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Meerkeuzevraag 12.1 

De wetgeving Dringende Geneeskundige Hulpverlening voorziet in 

 A. het eenvormig oproepstelsel 

B. het hulpcentrum 100 

C. de organisatie eerste hulpverlening 

D. alle bovenstaande 
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Meerkeuzevraag 12.2 

Welke bewering is juist? 

 A. Enkel de aangestelde van het HC 100 kan de tussenkomst van een MUG opstarten 

B. Een MUG is niet steeds verbonden aan een ziekenhuis 

C. Artikel 442bis bepaalt de erkenningsnormen voor MUG-diensten 

D. geen van bovenstaande 
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Meerkeuzevraag 12.3 

Welke bewering is niet juist? 

 A. De aangestelde van het HC 100 kan een huisarts van wacht opvorderen 

B. Een MUG is niet steeds verbonden aan een ziekenhuis 

C. Het eenvormig oproepstelsel wordt bepaald door de wet van 1964 

D. We kunnen spreken van een geneeskundig vervoer wanneer een arts fysiek aanwezig is 
gedurende het ziekenwagentransport 
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Meerkeuzevraag 12.4 

In welke situatie mag een ambulancier afwijken van zijn beroepsgeheim? 

 A. Wanneer het belang van zijn patiënt in het gedrang komt 

B. Bij overlijden van het slachtoffer 

C. In het belang van een goede uitkering van de levensverzekering 

D. In het geval van misbruik van een minderjarige 
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Meerkeuzevraag 12.5 

U vervoert een kind waarvan u vermoedt dat het misbruikt is. Wie brengt u op de hoogte 
van uw verdenking? 

 A. Uw dienstchef 

B. De politie 

C. De MUG arst of de verantwoordelijk arts van de spoedgevallendienst 

D. Child focus 
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Meerkeuzevraag 12.6 

Wat is beroepsethiek? 

 A. Regels en plichten met betrekking tot het gedrag van diegenen die een beroep 
uitoefenen 

B. De wetteksten inzake de vertrouwelijkheid vereist voor paramedici 

C. De wetgeving die de verplichting tot hulp bieden regelt 

D. Een deel van de wet van 1964 die de DGH definiëert 
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Meerkeuzevraag 12.7 

U brengt een slachtoffer van een verkeersongeval binnen op de spoedgevallendienst. Daar 
vraagt de politie u of u tekens van dronkenschap heeft opgemerkt. Wat gaat u 
antwoorden? 

 A. U vertelt hen uw bevindingen want de agenten zijn van dienst 

B. U liegt om uw patiënt te beschermen 

C. U herinnert hen eraan dat u zich aan het beroepsgeheim moet houden 

D. U negeert hen en doet verder met je werk 
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Meerkeuzevraag 12.8 

Bij welk van volgende situaties moet u niet beginnen reanimeren? 

 A. In geval van decapitatie 

B. In geval van verkoling 

C. In geval van ontbinding 

D. Alle bovenstaande zijn juist 
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Meerkeuzevraag 12.9 

Aan welke voorwaarden moet een dienst voldoen om voor het HC 100 te kunnen rijden? 

 A. 24h/24h beschikbaar zijn 

B. Personeel in dienst hebben met een « Badge 100 » 

C. Over goedgekeurde wagen beschikken 

D. Alle bovenstaande zijn juist 
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Meerkeuzevraag 12.10 

Wat is de minimum bezetting van een MUG team? 

 A. Twee hulpverleners ambulanciers 

B. Twee verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel 

C. Een arts en een verpleegkundige met een bijzondere beroepstitel 

D. Een hulpverlener ambulancier en een verpleegkundige met een bijzondere beroepstitel 
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Meerkeuzevraag 12.11 

In welk jaar is de eerste wetgeving betreffende de dringende medische verzorging 
gepubliceerd? 

 A. 1954 

B. 1964 

C. 1994 

D. 1998 
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Meerkeuzevraag 12.12 

Welk is het Europees noodnummer? 

 A. 100 

B. 101 

C. 105 

D. 112 
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Meerkeuzevraag 12.13 

Wie beslist er tijdens een 100 interventie naar welk ziekenhuis de patiënt gebracht moet 

worden? 

 A. Het slachtoffer 

B. De aangestelde van het HC 100 

C. De arts 

D. De famillie van het slachtoffer 
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Meerkeuzevraag 12.14 

U wordt opgeroepen voor een verhanging. Ter plaatse vertelt de behandelend 
geneesheer dat het slachtoffer overleden is. Wat doet u? 

 A. U  brengt het HC100 hiervan op de hoogte en keert terug naar uw standplaats 

B. U roept de politie want het gaat om een gewelddadige dood 

C. U vraagt aan de arts om het parket te verwittigen 

D. U transporteert het slachtoffer naar het dichtsbijzijnde mortuarium 

 


