handen gewassen hebt (of handschoenen aangetrokken hebt) en voorkom het 
deel van het verband aan te raken dat op de wond geplaatst zal worden. Een verband moet stevig 
aangelegd worden, maar niet zo strak dat het de bloedsomploop hindert. Plak het einde van het 
verband vast met tape.

Beschrijf waarom het 
noodzakelijk is dat een redder 
kleine wonden kan verbinden.
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De kans dat een duiker ooit in aanraking komt met de tentakels van 
een kwal is relatief groot. Kwallen hebben netelcellen 
(nematocysten) die ze gebruiken om hun prooi te vangen. Wanneer 
je in contact komt met een kwal, dan kunnen miljoenen netelcellen je 
huid doorboren en gif injecteren. Het gif kan gevaarlijk zijn, maar in 
de meeste gevallen is de hulp van de medische hulpdiensten niet 
nodig. Dooskwalen en de irukandji kwal in Australië zijn 
uitzonderingen. Nematocysten aan de tentakels van de kwal zijn niet 
allemaal afgevuurd. Die welke nog intact zijn kunnen nog steeds gif 
injecteren. Dit maakt de bescherming van de redder en het 
deactiveren van de overige netelcellen tot de eerste prioriteit.

De redder dient handschoenen aan te trekken alvorens de wond te 
reinigen. Het water dat daarvoor gebruikt wordt dient hetzelfde water te zijn als dat waarin de kwal 
leeft. Wanneer de tentakels van een kwal uit zout water in aanraking komen met zoet water, dan zullen 
alle netelcellen hun gif afgeven. Tijdens het spoelen moeten de verblijvende tentakels verwijderd 
worden. Een mes, of de zijkant van een credit card kan gebruikt worden om deze af te schrapen. Als 
alternatief voor zout water kan ook azijn gebruik worden om de netelcellen te deactiveren. Azijn mag 
echter niet gebruikt worden wanneer de duiker in contact is geweest met het Portugees oorlogsschip. 
Dit is geen kwal en bij dit organisme wordt het gif afgegeven wanneer het in aanraking komt met azijn. 
Nadat eerste-hulp gegeven is, kan een antihistamine zalf gebruikt worden voor het comfort van de 
patiënt.

Beschrijf de zorg voor een 
duiker (of zwemmer) die in 
contact gekomen is met 
netelcellen.
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Redding en assistentie
In dit hoofdstuk leer je technieken om een andere duiker in het water te helpen. Zulke technieken heten 
een “redding” of een “assistentie”. Het verschil tussen die twee wordt bepaald door de mate waarin de 
betroffen duiker zelf een bijdrage kan leveren aan de oplossing. Het woord assistentie wordt gebruikt 
wanneer de duiker zelf nog handelingen kan uitvoeren die de kans op een succesvolle oplossing 
vergroten. Daartegenover staat de redding waarin je de situatie volledig in de hand neemt. Het doel van 
reddingen en assisteren is vergelijkbaar. De duiker aan de oppervlakte en het water uit helpen. Dat doe 
je om te voorkomen dat eerste-hulp nodig is, of om effectieve eerste-hulp te kunnen geven.

Omdat ieder noodgeval uniek is, is het niet mogelijk het handelen in noodgevallen op een “dogmatische” 
manier te leren. Er zijn altijd meerdere mogelijkheden om op dezelfde situatie te reageren. Als Scuba 
Safety & First Aid opgeleide duiker zal je verschillende technieken leren om een situatie op te lossen. 
Die “gereedschapskist” vol technieken maakt het dan mogelijk dat je je kunt aanpassen aan de context 
van een echte noodsituatie. Dergelijke context kan in relatie staan tot de gebruikte uitrusting, de 
waterbeweging, het gewicht en de lengte van het slachtoffer (in relatie tot je eigen lichaamsbouw) en 
vele andere factoren. Het leren van redding en assistentie maakt het noodzakelijk om met verschillende 
technieken te experimenteren om zo de mogelijkheden en beperkingen van iedere optie te leren 
kennen.
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Voordat het mogelijk 
is om op een 
effectieve manier 
eerste-hulp te 
bieden, moet een zieke of gewonde duiker het water 
uitgebracht worden. Afhankelijk van de toestand van de 
duiker worden de benodigde acties een assistentie of 
een redding genoemd. Bij een assistentie gaan we er 
vanuit dat de duiker nog wel in staat is taken uit te 
voeren, maar het alleen niet meer red. Een redding
wordt gedaan wanneer de duiker niet in staat is om 
taken uit te voeren die aan een positieve uitkomst 
kunnen bijdragen. Reddingen worden gedaan voor 

duikers die in paniek geraakt zijn, of die het bewustzijn verloren hebben.

Geassisteerd worden kan als pijnlijk ondervonden worden. Het accepteren van assistentie voelt vaak 
aan als een bekentenis niet competent te zijn. Voor het geven van assistentie moeten redders dus niet 
alleen hulp verlenen, maar tegelijkertijd hun best doen om de situatie voor de duiker aanvaardbaar te 
maken. Vaak kan dit gedaan worden door tijdens een assistentie te spreken over de handelingen alsof 
het een gezamenlijke inspanning is. In plaats van een hulpverlener en iemand die hulp ontvangt, gaat 
het om twee duikers die hun krachten koppelen om de situatie op te lossen. Dit soort overwegingen zijn 
niet van toepassing op reddingen. Tijdens een redding neem je de controle over de situatie volledig in 
de hand.

Wanneer een duiker te vermoeid is om naar de kant of de boot terug 
te keren, dan is assistentie nodig. Zorg voor voldoende 
drijfvermogen door het vest op te blazen of lood af te werpen. Sta de 
duiker toe op de rug te liggen. Het kan aangenamer zijn te ademen 
zonder masker op en automaat in de mond, maar wanneer er veel waterbeweging is kan het beter zijn 
de uitrusting op de plaats te laten. Praat met de duiker en spreek moed in. Vraag de duiker mee te 
zwemmen terwijl jij sleept.

