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Voorwoord 

 

De theoretische benadering en/of achtergrondinformatie werd tot een minimum beperkt 
in deze brochure praktijk NELOS Duiker-Hulpverlener. Voor meer achtergrond informatie 
verwijzen we naar de NELOS-cursus Duiker-Hulpverlener. 

Vermits de opleiding bestemd is voor zowel  de gebrevetteerde als voor niet-duikers ligt het 
in de bedoeling de “veiligheid” aan de kant te kunnen verzekeren en de basisprincipes 
“CPR,(AED) en O2-inhalatie” te kunnen toepassen.  

De Duiker-Hulpverlener moet er zich van bewust zijn dat in de meeste gevallen  
Dringende tussenkomst van gespecialiseerde hulpdiensten een prioriteit moet zijn! 
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 Wacht niet te lang,… De eerste minuten tellen – Veiligheid! 

 

Wat heb je vastgesteld         Handelen         Stappenplan volgen ! 
 

Vaststelling bij aankomt op de plaats van … (= situatiediagnose) 

• Waar is de plaats van de noodsituatie ? 

• Is het een volwassen persoon  (man of vrouw) ? 

• Is het een drenkeling (kind of baby) ? 

• Ben je alleen (geen omstaanders, hulpverlener) of ben je niet alleen? 

• Kan iemand je informeren wat er gebeurd is? 
 

Stap 1. Veiligheid 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Basisprincipe: 

• Zorg voor je eigen veiligheid; 

• Zorg voor de veiligheid van het slachtoffer; 

• Zorg voor de veiligheid van (eventuele) omstaanders. 
 

 
Opmerking: Principieel laten we het SLO(*) liggen zoals we hem hebben aangetroffen of 

verplaatsen we het SLO niet, tenzij onze veiligheid dat van het SLO en/of omstaanders 

in het gevaar komt/is! 

 

Indien het SLO toch moet verplaatst of gedraaid worden van buik- naar rug-lig, kiezen 

we voor een transportgreep dat het meest geschikt is voor het SLO en/of jezelf. 
 

                                                 

Alles is in veiligheid gebracht, Doe VERDER met stap 2! 

 
(*) SLO; In deze brochure staat de afkorting “SLO” voor “slachtoffer”.  

 

STOP! 

Blijf rustig en kalm, 

Bekijk eerst de omgeving, situatie, 

KOM OVERTUIGEND OVER! 

Indien mogelijk: 

* Eerst handen wassen; 

* Beschermhandschoenen aantrekken! 
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Wacht niet te lang,… De eerste minuten tellen – Bewustzijn? 

 

Stap 2. Bewustzijn (controle) ? 
 

Basisprincipe: 

• Luid toespreken! 

• Zacht schudden aan de schouders! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je moet een teken van leven(*) krijgen! 
 

 

 (Indien) BEWUST     Indien BEWUSTELOOS   

 

Laat het SLO liggen! 

 

Blijven observeren (vitale parameters)!  GA VERDER met stap 3!  

 

Bel 1-1-2, indien ernstige situatie/bij twijfel. 

 

Geef zuurstof (inhalatie) start met 15l/min. 

 
(*) Opmerking – Het begrip “teken van leven”: 

Teken van leven omvatten elke beweging, hoesten, een normale ademhaling, het bewust worden, 

de ogen openen, enz. Dit omvat   het happen naar lucht zonder resultaat (= “gasping” of agonale 

ademhaling – zie verder bij stap 4), onregelmatige ademhaling of abnormale ademhaling. 

 

 

Al dan niet bewust … laat je assisteren        Doe VERDER met stap 3!  

 

 

 allo   eg eens iets   
        open eens je ogen … 
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Wacht niet te lang,…      De eerste minuten tellen – Hulp inroepen! 

 

(Hulp inroepen?) 
 

Basisprincipe: 

 
Getrainde omstaander, hulpverlener kan eerst een volledige analyse 

uitvoeren (controle bewustzijn en ademhaling) en zo snel mogelijk bellen! 
(tijdswinst en verhoogde retentie van het te volgen schema) 

 

• Roep om hulp (indien niemand in de directe omgeving) 

                                   OF 

• Duidt iemand aan en vraag hem/haar om bij je te blijven. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opmerking: 
Indien iemand in de omgeving was bij aankomt vraag je onmiddellijk om bij je te blijven en 
verwittig je dat je eerst kijkt wat er aan de hand is (= situatiediagnose). 
… start dan onmiddellijk met de algemene“ Veiligheid”  te verzekeren (zie stap 1). 
 

