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Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.1 

Waar ligt de lever in de buikholte? 

 A. Boven rechts 

B. Boven links 

C. Onder rechts 

D. Onder links 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.2 

Als het bloed uit de holle aders in het hart verder stroomt, naar welk bloedvat stroomt het 
dan? 

 A. De aorta 

B. De holle slagader 

C. De longader 

D. De longslagader 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.3 

Het centrale zenuwstelsel bestaat uit 

 A. de hersenen en het ruggenmerg 

B. het hersenvlies en de hersenstam 

C. het cerebrospinaal vocht en de gevoelszenuwen 

D. de klieren en de lymfevaten 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.4 

De borst- en buikholte worden gescheiden door een spier. We noemen deze spier 

 A. de tussenribspieren 

B. de buikspieren 

C. het diafragma 

D. de borstspieren 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.5 

De kleine bloedsomloop komt vanuit de longen toe in de 

 A. de linker kamer 

B. de rechter voorkamer 

C. de linker voorkamer 

D. in geen van drie bovenstaande 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.6 

De hersenstam is verantwoordelijk voor 

 A. de samenhang van bewegingen 

B. de automatische functie van het ademen 

C. de reukfunctie 

D. het lange termijn geheugen 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.7 

In de longblaasjes 

 A. wordt 02 opgenomen 

B. wordt CO2 afgegeven 

C. gebeurt de eigenlijke ademhaling 

D. alle drie de stellingen zijn juist 
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Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.8 

De huid bestaat uit drie lagen 

 A. zweetlaag, talghuid en vetlaag 

B. haarhuid, zenuwlaag en bloedvatlaag 

C. hoornlaag, lederhuid en onderhuid 

D. haar, zweetklieren en onderhuid 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.9 

Het stuk darm dat instaat voor de verbinding van maag met dunne darm noemt: 

 A. Slokdarm 

B. Colon 

C. Anus 

D. Twaalfvingerige darm 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.10 

Het regelen van de lichaamsfuncties zoals ademhaling en hartslag zal gebeuren t.h.v. 

 A. de grote hersenen 

B. de kleine hersenen 

C. de hersenstam 

D. het ruggenmerg 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.11 

De bloedsomloop, die vertrekt uit de linker kamer en langs de grote lichaamsslagader naar 
alle delen van het lichaam loopt, noemt? 

 A. de cerebrale bloedsomloop 

B. de kleine bloedsomloop 

C. de grote bloedsomloop 

D. geen van de opgegeven antwoorden is correct 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.12 

Uit welke grote beenderen bestaat de voorarm? 

 A. Scheenbeen en kuitbeen 

B. Bovenarmbeen en heiligbeen 

C. Spaakbeen en ellepijp 

D. Tibia en fibula 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.13 

Wie is verantwoordelijk voor het transport van zuurstof? 

 A. De witte bloedcellen 

B. De rode bloedcellen 

C. De bloedplaatjes 

D. Antwoord b en c zijn correct 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.14 

De functie van de witte bloedcellen is: 

 A. het transport van zuurstof te voorzien 

B. instaan voor het afweermechanisme  

C. de bloedstolling te verzorgen 

D. de drie antwoorden zijn correct 
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Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.15 

Welk is de normale ademhalingsfrequentie van een volwassene in rust? 

 A. van 4 tot 9 / min 

B. van 10 tot 15 / min. 

C. van 16 tot 20 / min. 

D. van 21 tot 25 / min. 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.16 

Wat betekent  "anisocorie"? 

 A. Verwijde pupillen 

B. Pupillen van een verschillende kleur 

C. Pupillen van verschillende grootte 

D. Vernauwde pupillen 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.17 

Wat zijn de meninges?  

 A. Beschermende vliezen van het centrale zenuwstelsel 

B. De vloeistof die de hersenen en het ruggemerg beschermd 

C. De grijze cellen van het centrale zenuwstelsel 

D. De cellen van het visuele geheugen 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.18 

Welk orgaan wordt voorzien van bloed door de coronaire bloedvaten? 

 A. De hersenen 

B. Het hart 

C. De ingewanden 

D. De longen 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.19 

Welk lichaamsdeel sluit de luchtwegen af tijdens het slikken? 

