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Hoofdstuk 3

• Leerdoelen voor deze les.

• Het herkennen van een probleem onderwater.

• Het oplossen van een probleem onderwater.

• Begeleide opstijging.
• ALV-opstijging.

• Alarm slaan 

• Reanimatie, AED en het toedienen van zuurstof.
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Herkennen van problemen 
onderwater

• Hoe herken je stress en paniek onderwater?
• Hoe begeleid je je buddy naar de oppervlakte?
• Hoe krijg je je buddy zo snel mogelijk op de kant.
• Hoe herken je de meest voorkomende duikers aandoeningen.
• Hoe alarmeer je adequaat hulpdiensten?
• Hoe zoek je gericht naar een vermiste duiker?
• Hoe pas je basale eerste hulp toe?
• Procedure vermiste duiker uitvoeren.
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Hoe herken je stress en paniek 
onderwater?

• Wat is stress??

• Hoe voorkom je het en hoe ga je ermee om.

• Waarom is het herkennen van stress zo belangrijk?
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Benoem stress
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En voorkom stress

• Stress voorkom je door je samen te houden aan een paar simpele 
spelregels.
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En onderwater??

In geval van stress of paniek bij jezelf of je buddy.
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STOP. met alles waar je mee bezig bent.
ADEM. haal eerst een paar keer rustig en diep adem.
DENK. denk na en overleg met handsignalen naar 
elkaar hoe je verder gaat met de duik.
DOE. voer dit besluit uit.
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Belangrijk.

• Let altijd op je eigen veiligheid geen enkele reddingspoging mag ten 

koste gaan van jouw veiligheid, denk eerst aan jezelf.

• 1 slachtoffer is erg maar 2 is nog erger.

• Een duiker in paniek denkt niet rationeel en kan een gevaar voor jou 

als redder zijn.

• Bekijk daarom altijd de situatie voordat je aanvangt.
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Begeleide opstijging.

• Deze heb je in je 1* opleiding geleerd deze vaardigheid gaan we 

uitbreiden.

• Welke zijn dat en wat zijn de verschillen?
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Hoe krijg je je buddy zo snel mogelijk 
op de kant.

• Eenmaal boven moet je ook nog naar de kant hoe vervoer je je Buddy?

• Welke vervoersgrepen ken je ?

• En hoe lift je een duiker op de kant?
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Duikersaandoeningen.

Welke aandoeningen zijn er hoe herken je ze en wat kun je doen?
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Filmpjes
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De bloedsomloop
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De werking van longblaasjes
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Alarmeren van hulpdiensten.

• Hoe schakel je adequaat diverse hulpdiensten in?
• Bel 112.
• Meld dat het om een duikongeval gaat en dat je een ambulance wilt 

hebben.
• Meld hoeveel mensen erbij betrokken zijn en wat eventueel de 

symptomen van het slachtoffer zijn.
• Geef de aard van het ongeval door en of er gereanimeerd word.
• Geef de exacte locatie jou naam en telefoon nummer en blijf aan de 

lijn volg de aanwijzingen van de meldkamer op.
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Zoekpatronen vermiste duiker.

• Welke zoekpatronen zijn er en hoe kun je ze effectief toepassen.
• Voordat je begint aan een zoek actie let op je veiligheid.
• Inventariseer, hoeveel duikers kunnen er meedoen?
• Wat zijn de omstandigheden en waar zoeken we.
• Wie coördineert de zoekactie?
• Opleidingsniveau en ervaring van de duikers.
• LTD check en wat is de voorgeschiedenis van hun duik (opp interval)
• Deco verplichting.
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Waar starten we met zoeken?

• Eerst een kruispeiling met kompas.
• Of een kruispeiling zonder kompas.
• Belangrijke herkenningspunten. 
• Zoekpatroon.
• Wat is belangrijk.
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Zoekpatronen.

Duiker 2-sters-opleiding 1828/01/2020



Uitdijend vierkant
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U Patroon
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Halve cirkel
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Basale eerste hulp AED

• Reanimatie wat weet je ervan?
• Bedienen van een AED hoe werkt het?
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Basale eerste hulp O2

Bedienen van een zuurstofkoffer wanneer?
• In veel gevallen is het toedienen van pure zuurstof 

het beste wat je kunt doen.

• Longoverdruk ,decompressie, verdrinking en bijna verdrinking, 
zuurstof tekort (hypoxie) onderkoeling , CO en CO2 vergiftiging.
• 15 liter per minuut minimaal 20 minuten voor 2 pers = 600 liter 
• 3 literfles 200 bar. vraag of constant flow systeem.
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Procedure vermiste duiker.

• Eerder in dit hoofdstuk hebben we een aantal belangrijke onderdelen 
behandeld.
• De procedure vermiste duiker bestaat uit 3 essentiële onderdelen.
• Het (laten) alarmeren van de hulpdiensten.
• Het deelnemen aan een zoekactie.
• Adequaat (eerste) hulp verlenen.

• Door deze 3 onderdelen goed gecoördineerd uit te voeren vergroot je 
de kans op een goede afloop. 
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