Als we spreken over “omstaander”, bedoelen we iemand “zonder kennis” van 
CPR (+AED), zuurstoftoediening  noch kennis over EHBO-technieken! 

 
Indien de “omstaander” wel kennis heeft, bv. een ander hulpverlener, redder, iemand met 
CPR/AED/O2 en EHBO-kennis, die regelmatig een bijscholing volgt, kan later in het hier 
beschreven stappenplan de uitvoering van de reanimatie met hulpmiddelen assisteren en/of over 
nemen. 
 
Iemand zonder kennis kan, na de diagnose, o.a. gespecialiseerde hulp inroepen (bellen 1-1-2). 

 

 

Al dan niet iemand die hulp kan bieden          Doe VERDER met stap 3!  

 

Blijf bij me, ik zal straks je 
hulp kunnen gebruiken,…

Nog NIET (vragen om te) BELLEN! 
Je weet enkel dat het slachtoffer al dan niet 

bewusteloos is maar nog niet of er 
ademhaling en/of circulatie is! 
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Wacht niet te lang,… De eerste minuten tellen – Ademhalingsweg vrij! 

 

Stap 3. Open de luchtweg. 
 

Basisprincipe: 
• Maak de bovenste kledij los                                                duikpak moet open! 

• Hoofd achterwaarts kantelen(*) =zodoende de luchtweg maximaal te openen 

• Kin-lift                                  =zodoende te beletten dat de tong in de keelholte valt 

(*) dit wordt ook de “Hoofdkantel-kinlift techniek” genoemd. 

• (Geen obstructie in de mond ?) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bij slachtoffer met vermoeden op nek- of rugletsel: 
Een weinig, minimaal of vermijden het hoofd achterwaarts te kantelen!  
Ter info: Bij een “baby” houden we het hoofd in “een neutrale” positie (*). 
                (*) dit wordt ook de “Hoofd-kantel-fixatie techniek” genoemd) 

 

 

Opmerking:  
Het kan noodzakelijk zijn, bv. de (bescherm-)kledij, duikpak, open te moeten snijden (indien er 
geen rits voorzien is)  om de bovenste kledij los of vrij te maken. 
 doe dit met de nodige voorzichtigheid en bij voorkeur met “verbandschaar” zodat je geen 

mogelijke bijkomende verwonding veroorzaakt!  
 zo weinig mogelijk tijdsverlies door het SLO van zijn beschermkledij te ontdoen! 
 het leven van het SLO is veel meer waard dan het beschadigen van (bescherm-) kledij, duikpak! 

 

 

Ademhalingsweg vrij           Doe VERDER met stap 4!  

 

 

 

 

 

 

 
Indien nodig! 
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Wacht niet te lang,…  De eerste minuten tellen – Controle ademhaling! 

 

Stap 4. Controle van de ademhaling. 
 

Basisprincipe: 

• Kijk(en) – Luister(en) – Voel(en)        (of Zien – Horen – Voelen)  
 

 Kijk naar de beweging van de borstkas 

 Luister naar ademhalingsgeluiden (*) 

 Voel (warme) lucht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slachtoffer ADEMT       Slachtoffer ADEMT NIET (meer)! 

 

• Geef zuurstof (inhalatie) start met 15l/min.!             GA VERDER met stap 6  

• Leg het slachtoffer in stabiele zijligging!                     benadering 

• Bel steeds 1-1-2.               van de noodsituatie 

• Blijven observeren (van de vitale parameters). 

 
 

(*) Opmerking 

Let op! “Agonale ademhaling” of “Gasping; 
In de eerste minuten na een circulatiestilstand is het mogelijk dat een slachtoffer langzaam 
en diep ademt,  vaak met een vreemd  snurkend geluid; 
De ademhalingen worden gedreven door de hersenstam die nog enkele minuten blijft 
functioneren na een hartstilstand. “Agonale ademhaling” kan aanwezig zijn in 40% van de 
slachtoffers in de eerste minuten na een hartstilstand. 