 A. De huig 

B. De luchtpijp 

C. De epiglottis 

D. De adamsappel 

 

Hfdst  
 
Meerkeuzevraag 1.20 

Welke van onderstaande organen liggen in onze ribbenkast ? 

 A. De longen, Het hart, de slokdarm, de trachea 

B. De longen , het hart, de slokdarm, het diafragma en de maag 

C. De maag, de lever, de galblaas, de milt en de pancreas 

D. De longen het hart, de slokdarm en de  pharynx 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.21 

Wat is het normaal inspiratoir volume bij een volwassen in rust? 

 A. Ongeveer 500 ml 

B. Ongeveer 1000 ml 

C. Ongeveer 1500 ml 

D. Ongeveer 100 ml 
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Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.22 

Wat is het normale percentage koolstofdioxide in de uitademingslucht?  
 

 A. < 5 % 

B. 18 % 

C. 21 % 

D. 100 % 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.23 

Op welk ogenblik is er in de ademhalingscyclus van een normale ademhaling een positieve 
druk in de longen? 

 A. Tijdens het inademen 

B. Tijdens het uitademen 

C. Tussen uitademen en inademen 

D. Tussen inademen en uitademen 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.24 

Waarvoor dient ons circulatoir systeem? 

 A. Voor het transport van voedingsstoffen 

B. Voor de regulatie van de temperatuur van ons lichaam 

C Voor de bescherming van ons lichaam 

D. Alle bovenstaande zijn correct 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.25 

Welk is de weg dat het bloed aflegt in de grote bloedsomloop? 

 A. Linker ventrikel- longslagader - longcapillairen - longader – rechter atrium 

B. Linker ventrikel - Aorta - slagaders - Capillairen - aders – Holle aders – rechter atrium 

C. Rechter ventrikel - Aorta - slagaders - Capillairen - aders – holle aders – linker atrium 

D. Linker ventrikel - Aorta - slagaders - aders - Capillairen – holle aders –rechter atrium 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.26 

Welke weg legt het bloed af in de kleine bloedsomloop? 

 A. Linker ventrikel - longslagader – long capillairen - longaders – rechter atrium 

B. Rechter ventrikel - Aorta - slagaders - Capillairen - aders – holle aders – linker atrium 

C. Rechter ventrikel - longslagader – long capillairen - longaders – linker atrium 

D. Linker ventrikel - Aorta - slagaders - aders - Capillairen – holle aders – rechter atrium 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.27 

Uit hoeveel compartimenten bestaat het menselijke hart? 

 A. Uit één compartiment 

B. Uit twee compartimenten 

C. Uit vier compartimenten 

D. Geen van bovenstaande zijn correct 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.28 

Wat is de fysiologie van het menselijk lichaam? 

 A. De studie van de werking van de organen 

B. De studie van niet te opereren aandoeningen 

C. De studie van de plaats van de organen in het menselijk lichaam 

D. De studie van de malfunctie van de organen 
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Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.29 

Welk van onderstaande organen is het meest gevoelig voor zuurstofgebrek? 

 A. De nieren 

B. De hersenen 

C. De longen 

D. Het hart 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.30 

Wat produceert de pancreas? 

 A. De suikers 

B. De plaatjes 

C. Insuline 

D. Gal 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.31 

Wat is de larynx? 

 A. De plaats waar de trachea zich splitst is de de twee luchtpijptakken 

B. De holte in de mond waar de huig ligt 

C. De overgang van de pharynx en de neusholte 

D. De plaats in de luchtwegen waar de stembanden liggen 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.32 

Wat is de functie van de witte bloedcellen? 

 A. Het transport van zuurstof 

B. Het afweermechanisme 

C. De bloedstolling 

D. Transport van hormonen 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.33 

De aorta vervoert: 

 A. het bloed van de rechter ventrikel naar de longen 

B. het bloed van de linker ventrikel naar de longen 

C. Het zuurstofrijke bloed naar de kleine bloedsomloop 

D. het zuurstofrijke bloed naar de grote bloedsomloop 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.34 

Wat is het gemiddelde bloedvolume van een volwassene? 