Het slepen van een duiker kan op verschillende manieren gedaan worden. Een gemakkelijke techniek is 
de duiker aan de kraan van de duikfles te slepen. Wanneer je oogcontact met de duiker wilt houden 
(wat aan te bevelen is wanneer je bang bent dat de duiker het bewustzijn verliest), plaats dan de benen 
op je schouders. In die positie kun je de duiker duwen of slepen. Een andere optie is om de persluchtset 
en het lood van de duiker over te nemen. Zonder uitrusting is het zwemmen veel gemakkelijker. 
Wanneer de duiker niet te vermoeid is, dan kan dit voldoende zijn om het naar de kant terug te redden.

Wanneer je niet bij de duiker bent, maar vanaf de kant of de boot reageert, dan moet je eerst beslissen 
of je te water gaat of niet. Je kunt een lijn of een drijver werpen, of te water gaan om persoonlijk te 
helpen. Het werpen van een lijn vraagt een beetje oefening. Maak het een gewoonte om op een punt 

Leg uit wat het verschil is tussen 
een redding en een assistentie.

Beschrijf hoe je een vermoeide 
duiker aan de oppervlakte helpt.
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achter de duiker te richten. Maak wanneer dat mogelijk is een drijver vast aan het einde van de lijn. De 
drijver mag niet zo groot en zwaar zijn dat je de duiker ermee kan verwonden.

Wanneer je vanaf de kant te water gaat, dan ben je sneller wanneer je de zwemafstand beperkt. Terwijl 
je oogcontact houdt met de duiker (voor het geval dat die niet aan de oppervlakte kan blijven), loop je 
naar het punt waar de afstand tot de duiker het kleinste is. Ga dan te water en zwem. Neem om 
assistentie te verlenen altijd masker, snorkel en zwemvliezen mee. Zwemvliezen staan je toe sneller en 
met meer kracht te zwemmen. Het masker en de snorkel kunnen nodig zijn om de duiker onder water 
te zoeken.

Om een vermoeide duiker te 
helpen het water te verlaten is 
het vaak voldoende om de 
persluchtset en het lood over te 
nemen. In de meeste gevallen kan de duiker zonder het gewicht 
van de uitrusting met minimale hulp het water verlaten. Wanneer 
het niet mogelijk is om het water zonder uitrusting te verlaten, dan 
kan meer hulp nodig zijn. Om de ladder van een boot op te 
klimmen kan een touw rond de borstkas gebruikt worden voor
aanvullende assistentie. Aan het strand kan de duiker de kant op 
kruipen.

Er zijn diverse redenen waarom 
een duiker onder water 
assistentie nodig kan hebben. 
De duiker kan kramp hebben, 

oververmoeid zijn of zonder lucht zitten. Er kunnen ook problemen 
met de uitrusting zijn, zoals een bevroren automaat of een fles die uit de band is gegleden. Meestal 
(maar niet altijd) is het doel van een assistentie om de duiker veilig en gecontroleerd aan de 
oppervlakte te brengen. Wanneer een assistentie volledig onder water gedaan kan worden, dan kan de 
duik daarna voortgezet worden. Na het verwijderen van kramp of het opnieuw vastmaken van een 
duikfles is er vaak geen reden meer om de duik af te breken.

Wanneer je onder water een duiker assisteert, voorkom dan deze van achteren te naderen en vast te 
pakken. Nader de duiker zo, dat je gezien kunt worden en geef aan wat je gaat doen. Wanneer de duiker 
buiten adem is, dan kun je helpen een normaal ademritme terug te vinden door alle activiteiten te 
stoppen. Houd de duiker vast. Je kunt met je hand aangeven op welk moment de duiker moet in- en 
uitademen. De procedure om bij kramp te helpen is vergelijkbaar. Communiceer met de duiker om de 
plaats in de spier te vinden. Masseer dan de betroffen plaats terwijl de spier afwisselend gestrekt en 
ontspannen wordt. Een beenspier kan gestrekt worden door tegen de zwemvlies te duwen.

Een duiker zonder lucht zal over het algemeen de betreffende tekens geven en het initiatief nemen om 
je alternatieve luchtverzorging te pakken. Deze vaardigheid wordt al in een beginner-opleiding geleerd. 
Soms reageert een duiker niet zoals dat geleerd is (en verwacht wordt). Sommige mensen worden bij 
een probleem volledig passief. In een dergelijk geval moet degene die lucht geeft het initiatief nemen. 
Wanneer een duiker geen lucht meer heeft, dan kun je het initiatief nemen door duidelijk je alternatieve 
luchtverzorging te presenteren. Grijp de duiker stevig vast (bijvoorbeeld aan een band van het 
trimvest) en stel zeker dat de duiker de alternatieve luchtverzorging in de mond neemt. Help de duiker 
dan een normaal ademritme te vinden, alvorens aan de opstijging te beginnen.

Wanneer een duiker onder water in paniek raakt, dan is het 
maximum wat je kunt doen de opstijging zo goed mogelijk te 
controleren. Duikers in paniek gebruiken al hun kracht om aan de 

Beschrijf hoe je een vermoeide 
duiker het water uit helpt.

Beschrijf hoe je onder water een 
duiker die bij bewustzijn is 
assisteert.

Beschrijf hoe je een duiker in 
paniek kunt redden.
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oppervlakte te komen. Het is waarschijnlijk dat je geen kans hebt te reageren voordat ze onderweg zijn. 
Wanneer je wel kunt reageren, dan kun je hooguit de stijgsnelheid een beetje beperken. Breng jezelf 
niet in gevaar. Wanneer je de duiker niet kunt stoppen, laat dan gaan. Volg de duiker door met een 
normale snelheid op te stijgen terwijl je de duiker in paniek in het oog houdt (als het zicht dat toestaat). 
Kom niet te dicht bij de duiker aan de oppervlakte. Een duiker in paniek kan niet rationeel denken. 
Wanneer je te dichtbij komt, dan kan de duiker je vastgrijpen, wat jullie allebei in gevaar brengt.