 

 

Volwassen persoon – drenkeling?    Doe VERDER met stap 5, 6 en 7!  
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Wacht niet te lang,…  CPR- Borstcompressies en beademen. 

De correcte handelingen voor het uitvoeren van de CPR. 

De correcte CPR start met de plaatsbepaling voor en de borstcompressies gevolgd door het 

beademen.  

De overgang tussen de ene en de eerstvolgende cycli 

borstcompressies mag maximaal 10 seconden 

bedragen. 

 

a. Plaatsbepaling voor aanvang van de borstcompressies 

 Plaats de handwortelbeen van je hand on het midden van de borstkas 

(= onderste helft van het borstbeen), op het borstbeen en in de 

lengteas ervan; 

 Plaats de andere handpalm bovenop de geplaatste hand; 

 De vingers geheven en ineen gehaakt om te voorkomen dat je druk 

uitoefent op de ribben van het slachtoffer; 

 Vermijd te drukken op het onderste punt van het borstbeen. 

b.  De borstcompressies (= BC) 

 Breng je bovenlichaam boven het slachtoffer met je armen, 

loodrecht op het slachtoffer en druk het borstbeen min 5 cm (max 6 

cm) naar beneden. Laat het borstbeen helemaal terugkomen zonder 

het contact tussen het borstbeen en je handen te verliezen. 

 Herhaal : frequentie van tussen de 100 en max 120 keer per minuut, 

d.w.z. 30 borstcompressies tussen de 18 en 15 seconden. 

 Tel bij voorkeur luidop. 

c. Het beademen (= BA) 

 Geef 2 rustige, effectieve beademingen (1 sec. inblazen) in max 5 

seconden, die elk de borstkas doen rijzen en dalen. 

 Zorg voor een gekanteld hoofd (*) en kin-lift; sluit de neus door het 

zachte gedeelte (onder het neustussenschot) dicht te knijpen met de 

wijsvinger en duim van je hand op het voorhoofd; open de mond een 

beetje, maar zorg dat de kin-lift behouden blijft! 

 Adem in om je longen te vullen met verse lucht en plaats je lippen 

over de mond, daarbij lettend op een luchtdichte afsluiting. We blazen 

+/- 500 à 600 cc in per beademing. 
Opmerking 

Bij vermoeden op nek- en rugletsels (steeds bij baby’s) houden we hoofd in een 

“neutrale positie” of minimaal achterwaarts gekanteld hoofd. 

De “Hoofd-fixatie-kin-lift-techniek” genoemd. 

Indien de ademhaling (en circulatie) hervat, ga naar Stap 8, 9 en 10: “De nazorg”. 
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Wacht niet te lang,…  De eerste minuten tellen – Alarmeren - CPR! 

Stap 5, 6 en 7(a). Volwassen persoon – drenkeling – je bent alleen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µ 

µ 

µ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Doe  o voort tot… 

 
           CPR = “Cardio – Pulmonaire – Resuscitatie” 

              Vrij vertaald, met betrekking op Hart – Longen – Het her-opwekken van het leven. 

            Soms ook verwijzing naar: BLS = “Basis Live Support”.   

Basisprincipe: 
• 5 x beademen (= BA) + 1 minuut  CPR (= 3 cycli) – BEL  elf 1-1-2 

• 30 borstcompressies (= BC) – 2 beademingen (BA)  . . . Doe  o voort tot . . .  

5 x BA 

Ritme: 12à15x/min 
(Blaas, 2,3, blaas,2,3) 

Tijd:  1 sec 
Hoeveelheid:  500cc 

2 x BA 

Ritme: 12à15x/min 
(Blaas, 2,3, blaas,2,3) 

Tijd:  1 sec 
Hoeveelheid:  500cc 

30 x BC 

Ritme tussen 100x en 
max 120x/min) 

Diepte 5 cm 
(max 6cm) 

Bel 1-1-2 

(Ik) Bel 1-1-2! 
Zeg waar we zijn! 
Met wat ik bezig ben! 
Hulpmiddelen (halen)! 

2 x BA 

Ritme: 12à15x/min 
(Blaas, 2,3, blaas,2,3) 

Tijd:  1 sec 
Hoeveelheid:  500cc 

30 x BC 

Ritme tussen 100x 
en max 120x/min) 

Diepte 5 cm 
(max 6cm) 
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Wacht niet te lang,…  De eerste minuten tellen – Alarmeren - CPR! 