 A. 2 tot 3 liter 

B. 5 tot 6 liter 

C. 8 tot 9 liter 

D. 11 tot 12 liter 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.35 

Welk hormoon wordt door de pancreas geproduceerd? 

 A. Insuline 

B. Atropine 

C. Adrenaline 

D. Geen van bovenstaande zijn correct 
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Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.36 

De grote bloedsomloop komt vanuit het lichaam toe in de 

 A. Linker kamer 

B. Rechter voorkamer 

C. Linker voorkamer 

D. In geen van de drie bovenstaande 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.37 

Het autonome zenuwstelsel… 

 A. werkt onafhankelijk van de wil 

B. werkt los van de hersenfunctie 

C. kunnen we bewust beïnvloeden 

D. bevat de motorische en de gevoelszenuwen 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.38 

Wat is de pleuraholte? 

 A. De ruimte tussen de longblaasjes 

B. De ruimte vanaf de luchtpijp tot aan de longblaasjes 

C. De holte tussen de linker en de rechter long 

D. De holte tussen de twee longvliezen 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.39 

Het onttrekken van vocht uit de resten van het voedsel gebeurt in: 

 A. de dunne darm 

B. de twaalfvingerige darm 

C. de dikke darm 

D. de blinde darm 

 

Hfdst 1 
 
Meerkeuzevraag 1.40 

Welke cellen in ons bloed zorgen voor het transport van de zuurstof ? 

 A. De witte bloedcellen 

B. De rode bloedcellen 

C. De bloedplaatjes 

D. De lymfocyten 

 

Hfdst 1  
 
Meerkeuzevraag 1.41 

Uit hoeveel grote en kleine beenderen bestaat ons skelet? 

 A. 106 

B. 206 

C. 306 

D. 406 

 

Hfdst 1  
 
Meerkeuzevraag 1.42 

Waar wordt de samenhang van de bewegingen geregeld? 

 A. In de hersenstam 

B. In de grote hersenen 

C. In de kleine hersenen 

D. In het verlengde merg 
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Hfdst 1  
 
Meerkeuzevraag 1.43 

Wat zijn de ligamenten? 

 A. De gewrichtsbanden 

B. Het gewrichtskapsel 

C. Het kraakbeen 

D. Geen van bovenstaande 

 
Hfdst 1  
 
Meerkeuzevraag 1.44 

Wat bevloeien de coronaire bloedvaten ? 

 A. De hersenen 

B. Het hart 

C. De ingewanden 

D. De longen 

 

Hfdst 1  
 
Meerkeuzevraag 1.45 

Welk lichaamsdeel sluit de luchtwegen af tijdens het slikken ? 

 A. De huig 

B. De luchtpijp 

C. De epiglottis 

D. de adamsappel 

 

Hfdst 1  
 
Meerkeuzevraag 1.46 

Welke van onderstaande organen liggen niet binnen onze ribbenkast ? 

 A. De longen, Het hart, de slokdarm, de trachea 

B. De longen , het hart, de slokdarm, het diafragma en de maag 

C. De maag, de lever, de galblaas, de milt en de pancreas 

D. De longen het hart, de slokdarm en de  pharynx 

 

Hfdst 1  

 
Meerkeuzevraag 1.47 

De lens wordt bedekt door: 

 A. de iris 

B. het netvlies 

C. de conjunctiva 

D. het hoornvlies 

 

Hfdst 1  
 
Meerkeuzevraag 1.48 

Waar liggen de  gehoorszenuwen en het evenwichtsorgaan? 

 A. In het buitenoor 

B. In het middenoor 

C. In het binnenoor 

D. In alle bovenstaande 

 

Hfdst 1  
 
Meerkeuzevraag 1.49 

Wat is de functie van de bloedplaatjes? 

 A. Ze spelen een rol in het afweermechanisme 

B. Ze spelen een rol in de zuurstofaanvoer 

C. Ze spelen een rol in de stolling 

D. Ze spelen een rol in de aanmaak van hormonen 
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Meerkeuzevraag 1.50 

Op welk ogenblik is er in de ademhalingscyclus van een normale ademhaling een positieve 
druk in de longen ? 

 A. Tijdens het inademen 

B. Tijdens het uitademen 

C. Tussen uitademen en inademen 

D. Tussen inademen en uitademen 

 