Probeer aan de oppervlakte met de duiker te praten. Geef aanwijzingen om het vest op te blazen of lood 
af te werpen. Blijf daarbij op meerdere meters afstand. Wanneer je merkt dat de duiker op je af komt, 
maak daar dan gebruik van. Handhaaf de afstand tussen de duiker en jezelf, terwijl je in de richting van 
veiligheid zwemt (de boot of de kant). Zolang de duiker je volgt zijn verdere andere acties niet nodig.

Als de duiker je niet volgt, of wanneer geen veilige plaats beschikbaar is, dan moet je voor een positief 
drijfvermogen zorgen. De gemakkelijkste weg om een duiker in paniek te naderen is van onderen. Daal 
af en zwem onder de duiker. Werp met gestrekte armen (buiten bereik van de armen van de duiker) het 
lood af. Om het vest op te blazen kun je achter de duiker aan de oppervlakte komen. Grijp met een 
volledig gestrekte arm de kraan van de fles. Neem nu het bovenste deel van de duikfles tussen je knieën. 
Zoveel hoger op de fles je met je knieën vasthoud en zoveel te beter je je arm strekt, zoveel te minder 
kans is er dat de duiker je kan grijpen. Grijp nu over de linker schouder van de duiker om de inflator te 
pakken te krijgen. Wanneer de duiker een pneumatische inflater heeft, dan moet je deze bedienen 
terwijl je nog onder water bent in de zelfde positie als bij het afwerpen van het lood. Nadat je voor een 
positief drijfvermogen gezorgd hebt ga je weer op afstand en wacht je totdat de duiker tot rust komt.

Wanneer je niet kunt afdalen, dan moet je een andere manier vinden om achter de duiker te komen. Een 
tweede duiker kan proberen de aandacht van het slachtoffer te trekken. Als laatste optie kun je ook 
proberen de duiker te draaien. Om dat te doen grijp je de tegenoverliggende arm en trek je krachtig om 
de duiker te draaien. Op het moment dat je achter de duiker bent grijp je de kraan met gestrekte arm en 
pak je de fles met de knieën. De rest van de procedure is hetzelfde als bij het naderen van onderen. 
Wanneer een duiker in paniek je te pakken krijgt, dan kun je ontsnappen door af te dalen.

Het zoeken van een vermiste duiker mag niet te lang duren. Daarom 
is een systematische benadering nodig. Zoekpatronen voorkomen 
dat dezelfde plaats meermaals bezocht wordt en beperken de kans 
dat delen van het zoekgebied overgeslagen worden. Wanneer dat 
mogelijk is, begint het zoeken op de plaats waar de duiker voor het laatst gezien is. Vanaf dat punt 
wordt in alle richtingen gezocht. Je kunt overwegen om eerst een patroon met grote tussenafstanden te 
zwemmen. Dat geeft je een kans de duiker snel te vinden, terwijl je ook overzicht krijgt over het 
zoekgebied. Wanneer deze snelle zoekactie geen succes heeft, dan kan een nauwkeurige zoekactie 
gestart worden. Tijdens het zoeken moeten de duikers af en toe naar boven kijken om te zien of ze 
bellen zien opstijgen.

Wanneer er geen (of weinig) stroming is, dan kan van een kompas 
gebruik gemaakt worden. Er zijn twee nuttige zoekpatronen met 
een kompas. Dit zijn U-patronen en een zich vergrotend vierkant. 
Het vergrotend vierkant wordt op grotere afstand van de kust 
gebruikt. U-patronen zijn beter geschikt wanneer er aan een kant 
van het zoekgebied een referentie is, zoals de kust. Stroming en het 
bodemcontour zijn de belangrijkste factoren om voor een bepaald 
zoekpatroon te kiezen. Een andere factor is het aantal duikers dat 
beschikbaar is. Wanneer er 20 duikers beschikbaar zijn, dan 
gebruik je geen vergrotend vierkant, omdat je daarmee maar twee 
duikers efficiënt kunt inzetten. In dat geval zijn U-patronen 

nuttiger omdat je daarmee ieder team een ander deel van het zoekgebied kunt toewijzen.

Beschrijf technieken voor het 
vinden van een vermiste duiker.
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Wanneer je een zoekpatroon gekozen hebt, dan is de volgende stap om te beslissen met welke 
nauwkeurigheid gezocht zal worden. Ieder zoekpatroon kan aangepast worden aan het zicht. Iedere as 
die gezwommen wordt kan 50 centimeter van een andere as verwijderd zijn of 5 meter. Dit verandert
niet het zoekpatroon, maar alleen de nauwkeurigheid. Voor een vergrotend vierkant draai je steeds 90° 
in dezelfde richting. Iedere as wordt dan een eenheid langer dan de voorgaande. Tel zwemslagen en 
voeg aan iedere lengte hetzelfde getal toe. Wanneer het zicht toestaat dat twee zoekassen vier 
zwemslagen uit elkaar liggen, begin dan met 2, dan 4, dan 6, et cetera. Wanneer een nauwkeurigheid 
van 2 zwemslagen nodig is, begin dan met 1, dan 2, dan 3 en zo verder.

Voor een U-patroon zijn er twee opties. 
Wanneer je nauwkeurig zoekt, dan start je 
onder een hoek van 90° ten opzichte van de 
referentielijn. Dat kan de kust, een met lood 
gevuld touw, een stijger of een herkenbare 
structuur onder water zijn. Wanneer je aan het 
einde van het zoekgebied aangekomen bent, 
wat gemeten kan worden met een ander touw, 
een aantal zwemslagen of een dieptelijn, dan 
ga je een stuk opzij en zwemt dan met de 
omkeerkoers weer terug. Die procedure wordt 
telkens herhaald wanneer je aan het einde van 
het zoekgebied aankomt. Wanneer de afstand 

tussen de zoekassen groot is, dan kun je het kompas ook voor de zijdelingse assen gebruiken. In dat 
geval is het patroon plus 90°, plus 90°, min 90°, min 90°, plus 90°, et cetera.