Stap 5, 6 en 7(b). Volwassen persoon – drenkeling – je bent niet alleen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Doe  o voort tot… 

 

Basisprincipe: 
• Vraag 1-1-2 te bellen ondertussen 5 x beademen (= BA) voor start CPR! 
• 30 borstcompressies (= BC) – 2 beademingen (BA)  doe  o voort tot … 

1-1-2 

Bel 1-1-2 

Bel 1-1-2! 
Zeg waar we zijn! 

Reanimatie gestart! 
(AED) + Zuurstof! 

5 x BA 

Ritme: 12à15x/min 
(Blaas, 2,3, blaas,2,3) 
Duur inblazen:  1 sec 
Hoeveelheid:  500cc 

2 x BA 

Ritme: 12à15x/min 
(Blaas, 2,3, blaas,2,3) 
Duur inblazen:  1 sec 
Hoeveelheid:  500cc 

30 x BC 

Ritme tussen 100x en 
max 120x/min) 

Diepte 5 cm 
(max 6cm) 
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Wacht niet te lang,…  De eerste minuten tellen – Alarmeren - CPR! 

Stap 5, 6 en 7(c). Volwassen persoon – je bent alleen. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 5, 6 en 7(d). Volwassen persoon – je bent niet alleen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Doe  o voort tot…  

Basisprincipe: 
• Bel ( elf) 1-1-2 en start CPR! 
• 30 borstcompressies (= BC) – 2 beademingen (= BA)  . . .  Doe  o voort tot . . 

. 

2 x BA 

Ritme: 12à15x/min 
(Blaas, 2,3, blaas,2,3) 
Duur inblazen:  1 sec 
Hoeveelheid:  500cc 

30 x BC 

Ritme tussen 100x en 
max 120x/min) 

Diepte 5 cm 
(max 6cm) 

Bel 1-1-2 

(Ik) Bel 1-1-2! 
Zeg waar we zijn! 
Met wat ik bezig ben! 
Hulpmiddelen (halen)! 

Basisprincipe: 
• Bel ( elf) 1-1-2 en start CPR! 
• 30 borstcompressies (BC) – 2 beademingen (BA)  . . .  Doe  o voort tot . . . 

2 x BA 

Ritme: 12à15x/min 
(Blaas, 2,3, blaas,2,3) 
Duur inblazen:  1 sec 
Hoeveelheid:  500cc 

30 x BC 

Ritme tussen 100x en 
max 120x/min) 

Diepte 5 cm 
(max 6cm) 

1-1-2 

Bel 1-1-2 

Bel 1-1-2! 
Zeg waar we zijn! 
Reanimatie gestart! 
(AED) + Zuurstof! 
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Wacht niet te lang,…  We krijgen een “AED” ter beschikking. 

 
Gebruik van de “A.E.D.” bij een slachtoffer in nood. 

 

 
 

Reeds ondernomen stappen                   Indien we beschikken over een AED 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraleer de elektroden aan te brengen denk aan: 

 Behaarde borst ? 

Afscheren op de plaats waar de elektrode moet geplaatst worden. 

  Vochtige ondergrond ? 

De plaats waar de elektrode moeten geplaatst worden goed droog maken. 

 (Medicatie) pleister ? 

Nooit elektrode op een pleister plakken. 

Medicatie pleister blijft bij het slachtoffer (moet mee met hulpdiensten). 

 Pacemaker of Interne Defibrillator? 

Plaats de elektrode nooit OP de pacemaker! 

 Sieraden  piercings … 

Plaats de elektrode nooit op sieraden, piercings! 
 

Aanbrengen van de elektroden:   volwassen persoon: 

Elektrode Rechts:                                  Elektrode  Links: 

• Niet op het sleutelbeen; 

• Niet op de tepel(-veld);                    ⚫     4 vingers onder de oksel. 

• Niet op het borstbeen!  

 
 

1.     Veiligheid ok? 

2.     Bewust ijn ok? 

3.     Open de luchtweg ? 

4.     Controleer de ademhaling ! 

5/6   Alarmeer en start CPR! 
         Vraag om de AED & Zuurstof 

7      CPR i.f.v. situatie! 

Activeer onmiddellijk AED 

Volg de (AED) instructies 

Indien men kan beschikken over een AED  
STOP alle activiteiten!  
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Wat te doen in afwachting van de gespecialiseerde hulp, … 

Stap 8 – Blijf observeren – Denk aan de niet vitale parameters! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stap 9a – Zuurstoftoediening – inhalatie -  met zuurstofmasker! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuurstof toegediend           Doe VERDER met stap 10!  

