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Bondsnieuws

Examenvragen DHV 2012
Lees aandachtig de vragen en antwoorden. Elk woord is van belang! Per vraag is er minstens één antwoord correct, tenzij anders aangegeven.

1 Direct na oppervlakte te maken
heeft je duikmaat pijn in de
borstkas. Wat ga je doen?
a.
b.
c.
d.

Wederonderdompeling naar -3 m.
Zuurstof toedienen.
Zonder dralen naar Spoedopname.
Zonder dralen naar herdrukkingskamer.

2 Het “Open Foramen Ovale”
(PFO):
a. is hetzelfde als fistel van het ovale
venster;
b. is een openingetje tussen linker en
rechter voorkamer;
c. wordt steeds veroorzaakt door het
duiken;
d. kan een “onverklaard” decompressieongeval veroorzaken.
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3 Bewusteloosheid is gekenmerkt
door:
a.
b.
c.
d.

afwezigheid van dialoog;
felle dorst;
neerzakken op de grond;
afwezigheid van de pols.

4 Decompressieziekte wordt
veroorzaakt door:
a.
b.
c.
d.

stikstofbellen;
luchtbellen;
CO2-bellen;
bloodshift.

5 Wat doe je bij een zonneslag?
a. Het slachtoffer uit de zon plaatsen.
b. Het slachtoffer insmeren met zonnebrandolie.

c. Antibiotica toedienen.
d. Koude kompressen aanbrengen of
baden in fris water.

6 Welke beweringen zijn juist?
a. Hemiplegie komt vaker voor bij CAGE
dan bij decompressieziekte.
b. Paresthesie is een verzwakking van de
spierkracht.
c. Vertigo is een andere naam voor de
witte stof in het ruggenmerg.
d. Paraplegie is een halfzijdige verlamming.

7 Stikstofnarcose (dieptedronkenschap):
a.
b.
c.
d.

kan iedereen overkomen;
begint steeds op dezelfde diepte;
tast het helder denken aan;
gaat over bij het stijgen.

8 Duiken in koud water. Welk
probleem treedt het eerst op?
(1 antwoord)
a.
b.
c.
d.

Verlies van het bewustzijn.
Afkoeling van de diepe weefsels.
Hartritmestoornissen.
Verlies van gevoel in de handen.

9 Longoverdruk:
a. is het meest dodelijke duikongeval;
b. vereist steeds een herdrukking in
een caisson;
c. geeft steeds luchtbellen onder de
nekhuid;
d. leidt soms tot shock.

10 Een duiker klaagt een tiental
minuten na oppervlakte maken van plotse duizeligheid en
oorsuizen. Het was een banale
duik binnen de veiligheidscurve, en zonder duidelijk
probleem van klaren. Welke
bewering(en) (is) zijn juist?
a. Dit kan enkel zeeziekte zijn.
b. Dit is waarschijnlijk een probleem
van het binnenoor.
c. Dit is zeker geen decompressieziekte.
d. Ik geef onmiddellijk zuurstof.

11 Een slechte fysieke conditie
bevordert het ontstaan van:
a.
b.
c.
d.

decompressieziekte;
hijgtoestand;
spierkrampen;
pneumothorax.

12 Decompressieziekte:
a. kan optreden ondanks respecteren van stijgsnelheid en (eventuele)
trappen;
b. begint steeds onmiddellijk na het
beëindigen van de duik;
c. vereist altijd deskundig advies;
d. kan leiden tot blijvende invaliditeit.

13 Longoverdruk kan leiden tot:
a.
b.
c.
d.

pneumothorax;
bewustzijnsverlies;
hemiplegie;
open foramen ovale (verbinding tussen de voorkamers).

14 Je duikt met een verkoudheid:
a.
b.
c.
d.

dit bevordert de genezing;
dit gaat de koorts tegen;
dit is gevaarlijk voor de sinussen;
dit is gevaarlijk voor de trommelvliezen.

15 Het toedienen van 100%
zuurstof bij decompressieziekte
heeft als doel:
a. de stikstofuitwas te bevorderen;
b. weefselhypoxie tegen te gaan;
c. recompressie in een caisson overbodig te maken;
d. het ademhalingscentrum te stimuleren.

16 Welke symptomen passen bij
shock?
a.
b.
c.
d.

Bleke, klamme huid.
Angstig, onrustig slachtoffer.
Trage, harde pols.
Snelle, oppervlakkige ademhaling.

17 Je zoontje van 10 jaar vergat
op de zwembadtraining zijn
snorkel. Je geeft hem een reservesnorkel van een volwassene. Welke bewering(en) is
(zijn) juist?
a. Dit kan aanleiding geven tot hypercapnie
b. Dit is geen probleem op voorwaarde
dat het mondstuk past.
c. Dit kan de dode ruimte doen toenemen.
d. Dit vormt nooit een probleem.