Dicht bij de kust kan het ook mogelijk zijn om zonder kompas een U-patroon te zwemmen. Ribbels in 
het zand kunnen je toestaan met natuurlijke navigatie een rechte lijn te zwemmen. Hoewel de kust een 
goede referentie is voor een U-patroon kun je er ook voor kiezen langere assen parallel aan de kust te 
zwemmen. Door langs de kust te zwemmen voorkom je het herhaalde opstijgen en afdalen wat het 
gevolg is van het van en naar de kust zwemmen. Door herhaald op te stijgen kan het zijn dat je na een 
poosje niet meer kunt klaren.

Een met lood verzwaard touw is zeer 
nuttig voor het zoeken. Het touw wordt 
als referentie op de bodem geplaatst. De 
procedure is als volgt. Twee duikers 
houden ieder een einde van het touw 
vast. Ze trekken het touw strak en 
leggen het op de bodem, waarna ze een 
ruk geven als teken aan de andere 
duiker dat ze in positie zijn. De duikers zwemmen nu ieder rechts van het touw en zoeken aan die kant 
(omdat de twee duikers in tegenovergestelde richting zwemmen wordt aan beide kanten van het touw 
gezocht). Aangekomen aan de andere kant, nemen de duikers het touw weer op en verplaatsen het een 
stuk (hoe ver is afhankelijk van het zicht). Daarna geven ze weer een ruk en zoeken weer aan hun kant 
van het touw.

De procedure met een met lood verzwaard touw is het meest geschikt om nauwkeurig te zoeken in een 
klein of gemiddeld groot gebied. Het wordt daarom meestal gebruikt voor het zoeken naar kleine 
voorwerpen. Het kan echter ook nuttig zijn om een vermiste duiker te zoeken. Wanneer geen 
verzwaard touw beschikbaar is, dan kan ook een “normale” lijn gebruik worden met een stuk lood aan 
iedere kant.
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Sommige ervaren teams gebruiken een lijn 
om met een groep te zoeken. Eén van de 
duikers bepaald 
de richting met 
een kompas en 
de rest van de 
groep handhaaft
een positie aan 

het touw door op de richting van het touw tussen en naast de handen te 
letten. Ze passen zo hun snelheid aan die van de rest van het team aan. 
Normaalgesproken moet meerdere keren geoefend worden voordat de 
methode zinvol gebruikt kan worden. Wanneer dit echter lukt, dan kan een 
groot gebied in korte tijd afgezocht worden. Gebruik de lijn als een indicatie 
van je positie, zonder kracht op de lijn uit te oefenen. Wanneer een duiker aan 
de lijn trekt, dan wordt de volledige groep in de verkeerde richting gestuurd.

Iedere duiker moet opletten dat de lijn links en rechts van de hand in precies dezelfde richting loopt als 
de lijn tussen de handen. Wanneer dat niet het geval is, dan moet de duiker zich in positie zwemmen. 
Dit vraagt wat training, maar de training is een uitdagende en plezierige groepsactiviteit.

Een traditioneel zoekpatroon met een lijn is een cirkel. Het is nuttig op een vlakke bodem en werkt ook 
in relatief sterke stroming. Het anker in het midden is meestal een duiker en de lijn wordt zowel voor 
het navigeren van het zoekpatroon als voor communicatie gebruikt. De duiker die het patroon zwemt, 
moet er op letten dat de lijn strak gehouden wordt. De duiker moet ook weten wanneer een volledige 
cirkel gezwommen is. De duiker in het midden moet zeker stellen dat die op dezelfde locatie blijft.

Om weerstand tijdens het zwemmen te beperken moet de lijn dun zijn. Wanneer een duiker in het 
midden van het zoekpatroon blijft, dan is dat degene die de haspel heeft. De duiker die zoekt zwemt 
naar buiten totdat de lijn strak is, steekt een pen of een andere markering in de bodem en begint een 
cirkel te zwemmen. Wanneer de duiker weer bij de pin aankomt, dan is een volledige cirkel afgerond. 
Trek dan twee keer aan de lijn om aan “het anker” door te geven dat meer lijn nodig is (hoeveel hangt af 
van het zicht). De navigerende duiker zwemt nu weer naar buiten totdat de lijn strak staat, plaatst 
opnieuw de pin en begint aan een nieuwe cirkel. Op deze manier wordt het zoeken voorgezet totdat de 
vermiste duiker gevonden is.

Wanneer een vermiste duiker 
gevonden is, dan is de eerste stap het 
controleren van het 
bewustzijnsniveau. Een niet 
reagerende duiker moet aan de 
oppervlakte gebracht worden. Wanneer de duiker de automaat nog in de 
mond heeft, fixeer deze dan. Wanneer de duiker geen automaat in de 
mond heeft, dan kun je zelf kiezen of je deze wilt herplaatsen of niet. 
Verspil echter geen tijd wanneer het herplaatsen moeilijk gaat, omdat de 
kans dat de automaat nut heeft gering is. Voor het opstijgen met een 
bewusteloze duiker moet je een plan maken voor de plaatsing van je 
handen. Je moet de duiker stevig vasthouden, de automaat in de mond 
van de duiker houden, het hoofd in positie brengen voor open 
ademwegen en een hand beschikbaar hebben voor aanpassingen aan het 
drijfvermogen.

