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Meerkeuzevraag 13.1 

Bij aankomst als eerste hulpverlener op de plaats van een ongeval,  plaats ik mijn 
ziekenwagen? 

 A. Rechts naast het verkeersongeval 

B. Ik steek het ongeval niet voorbij en plaats de ziekenwagen voor het verkeersongeval 

C. Ik steek het ongeval voorbij en plaats mijn ziekenwagen achter het verkeersongeval 

D. Links naast het verkeersongeval 
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Meerkeuzevraag 13.2 

De kaart in uw plannenboek heeft een schaal van 1/25 000. Drie kilometer op het terrein 
is in uw plannenboek 

 A. 10 cm 

B. 12 cm 

C. 5 cm 

D. 15 cm 
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Meerkeuzevraag 13.3 

Wanneer mag een prioritair voertuig met een dringende opdracht het rode verkeerslicht 
voorbij rijden? 

 A. Na te hebben gestopt 

B. Na te hebben gestopt en als dit geen gevaar oplevert voor andere weggebruikers 

C. Als het voertuig gebruik maakt van de blauwe knipperlichten en het speciale 
geluidstoestel 

D. Geen van bovenstaande zijn correct 
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Meerkeuzevraag 13.4 

De bestuurder van een prioritair voertuig dient het volgende niet te eerbiedigen 

 A. stopteken (B5) ‘STOP’ in witte kleur op rode achtergrond 

B. verbodsteken ‘Verboden rijrichting’ 

C. snelheidsbeperking 60 km/uur (C43, 60 km/uur in zwarte kleur op een witte 
achtergrond met rode ring) 

D. bevelen van een ambtenaar van het Bestuur van Waters en Bossen 
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Meerkeuzevraag 13.5 

Twee centimeter in mijn plannenboek komt overeen met 4 km op het terrein. Wel is de 
schaal van mijn plannenboek? 

 A. 1/100.000 

B. 1/200.000 

C. 1/250.000 

D. 1/50.000 
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Meerkeuzevraag 13.6 

Je beschikt over een kaart waarbij 4 cm op de kaart overeenstemt met 1 km op het 
terrein, dus je schaalverdeling is? 

 A. 1/25.000 

B. 1/50.000 

C. 1/100.000 

D. 1/400.000 
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Meerkeuzevraag 13.7 

Met welk woord geeft u tijdens een radiogesprek te kennen dat u het woord aan uw 
gesprekspartner geeft? 

 A. Roger 

B. Out 

C. Roger out 

D. Over 
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Meerkeuzevraag 13.8 

Welke type netwerk is het ASTRID netwerk? 

 A. Mechanisch 

B. Analooog 

C. Phonetisch 

D. Numeriek 
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Meerkeuzevraag 13.9 

Als algemene regel kunnen we stellen dat de rechter zijde van een kaart het 

 A. noorden aanduid 

B. oosten aanduid 

C. zuiden aanduid 

D. westen aanduid 
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Meerkeuzevraag 13.10 

U komt bij een vrachtwagen die van de weg is geraakt. Uit de tankwagen stijgt een dikke 
gele rook op. De chauffeur ligt bewegingsloos naast zijn vrachtwagen. Zijn Poolse bijrijder 
is ongedeerd en komt naar u toe gelopen. Wat doet u? 

 A. U vraagt de bijrijder zich te verwijderen, roept de brandweer op en evacueert het 
slachtoffer 

B. U vraagt de bijrijder of het veilig is de tankwagen te benaderen 

C. U benaderd de tankwagen bovenwinds en evacueert het slachtoffer 

D. U geeft de nummers door aan het HC 100, vraagt bijstand van de brandweer en wacht 
op verdere instructies 
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Meerkeuzevraag 13.11 

Uw kaart heeft een schaal van 1/100.000 Eén cm op de kaart is in werkelijkheid…. 

 A. 1 km 

B. 10 km 

C. 100 km 

D. 1000 km 
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Meerkeuzevraag 13.12 

Tijdens een interventie bevindt u zich plots in een gevaarlijke situatie.U wil direct contcat 
met het HC100. Welke knop op uw ASTRID zender gaat u hiervoor gebruiken? 

 A. De zendknop van uw gespreksgroep 

B. De knop om van gespreksgroep te wisselen 

C. De rode knop 

D. De menu knop en daana de zendknop 
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Meerkeuzevraag 13.13 

Wat kunnen we doen om de oxigenatie van het slachtoffer te volgen? 

 A. De arteriele bloeddruk meten 

B. Het bewustzijn volgen 

C. De ademhalingsfrequetie volgen 

D. De capillaire saturatie meten 

 