18 Hart en bloedvaten. Welke
beweringen zijn juist?
a. Slagaders brengen het bloed van het
hart weg.
b. Slagaders vervoeren O2-rijk bloed.
c. Slagaderlijke bloedingen zijn ernstiger dan aderlijke, wegens de hogere
bloeddruk.
d. De kleine bloedsomloop vertrekt vanuit de linker voorkamer en loopt via
de longen naar de rechter voorkamer.

19 Vanaf welke diepte kan
longoverdruk voorkomen? (1
antwoord)
a.
b.
c.
d.

0,5 m.
1,5 m.
6 m.
10 m.

20 In welke gevallen is het toedienen van normobare zuurstof
aan een duiker gevaarlijk?
a.
b.
c.
d.

Bij hijgtoestand.
Bij hypocapnie.
Bij het effect van Paul Bert.
In alle gevallen mag normobare
zuurstof toegediend worden.

21 Op een duikcruise in tropisch
water was er gisterenavond
een feestje. Je buddy staat deze
morgen op met hoofdpijn. De
eerste duik is een wrakduik naar
-35 m. Welke raad geef je?
a. Een pijnstiller nemen en de duik uitvoeren.
b. Water drinken en de duik uitvoeren.
c. Water drinken en de duik niet uitvoeren.
d. Koffie drinken en de duik uitvoeren.

22 Decompressieziekte kan het
ruggenmerg beschadigen. Dit
kan gepaard gaan met volgende problemen:
a.
b.
c.
d.

tintelingen;
vertigo;
blaasproblemen;
pijn.

23 Hypothermie of onderkoeling
in het water:
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a. wordt verholpen door intensieve bewegingen in het water;
b. treedt trager op bij volwassenen dan
bij kinderen;
c. vereist geleidelijke opwarming;
d. treedt enkel op als de watertemperatuur lager is dan 15 °C.

24 Wat kan de duikerhulpverlener doen bij het vervoer van
een bewusteloze duiker met
longoverdruk?
a. In een comfortabele houding plaatsen.
b. In stabiele zijligging leggen.
c. O2 toedienen.
d. Laten drinken.

25 Longen en ademhaling. Welke
beweringen zijn juist?
a. De dode ruimte omvat de lucht in de
longen die niet uitgeademd kan worden.
b. De surfactant zorgt voor een goede
ontplooiing van de longblaasjes.
c. De vitale longcapaciteit is de som
van het ademteugvolume (tidal volume) en het residueel volume.
d. Het ademhalingscentrum wordt geprikkeld door een stijging van het
CO2-gehalte in het bloed.

26 Valsalva tijdens het stijgen is te
vermijden want:
a. het kan alternobaar vertigo veroorzaken;

30 Tijdens een apnee-oefening
in het zwembad raakt iemand
bewusteloos. De meest waarschijnlijke oorzaak van dit
incident is:

b. het kan een binnenoorbarotrauma
veroorzaken;
c. het verhoogt de kans op een decompressieziekte;
d. het verhoogt de kans op een
longoverdruk.

a.
b.
c.
d.

27 Shock is:
a. een psychische instorting na een
ernstig ongeval;
b. een onvoldoende aanvoer van zuurstof naar de weefsels;
c. een toegenomen ademweerstand
onder water;
d. massieve aanwezigheid van bellen in
de longbloedvaten.

daling suikergehalte in het bloed;
hyperventilatie;
onderkoeling;
oververmoeidheid.

31 Hijgtoestand of buiten adem
zijn tijdens het duiken kan
verholpen worden met:
a. betere voorafgaande training;
b. te ademen aan een ander mondstuk;
c. gecontroleerd te stijgen met trimvest;
d. horizontaal te zwemmen.

28 Acute zuurstofvergiftiging (effect van Paul Bert):

32 Hyperbare zuurstoftherapie in
een drukkamer wordt gebruikt
voor de behandeling van:

a. kan voorkomen bij het duiken met
Nitrox;
b. kan gepaard gaan met stuiptrekkingen;
c. geeft een blauwe huidskleur;
d. leidt tot “verbranding” van de luchtwegen.

a.
b.
c.
d.

29 Bij een verdrinking:

decompressieziekte;
luchtembolie;
hypercapnie;
hijgtoestand.

a. heeft het geen zin een drenkeling die
langer dan 10 minuten in het water
heeft gelegen te reanimeren;
b. is de gereanimeerde drenkeling buiten gevaar;
c. moet men de gereanimeerde zuurstof
geven;
d. moet men steeds naar een ziekenhuis.

Oplossingen examen DHV 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
64

Hippocampus mei/juni 2012

b
b
a
a
a
a
a

c
d
c
d
c

a
a
a
a
a
a

b
b
b
b
b

c
c
c
c

d
d
d
d
d
d
d

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

a
a

c
c
b
d

a

a
a

b
b
b
b
b
b

c
c
c
c
c

d
d

c

d

b
a
a

c
b

d