Wanneer je de fles van de duiker tussen je knieën neemt, dan zijn beide handen vrij. Deze positie staat 
je toe de automaat van de duiker met de ene hand in de mond te houden en met de andere hand 

Beschrijf hoe een bewusteloze 
duiker aan de oppervlakte 
gebracht kan worden.
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aanpassingen aan het drijfvermogen te doen. Je kunt het drijfvermogen voor beide duikers met 
hetzelfde trimvest aanpassen, maar als je dat doet moet je kiezen welke. Er is een kans dat je het contact 
met het slachtoffer verliest. Als dat gebeurt dan heeft het slachtoffer, wanneer je dat vest gebruikt hebt, 
een positief drijfvermogen en zal dus verder opstijgen wanneer je loslaat.

Voor een andere techniek maak je gebruik van het trimvest. 
Steek je hand door de schouderband van het vest en gebruik die 
hand voor de positie van het hoofd van het slachtoffer en om de 
automaat in de mond te houden. Alle taken, met uitzondering 
van het aanpassen van het drijfvermogen, worden nu met 
dezelfde hand gedaan. Wanneer een trimvest een band voor de 
borstkas heeft dan kan een vergelijkbare techniek gedaan 
worden door de hand onder dat bandje door te steken. Er zijn 
diverse andere technieken. Je kunt je ellebogen en armen 
gebruiken om de duiker tegen je lichaam te houden en je 
handen gebruiken voor de positie van het hoofd en aanpassing 
van het drijfvermogen. Je kunt ook je arm onder de arm van het 
slachtoffer doorsteken of je benen rond het lichaam slaan. Om je 
erop voor te bereiden om in een noodgeval te handelen dien je 
verschillende technieken te proberen. Uitproberen is de enige 
manier om vast te stellen wat de voor- en nadelen van de 
verschillende technieken zijn.

Eerste-hulp is in het water niet op een effectieve manier mogelijk. 
Wanneer een duiker bewusteloos is (met of zonder ademhaling), dan 
is het de eerste prioriteit om de duiker op de kant of de boot te 
brengen. Wanneer je dicht bij een plaats bent waar je het water uit 
kunt, verwijder dan de uitrusting van de duiker en breng die binnen 
een paar minuten het water uit. Wanneer het echter langer gaat 
duren voordat je het water uit kunt, dan dien je in het water met beademen te beginnen. Dit moet dan 
wel gedaan worden op een manier waarmee geen tijd verloren gaat. Het beademen wordt tegelijkertijd 
met het verwijderen van de uitrusting en het transporteren gedaan.

Wanneer je een duiker aan de oppervlakte ziet drijven, dan nader je terwijl je oogcontact handhaaft. 
Wanneer de duiker zinkt, dan moet je weten waar. Wanneer de duiker op de rug ligt, dan zwem je in 
een keer door totdat je bij de duiker bent. Wanneer de duiker met het hoofd naar beneden in het water 
ligt, dan dien je op enige afstand te stoppen. Spetter water en roep om te kijken of de duiker reageert. 
Wanneer de duiker aan de oppervlakte een walvishaai aan het observeren is, dan zal een “redding” 
waarschijnlijk niet op prijs gesteld worden. Wanneer er geen reactie is, dan zet je de nadering voort en 
draai je de duiker op de rug. Om een duiker te draaien grijp je de kraan van de duikfles en trek je die 
naar beneden. Wanneer het slachtoffer een zwemmer of snorkelaar is, ga dan naar de kant van het 
hoofd. Grijp met gekruiste armen de polsen van het slachtoffer en spreid dan je armen. Deze actie zal 
het slachtoffer draaien.

Vervolgens zorg je voor een positief drijfvermogen, roep je 
hulp in en verwijder je het masker en de automaat van het 
slachtoffer. Werp lood af en/of blaas het trimvest op. Wanneer 
duikers in de buurt zijn, dan kun je met een handsignaal een 
teken geven om hulp in te roepen. Wanneer je de aandacht van 
niet-duikers trekt, dan is het beter om te zwaaien of roepen. 
Het is je doel dat iemand op de kant of de boot de medische 
hulpdiensten alarmeert en dat ze in de buurt blijven om je later 
te helpen de duiker uit het water te halen. Controleer nu of het 

Beschrijf de overwegingen voor 
het helpen van een niet-
ademende duiker aan de 
oppervlakte.
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slachtoffer ademt. Plaats je oor zo dicht mogelijk bij de mond (wanneer je een kap draagt, dan moet je 
die verwijderen), observeer de borstkas van de duiker en plaats een hand onder het klittenband van de 
band van het trimvest. Controleer gedurende 10 seconden of de duiker ademt. Wanneer dat niet het 
geval is, begin dan met beademen. Geef eerst zonder tussenpauze twee volle beademingen en dan een 
keer iedere 5 seconden. Wanneer je het beademen langer dan 5 seconden moet onderbreken, begin dan 
opnieuw met twee keer beademen.

Voor het beademen kun je kiezen uit mond-op-mond, mond-op-neus of mond-op-masker. Het masker in 
die laatste optie heet ook “Pocket Mask”. Een “Pocket Mask” is nuttig wanneer er geen of weinig golven 
zijn om de redder tegen infectie te beschermen. Ze zijn echter niet altijd beschikbaar (sommige duikers 
hebben in het trimvest een masker) en ze zijn moeilijk te gebruiken bij waterbeweging. Mond-op-mond 
werkt wel, maar maakt het noodzakelijk dat de redder zeer hoog uit het water komt, dat de neus van 
het slachtoffer dichtgeknepen wordt en dat het hoofd ondersteund wordt. De redder moet ook iedere 5 
seconden het verwijderen van de uitrusting onderbreken. Redders met relatief lange armen kunnen de 
mond van het slachtoffer dicht drukken terwijl ze om het hoofd reiken. Op die manier steunt dezelfde 
arm het hoofd van de duiker. Met deze techniek kan mond-op-neus beademing gedaan worden terwijl 
een hand vrij blijft om zonder onderbrekingen de uitrusting te verwijderen.

