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Meerkeuzevraag 11.1 

De arts, die op de plaats van de ramp bepaalt naar welk ziekenhuis de slachtoffers worden 
vervoerd, is? 

 A. COORD REG 

B. DIR MED 

C. TRI 

D. COORD AMB 
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Meerkeuzevraag 11.2 

U komt als ambulancier met een ambulance ter plaatse bij een ongeval met een 20-tal 
slachtoffers. Welke taak heb je? 

 A. De zwaarst gewonden zo snel mogelijk verzamelen naar een veilige zone 

B. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis verwittigen om opnamecapaciteit te verhogen 

C. Terugkoppelen naar de 100-centrale om balans door te geven, na controle van de 
veiligheid, verkenning van terrein en schetsen van de situatie 

D. Starten van reanimatie van de zwaarst gewonden 

 

Hfdst 11 
 
Meerkeuzevraag 11.3 

Als je als ambulancechauffeur op het rampterrein toekomt, moet je 

 A. Helpen bij de evacuatie van de slachtoffers 

B. De pers te woord staan 

C. Bij je voertuig blijven 

D. Met de triage starten 
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Meerkeuzevraag 11.4 

De geneeskundige zorgverleners vallen bij de rampengeneeskunde onder 

 A. discipline 1 

B. discipline 2 

C. discipline 3 

D. discipline 4 
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Meerkeuzevraag 11.5 

Welke bewering is juist? 

 A. Bij een ramp dienen enkel de gewonde slachtoffers geregistreerd te worden 

B. Een gasontsnapping is nooit een evolutief risico 

C. Diensten die in vooralarm geplaatst worden, dienen zich zo snel mogelijk naar de plaats 
van het onheil te begeven 

D. Geen van bovenstaande 
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Meerkeuzevraag 11.6 

De commandopost bij rampen wordt ook wel eens aangeduid als? 

 A. DMH 

B. VMP 

C. CP-OPS 

D. Noria 
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Meerkeuzevraag 11.7 

Tijdens een grootschalig incident gebeurd er een preliminaire triage van de slachtoffers. 
Welke kleur heeft de schijf van de slachtoffers die eerst naar de VMP dienen vervoerd te 
worden? 

 A. Rood 

B. Zwart 

C. Groen 

D. Geel 
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Meerkeuzevraag 11.8 

Wie is de administratieve autoriteit van D2? 

 A. De Dir Med 

B. De burgemeester 

C. De Dir CP-Ops 

D. De Federaal Gezondheidsinspecteur 
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Meerkeuzevraag 11.9 

Wie is de operationele verantwoordelijke van D1 

 A. De Dir Med 

B. De Burgemeester 

C. De Dir BW 

D. De Dir CP-Ops 
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Meerkeuzevraag 11.10 

Welke kleur kennen we volgens het START pricipe toe aan een bewusteloos persoon? 

 A. Geel 

B. Groen 

C. Rood 

D. Zwart 
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Meerkeuzevraag 11.11 

U komt als ambulancier op een rampterrein toe bij een persoon die blijkbaar overleden is. 
Wat doet u? 

 A. Hem in stabiele zijlig leggen 

B. U doet niets en laat hem liggen 

C. Starten met CPR 

D. U wendt zich tot de MUG arts 
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Meerkeuzevraag 11.12 

Hoeveel disciplines kunnen er aanwezig zijn tijdens een grootschalig incident ? 

 A. 6 

B. 5 

C. 7 

D. 8 
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Meerkeuzevraag 11.13 

U komt bij een rampsituatie bij een oudere man die neer ligt en een vervorming heeft van 

zijn rechter enkel. De capillaire refill is in orde, hij heeft een ademhaling van 24 en een 
hartslag van 96. Welke kleur van triagekaart krijgt deze man? 

 A. Geel 

B. Rood 

C. Zwart 

D. Groen 
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Meerkeuzevraag 11.14 

U komt tijdens een rampsituatie aan bij een slachtoffer met een thoraxletsel. Zijn huid is 
koud, klam en cyanotisch. Hij heeft een tachypnoe van 35 en ademt oppervlakking en 
onregelmatig. Welke kleur krijgt deze man bij de triage? 

 A. Geel 

B. Rood 

C. Zwart 

D. groen 

 

Hoofdstuk 11  
 
Meerkeuzevraag 11.15 

Welk van onderstaande stellingen is correct ? 

 A. Discipline 3 bestaat uit professionele gezondheidswerkers 

B. Discipline 4 zorgt voor de informatie naar de bevolking 

C. De reddingsoperaties in de rode zone worden gecoördineerd door D1 

D. Alle bovenstaande zijn correct 
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Meerkeuzevraag 11.16 

Wanneer wordt het MIP afgekondigd ? 
 

 A. Vanaf 5 zwaar gewonden 

B. Vanaf 10 gewonden ongeacht de graad van ernst 

C. Wanneer de bevolking bedreigd wordt 

D. Alle bovenstaande zijn correct 
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Meerkeuzevraag 11.17 

Wie kan bij een zeer ernstig ongeval het MIP afkondigen ? 

 A. De eerste ziekenwagen ter plaatse 

B. De eerste MUG ter plaatse  

C. De eerste brandweerofficier ter plaatse 

D. Alle bovenstaande zijn juist 
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Meerkeuzevraag 11.18 

Als ik op het rampterrein met mijn ambulance als eerste aankom, moet ik …. 

 A. Zo snel mogelijk de gewonden uit de rode zone evacueren 

B. De zwaarst gewonde in mijn wagen leggen in afwachting van de aankomst van de 
MUG 

C. Het HC 100 op de hoogte brengen van de toestand 

D. Ik doe niets en wacht op verdere hulp 
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Meerkeuzevraag 11.19 

U komt op het rampterrein bij 30 jarig slachtoffer met ernstige aangezichtsverwondingen 
en een thoraxletsel. De man is cyanotisch, de ademhaling is afwezig en hij is 
bewusteloos. Welke kleur kent u hem volgens het START principe toe? 

 A. Geel 

B. Rood 

C. Zwart 

D. Groen 
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Meerkeuzevraag 11.20 

U komt als eerste hulpverlener aan bij een rampsituatie.  
Wat doet u? 

 A. U verlaat uw ziekenwagen en maakt een eerste overzicht van de situatie 

B. U verlaat uw ziekenwagen en dient de eerste zorgen toe in afwachting van verdere 
hulp 

C. U laadt de zwaarst gekwetste op en voert hem naar het ziekenhuis 

D. U parkeert uw ziekenwagen op een veilige plaats en wacht op verdere instructies 

 