• (AED ter plaatse  bij analyse  schok toedienen); 
 

• Teken van leven!  
 

•  ulpdiensten overnemen; 
 

•  ulpverlener (met kennis van) overneemt 
tenzij samenwerking tussen 2 hulpverleners; 

• Totale uitputting van de hulpverlener. 

Basisprincipe: 
STOP CPR … 

Basisprincipe: 

Denk aan de na org … 
In afwachting van de  
   tussenkomst van  
gespecialiseerde hulp 

Plaats het  uurstofmasker op de fles  

OPEN 

Druk op de fles (groene  one) 

Draai de fles open (tegenwijzerzin) 

 

Draai de debietmeter open: 
start met 15l/min  

   Controleer het masker  
(lekken en werking) 

 

    Plaats het masker goed aansluitend 
    op het ge icht van het slachtoffer 
    (onder de kin – over neus/mond) 
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Wat te doen in afwachting van de gespecialiseerde hulp, … 

Stap 9b – Zuurstoftoediening – inhalatie -  On Demand - Systeem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Opmerking: 

Bij de meeste duikongevallen zoals longoverdruk, decompressie-ongeval, shock,… primeert de 

zuurstoftoediening “inhalatie” bij een al dan niet bewust slachtoffer met ademhaling. 

Indien het zuurstof toediening systeem (fles) onbekend is waardoor er veel tijdsverlies is bij het 

correct plaatsen ga dan eerst naar stap 10; De stabiele zijligging of veiligheidshouding van het 

slachtoffer. 

 

TIP: Bekijk steeds het ter beschikking gestelde zuurstofsysteem na vooraleer de duik aan te vangen. 

 

 

Zuurstof toegediend           Doe VERDER met stap 10!  

OPEN 

Druk op de fles (groene  one) 

Draai de fles open (tegenwijzerzin) 

 

Plaats het ‘On Demand’ – systeem  

op de fles  ten ij reeds aangesloten 

 

Blijf van de debietmeter of  et de e op 
“NUL”-stand  

x x Controleer het masker (eerst  elf) 
vooraleer je het masker op het  
ge icht van het slachtoffer plaatst 
(lekken en werking) 

 

    Plaats het masker goed aansluitend 
    op het ge icht van het slachtoffer 

    (over neus/mond) 
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Wat te doen in afwachting van de gespecialiseerde hulp, … 

Stap 10 – Stabiele zijligging – stap voor stap –  (Veiligheidshouding)! 

 

 

 

 

 

Indien zuurstofsysteem – inhalatie, het masker reeds geplaatst werd, controleer of het masker  nog 
goed op zijn plaats zit. Blijf voortdurend observeren – Bij opnieuw ademhalingsstilstand (of circulatie 
stop) plaats onmiddellijk het slachtoffer, opnieuw, in rugligging en (her-)start de reanimatie. 

• Zwangere vrouwen (volslanke personen) leggen we bij voorkeur op de “linkerzijde”. 

• Het is aanbevolen iedere ± 30 minuten het slachtoffer te verleggen op andere zijde. 
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Bijlage 1 - Slachtoffer ligt op zijn buik met gezicht van de hulpverlener weggedraaid. 

 
 

 

 

  

Tijdens het draaien is de correcte ondersteuning van de nek zeer belangrijk! 
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Bijlage 2 - Slachtoffer ligt op zijn buik met gezicht naar de hulpverlener toe. 

 

  
Tijdens het draaien is de correcte ondersteuning van de nek zeer belangrijk! 
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Bijlage 3 - Slachtoffer ligt in op een onveilige plaats – Verplaatsing met RAUTEC-techniek.  
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Bijlage 4 – Studievragen. 

1.  Welke stappen onderneem je in volgorde bij de benadering van de noodsituatie? 

a. Volwassen persoon – Geen drenkeling en je bent alleen (zonder omstaander(s) noch hulpverlener); 

b. Volwassen persoon – Geen drenkeling met omstaander (= Geen hulpverlener); 

c. Volwassen persoon –Drenkeling en je bent alleen (geen omstaanders noch hulpverlener; 

b. Volwassen persoon –Drenkeling met omstaander (= Geen hulpverlener). 