Of de redder ook het eigen lood afwerpt hangt af van de dikte van het duikpak. Dikke duikpakken 
maken het moeilijk om zonder lood aan de oppervlakte te bewegen. Het drijfvermogen van het pak 
stoort bij het behouden van een verticale positie om de uitrusting te verwijderen en bij het zwemmen is 
het moeilijk de zwemvliezen onder water te houden. Bij dunnere pakken heeft het afwerpen van het 
lood geen nadelen. Vergelijkbare overwegingen zijn ook van toepassing op het verwijderen van de 
eigen uitrusting. In het ene geval heb je voordeel van de extra bewegelijkheid die ontstaat door het 
afleggen van de uitrusting. In andere gevallen geef je de voorkeur aan het extra drijfvermogen dat door 
het trimvest geboden wordt en verwijder je de uitrusting pas op het laatste moment. De enige manier 
om gevoel te ontwikkelen voor het juiste moment om uitrusting te verwijderen is om in verschillende 
omstandigheden te experimenteren.

Om beter hydrodynamisch te zijn en om gemakkelijker het water uit 
te komen met een bewusteloze duiker moet uitrusting verwijderd 
worden. Een redder moet het masker en de snorkel bij zich houden 
voor onverwachte situaties en heeft zwemvliezen nodig voor het 
transporteren van het slachtoffer. Trek het bandje van het masker 
om je nek (en draai eventueel het masker achter de nek om uit de weg te zijn) in plaats van het masker 
af te nemen. Het slachtoffer is bewusteloos, dus maakt het niet uit of dat masker verloren gaat.

Het lood van het slachtoffer is waarschijnlijk al in het begin van de redding afgeworpen. Wanneer dat 
niet het geval is, dan moet het afgeworpen worden voordat de persluchtset verwijderd wordt. Welke 
techniek het beste is om de uitrusting te verwijderen hangt van het model en de omstandigheden af. 
Voordat je de persluchtset verwijdert, moet je eerst alle accessoires identificeren (en verwijderen) die 
verward kunnen raken in de banden van het vest of de slangen van de automaat. Sommige duikers 
slepen veel gadgets mee en de meeste daarvan zullen aan het trimvest zijn vastgemaakt. Let op 
markeerboeien, lampen, camera’s, leitjes en dergelijke. Terwijl je deze voorbereidingen aan het doen 
bent observeer je de banden en gespen van het vest om te beslissen hoe je dat het gemakkelijkst kan 
verwijderen.

Begin het verwijderen van het vest met het losmaken van de band om het middel van de duiker. 
Wanneer je een band met klittenband (wat aan de meeste trimvesten te vinden is) open maakt, let dan 
op dat het niet opnieuw aan elkaar komt. Om dit te voorkomen kun je de kant die boven was nu onder 
het andere deel van de band schuiven. Je kunt het einde van de band ook aan de zijkant tussen het vest 
en het lichaam van de duiker steken. Je acties tot nu toe hebben de voorkant van het lichaam van de 
duiker vrij gemaakt. Als volgende stap moet een arm (of beide armen) uit het vest. De technieken om 

Beschrijf technieken die nuttig 
kunnen zijn voor het 
verwijderen van uitrusting.
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dat te doen verschillen. Veel trimvesten (niet allemaal) hebben gespen aan de schouderbanden die 
opengemaakt kunnen worden. Vergeet niet dat gespen bijna niet te bedienen zijn wanneer je erg koude 
vingers hebt. Je kunt dus niet altijd op schoudergespen vertrouwen. Wanneer er echter gespen zijn en je 
kunt ze bedienen, maak er dan gebruik van. Wanneer ze open zijn, kun je het trimvest ontluchten en 
onder de duiker wegduwen.

Ook je eigen trimvest kan verwijderd worden door eerst de band om de buik los te maken en dan de 
gesp aan de schouderband. Wanneer de schouderband geen gesp heeft, wanneer de gesp niet 
toegankelijk is of wanneer je die niet kunt bedienen (vanwege koude vingers of een andere reden), dan 
moet je voor een andere techniek kiezen. De schouder uit een opgeblazen trimvest trekken is geen 
elegante oplossing. Je kunt het opgeblazen vest niet dieper in het water drukken. Daarom moet je 
omhoog om de schouder uit het vest te krijgen. In de meeste gevallen resulteert dat in wilde en 
ongecoördineerde bewegingen. Wanneer je het vest ontlucht alvorens het uit te trekken, dan gaat het 
gemakkelijker.

Je kunt het vest ook uittrekken zonder dat je omhoog moet in het water. Daarvoor steek je je hand in de 
schouderband totdat de band bij de pols is. Strek dan je arm zoals je doet wanneer je iemand een hand 
geeft. Het strekken van de arm aan de elleboog heeft tot gevolg dat je arm uit het vest komt. Probeer 
niet je arm uit het vest te trekken. Er is geen kracht nodig. Het enige wat nodig is, is dat de arm bij de 
elleboog gestrekt wordt. Diezelfde techniek kan ook voor het slachtoffer gebruikt worden. Plaats de 
hand van het slachtoffer onder de schouderband. Neem dan die hand en beweeg die alsof je ermee de 
knie van het slachtoffer wilt aanraken.

Wanneer je haast hebt, dan kun je de arm van de duiker strekken, met de ene hand vasthouden en met 
de andere hand de schouderband grijpen. Duw nu de arm en trek tegelijkertijd aan de schouderband. 
Wanneer de arm er bijna uit is, trek dan verder krachtig aan de schouderband. Daardoor zal de duiker 
uit het vest rollen. De methode werkt snel, maar heeft het nadeel dat het gezicht van het slachtoffer een 
moment onder water komt. Gebruik deze techniek alleen als er echt haast is.

Zoveel te meer helpers er zijn, zoveel te gemakkelijker is het om een 
bewusteloze duiker uit het water te brengen. Aarzel niet om hulp te 
vragen wanneer andere duikers, zwemmers of omstanders aanwezig 

zijn. Alleen een duiker uit het water 
brengen is moeilijker, maar met de 
juiste technieken kan het gedaan worden. Een veel gebruikte techniek is 
de brandweergreep. De techniek is zeer goed geschikt om iemand uit het 
water te halen. In het water is het gemakkelijk om het slachtoffer in 
positie te brengen. Leg de duiker op de zij, plaats een arm van de duiker 
over je schouder om het hoofd boven water te houden en grijp dan het 
been met je andere arm. Werk nu je schouders goed onder het lichaam 
van de duiker en sta op. Je kunt de duiker met één arm vasthouden of 
twee handen gebruiken om deze op de rug te houden.

Wanneer de duiker te zwaar voor je is om te dragen, dan kun je gebruik 
maken van de techniek die door Franz Rautek bedacht is. Breng de duiker 

Beschrijf technieken om het 
water te verlaten met een 
bewusteloze duiker.
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in een zittende positie. Nader van achteren en steek je armen onder de oksels van het slachtoffer. Met 
beide handen grijp je nu dezelfde onderarm met al je vingers en je duim bovenop de arm. Daardoor 
voorkom je met je duim schade aan de ribben te veroorzaken. De arm van het 
slachtoffer is nu tegen het lichaam gedrukt. Je kunt opstaan en al slepend 
achteruit het water uit lopen.

Wanneer je over een glad oppervlak het water uit moet, wat vaak op dijken 
het geval is, dan kun je niet riskeren het slachtoffer te dragen of te slepen. In 
een dergelijke situatie kun je het water uit kruipen. Steek je rechterarm onder 
de oksel van de duiker en houd daarmee de borstkas vast. Plaats je rechter 
been en je linker hand zo dat je jezelf en de duiker omhoog kunt tillen. 
Beweeg een stukje naar achteren en ga weer zitten. Herhaal de beweging 
totdat je het water uit bent. Met deze techniek kom je maar een paar 
decimeter per keer vooruit, maar je bent wel in een positie om het slachtoffer 
tijdens het transport te beademen. Wanneer je linkshandig bent kan de 
techniek natuurlijk ook andersom gedaan worden.

Op een plaats waar het te stijl is om te lopen of te kruipen moet een andere 
techniek gekozen worden. Aan de rand van het zwembad of bij een lage 
stijger kun je een arm van de duiker op de kant plaatsen en die vasthouden 
terwijl je zelf het water uit gaat. Pak nu beide armen van de duiker vast en til 
die uit het water. Wanneer een tweede duiker aanwezig is, kun je gebruik 
maken van het feit dat neopreen goed op neopreen glijdt. Laat de duiker de 
onderarm tegen de rand van het zwembad of de stijger plaatsen en het hoofd 
daaronder leggen. Plaats het slachtoffer op de rug van de tweede duiker. De 
duiker functioneert nu als glijbaan, wat het verassend gemakkelijk maakt om 
de duiker uit het water te trekken.

Er zijn nog vele andere technieken. Daarnaast zijn er veel aangepaste versies 
van de technieken die hierboven beschreven zijn. Dit om ze beter af te 

stemmen op de plaatselijke omstandigheden. Andere duikers, en vooral duikprofessionals, kunnen een 
goede bron van informatie zijn voor de technieken die het beste werken in de plaatselijke 
omstandigheden.
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Organisatie bij 
noodgevallen
Iedere noodsituatie is uniek. Dit maakt het onmogelijk om een “standaard” procedure aan te geven die 
je toestaat in iedere situatie te handelen. Voor beslissingen tijdens een noodsituatie moeten de 
omstandigheden in overweging genomen worden. Het leren om zulke beslissingen te nemen kan alleen 
door dit daadwerkelijk te doen in reële situaties. In dit deel van de opleiding voor het Scuba Safety & 
First Aid brevet zullen gelegenheden gegeven worden om in simulaties van noodgevallen de organisatie 
uit te voeren. De inhoud van dit hoofdstuk dient als voorbereiding. Dit hoofdstuk is kort, maar dat is 
niet omdat de informatie minder belangrijk is dan de inhoud van de andere hoofdstukken.
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Noodgevallen ontstaan vrijwel altijd onverwacht. Dat stelt hoge 
eisen aan redders. Je moet er klaar voor zijn om te handelen zonder 
waarschuwing vooraf. Zelfs wanneer je vaardigheden en je conditie 
voldoende zijn om in diverse omstandigheden adequaat te handelen 
is het waarschijnlijk dat de organisatie van het noodgeval niet 
voldoende is, wanneer er gebrek is aan uitrusting en/of kennis van 
de plaatselijke omgeving. Organisatie gaat verder dan de 
vaardigheden van een individu. De organisatie bij een noodgeval betekent niet automatisch dat je zelf 
degene bent die de redding uitvoert. Organisatie betekent dat je optimaal gebruik maakt van de 
beschikbare middelen om zo de kans op een positief resultaat zo groot mogelijk te maken.

Organisatie van beschikbare middelen is alleen mogelijk wanneer je weet wat beschikbaar is en waar 
het te vinden is. Dat betekent niet dat je je auto moet volpakken met voorwerpen die eventueel bij een 
noodgeval nuttig zouden kunnen zijn. Het betekent dat je je bewust bent van het niveau van opleiding 
van andere aanwezige duikers. Het betekent dat je weet waar verbandmateriaal en zuurstof voor 
noodgevallen te vinden zijn. Je moet ook het plaatselijke nummer voor de medische huldiensten kennen
en weten hoe je moet uitleggen waar de duikplaats te vinden is. Dit kan betekenen dat je een rendez-
vous punt dicht bij de duikplaats kiest wanneer de plaats zelf moeilijk te vinden is.