2. Veiligheid op de plaats van de noodsituatie: 

a. Aan wie denk je (in volgorde) als het gaat over de “veiligheid” - noodsituatie? 

b. Waarop zou je specifiek letten op het moment zuurstof wordt gebruikt betreft de algemene veiligheid? 

c. Wat is het hoofdprincipe bij het al dan niet verplaatsen van een slachtoffer – verklaar bondig? 

d. Waarop let je bij de “situatiediagnose” (= bij aankomst op de plaats van de noodsituatie)? 

3. Controle van het bewustzijn: 

a. Hoe controleer je het bewustzijn van een volwassen (al dan niet drenkeling) slachtoffer? 

b. Wat verstaat men onder “teken van leven”? 

c.  Wat zijn uw handelingen indien je constateert dan het slachtoffer (deels) bewust is? 

d. Wat is de eerstvolgende stap indien je vaststelt dat het slachtoffer bewusteloos is? 

4. Openen van de luchtweg – het beademen: 

a. Wat zijn uw handelingen om de luchtweg (van een bewusteloos slachtoffer) te openen? 

b. Wat is de hoeveelheid lucht die men inblaast bij een volwassen persoon? 

c. Wat is het ritme van het beademen van een bewusteloos slachtoffer zonder ademhaling? 

d. Wat verstaat men onder “agonale ademhaling” (Gasping) – vermoedelijke oorzaak ? 

5. Borstcompressies tijdens de reanimatie volwassen persoon (al dan niet drenkeling)? 

a. Hoe bepaal je de plaats (en juiste locatie) voor de borstcompressies bij volwassen persoon? 

b. Wat is het juiste ritme bij de reanimatie voor de borstcompressies bij volwassen persoon? 

c. Wat is de ideale diepte voor de borstcompressies bij een volwassen persoon? 

d. Wat is het verschil bij de reanimatie tussen drenkeling en geen drenkeling (met omstaanders)? 

6. Indien een AED ter beschikking: 

a. Met welke (05) punten moeten je rekening houden vooraleer je de elektroden van de AED plaatst? 

b. Mag iedereen de AED gebruiken – verklaar beknopt uw antwoord? 

c.  Op welk (02) momenten moet men zeker de zuurstof afwenden bij gebruik van de AED? 

d. Moet men na elke analyse van de AED een schok toedienen – verklaar beknopt uw antwoord? 

7. Stop CPR: 

a. Geef (05) redenen wanneer je de CPR mag stoppen (onderbreken)? 

b. Wat is de maximum aanvaardbare tijd om de tussen twee opeenvolgende cycli de borstcompressies te onderbreken? 

8. Zuurstof-Inhalatie-toedieningssysteem: 

a. Wat verstaat men onder (zuurstoftoediening) – “Inhalatie”? 

b. Wat is het debiet (zuurstof) die je een volwassen slachtoffer toedient (tijdens de nazorg)? 

c. Hoe zie je (weet je) of een slachtoffer (voldoende) zuurstof krijgt/ademt? 

d; Hoeveel % zuurstof geef je bij de mond-op-mond beademing – met zuurstofmaskertje? 

9. Stabiele zijligging (ook veiligheidshouding genoemd) 

a. Wanneer passen we de stabiele zijligging toe? 

b. Wat is het doel van de stabiele zijligging? 

c. Wat met zwangere vrouw (zwaarlijvig persoon) – bij voorkeur op welke kant wordt het slachtoffer gelegd? 

d. Wanneer zou je iemand niet in stabiele zijligging leggen – geef enkele voorbeelden en verklaar bondig waarom? 

10. Nazorg 

a. Op wat ga je specifiek letten bij de nazorg (na succesvolle reanimatie)?  

b. Wat doe je na een succesvolle redding/reanimatie van een drenkeling – verklaar bondig waarom? 

c. Hoe zou je een slachtoffer verplaatsen die in een “onveilige” omgeving ligt? 

d. Wat vetstaat men onder “niet-vitale functies of parameters”?  



  p 21  

 

Nota’s 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..◼ 



  p 22  

 

 

 