Zorg dat een noodgeval niet volledig onverwacht komt. Accepteer 
het feit dat noodgevallen altijd mogelijk zijn en begin erover na te 
denken hoe je zult handelen op het moment dat je op een duikplaats 
aankomt. Vraag je af hoe je kunt uitleggen waar de duikplaats te 
vinden is wanneer je de medische hulpdiensten moet alarmeren. 
Bekijk waar je het gemakkelijkst het water kunt verlaten en langs welke route transport gedaan kan 
worden. Maak je vertrouwd met het niveau van opleiding van de andere duikers op de duikplaats. Kijk 
waar touwen, drijvers en andere nuttige hulpmiddelen te vinden zijn om een vermoeide duiker het 
water uit te helpen. Waar zijn de eerste-hulp koffer en zuurstof te vinden en wie heeft de sleutels (als 
het in een auto is).

Een deel van de benodigde informatie is variabel. Er zijn steeds andere duikers en sommige nuttige 
voorwerpen kunnen op de ene dag aanwezig zijn, maar op een andere dag niet. Een deel van de 
informatie blijft echter voor langere tijd gelijk. Zulke blijvende informatie bestaat uit de locatie van een 
rendez-vous punt, een evacuatie route of de beste plaats om het water te verlaten. Sommige duikers 
maken het tot een gewoonte om blijvende informatie over een duikplaats op te schrijven voor 
duikplaatsen die ze vaker bezoeken. Dit heet een noodassistentie plan en is een basis voor de 
organisatie bij noodgevallen. Het stelt zeker dat blijvende informatie beschikbaar is en dat daar alleen 
veranderlijke informatie aan toegevoegd moet worden.

Ongeacht hoe goed je voorbereid bent, door zowel een plan te maken 
als de situatie ter plaatse te beoordelen, je wordt vrijwel zeker met 
verrassingen geconfronteerd. De auto met zuurstof is net 
vertrokken, of een duiker met een brevettering voor redding en 
eerste-hulp is onbereikbaar onder water. De planning om op een 
noodgeval voorbereid te zijn is niet een strikt stap-voor-stap 
actieplan. Het is een plan om je bewustzijn van de opties te verbeteren.

Improviseren betekent dat je verschillende manieren kunt vinden om je doel te bereiken wanneer de 
middelen die je oorspronkelijk in gedachten had niet beschikbaar zijn. Improviseren betekent ook dat je 
oplossingen die voor een andere situatie bedoeld waren kunt aanpassen aan de situatie waarmee je 
geconfronteerd bent. Wanneer je uitdagingen tegenkomt, dan moet je manieren kunnen bedenken om 
deze te overwinnen. Zoveel te beter je bent in het oplossen van (onverwachte) uitdagingen, zoveel te 
beter kun je improviseren.

Leg uit waarom alleen het 
afronden van de Scuba Safety & 
First Aid cursus niet een 
voldoende voorbereiding is om 
in een noodgeval te handelen.

Beschrijf hoe je je voorbereiding 
om in een noodgeval te 
handelen kunt verbeteren.

Beschrijf waarom de 
vaardigheid om te improviseren 
belangrijk is om in een 
noodgeval te handelen.
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Wanneer je met een noodgeval geconfronteerd wordt, dan dien je als 
eerste na te denken over het gewenste resultaat van de hulp (het 
doel). Als voorbeeld. Je ziet een duiker in paniek aan de oppervlakte 
komen op 30 meter van de kant waar je net bezig bent je eigen 
uitrusting voor te bereiden. Je gewenste resultaat zal zijn de duiker 
zo snel mogelijk uit het water te halen, zonder daarbij andere 
duikers in gevaar te brengen. Een ander voorbeeld: tijdens een duik verlies je het contact met je buddy. 
Na een halve minuut gezocht te hebben stijg je op. Aan de oppervlakte is je buddy niet te vinden en je 
ziet nergens opstijgende luchtbellen, wat aangeeft dat er geen duiker in de buurt is. Na langer dan een 
minuut wachten is er nog steeds geen teken van de buddy. Het gewenste resultaat zal nu zijn zo snel 
mogelijk de buddy te vinden, eventuele problemen op te lossen en wanneer dat nodig is de buddy zo 
snel mogelijk medische hulp te geven.

In je volgende stap gaan de gedachten naar de 
omgeving. Vragen die je jezelf in deze stap stelt 
zijn: waar ben ik, waar kan ik het beste het 
water uit, welke gebieden moet ik mijden 
(vanwege stroming, golven of iets anders)? Dit 
geeft informatie over de volgorde van handelen 
– zwem eerst daarheen, ga daaromheen, ga 
daar het water uit en dergelijke. Terwijl je 
mentaal de stappen van deze volgorde 
doorloopt zoek je naar uitdagingen. Waar 
verwacht je in deze volgorde moeilijkheden? 
Vragen voor deze stap zijn: kan ik een duiker 
over die afstand alleen slepen, is de duiker niet 
te zwaar voor mij om het water uit te brengen?

Nu is het moment gekomen om te 
improviseren. Nu je de volgorde van handelen 
weet en je bewust bent van de uitdagingen 
waarmee je geconfronteerd kunt worden denk 
je na over mogelijkheden om met die 
uitdagingen om te gaan. Wanneer je niet zeker 
bent of je de duiker ver genoeg kunt slepen, kun 
je dan anderen vragen om je halverwege te 
ontmoeten? Wanneer je een lijn niet 30 meter 
kunt werpen, is er dan een andere manier om 
een vermoeide duiker te helpen (is er een 
surfplank ter plaatse, of zijn er andere duikers 

die dichterbij de vermoeide duiker zijn dan jijzelf)? Dit deel van het denkproces is bedoeld om de 
mogelijkheden af te wegen van andere mensen, uitrusting en hulpmiddelen die ter plaatse beschikbaar 
zijn. Je hebt een volgorde en kent de mogelijke uitdagingen. Fantasie voor het inzetten van je middelen
(mensen, uitrusting en hulpmiddelen) kan de kans op een positief resultaat van je bemoeienissen 
behoorlijk laten stijgen.

Beschrijf een mogelijke volgorde 
voor het denkproces om een 
plan te formuleren om in een 
noodgeval te handelen.
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