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Meerkeuzevraag 2.1 

Wat omvat de eerste snelle beoordeling? 

 A. Vaststellen van de WAPA-score 

B. Vaststellen van de verwondingen 

C. Het aligneren van verplaatste breuken 

D. Controle bewustzijn en ABC 
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Meerkeuzevraag 2.2 

Bij een verkeersongeval met een gekneld persoon 

 A. Vraag je bijstand van een MUG en de brandweer 

B. Vraag je aan het HC 100 om het MIP op te starten 

C. Probeer je samen met politie en omstanders het slachtoffer te bevrijden 

D. Stel je het overlijden vast 
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Meerkeuzevraag 2.3 

Bij een patiënt met een tachycardie is 

 A. de ademhaling vertraagd 

B. de hartslag versneld 

C. de ademhaling versneld 

D. de hartslag vertraagd 
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Meerkeuzevraag 2.4 

U wordt opgeroepen voor een urgentie buiten het ziekenhuis. Eenmaal ter plaatse voer je 
eerst volgende handelingen uit bij het slachtoffer; 

 A. het meten van de hartslag en het aanschakelen van de monitor-defibrillator 

B. het meten van de bloeddruk 

C. het meten van de glycemie 

D. het controleren van het bewustzijn 
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Meerkeuzevraag 2.5 

In volle zomer verleent u assistentie bij een ernstig ongeval op een autosnelweg. Het is 
die dag zeer warm. Een slachtoffer is geklemd in zijn voertuig en is bij bewustzijn. Hij 
heeft dorst en vraagt u om een glas water. Wat doet u?  

 A. U geeft hem een glas water, want hij is bij bewustzijn en het is zeer warm. 

B. U geeft hem niet te drinken en wacht op de komst van andere hulp. 

C. U neemt zijn bloeddruk en is deze correct geeft u hem te drinken. 

D. U haalt het slachtoffer voorzichtig uit het voertuig en plaatst hem in de schaduw. 
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Meerkeuzevraag 2.6 

U komt bij een bewusteloos persoon. Wat gaat u als eerste controleren? 

 A. De hartslag 

B. De GCS 

C. De ademhaling 

D. De aanwezigheid van bloedingen 
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Meerkeuzevraag 2.7 

Op de grond van de woonkamer ligt een 70 jarige dame die niet reageert op aanspreken 
of schouderklopjes. Wat doet u als eerste? 

 A. U vraagt aan de familie of er een voorgeschiedenis is en welke medicamenten zij neemt 

B. U maakt de luchtwegen vrij en controleert de ademhaling 

C. U controleert de sterkte en het ritme van de hartslag 

D. U legt het slachtoffer in stabiele zijlig en dient zuurstof toe 
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Meerkeuze vraag 2.8 

U komt aan bij een verkeersongeval. De bestuurder roept en klaagt van pijn aan het linker 
been. Hij heeft een bloedende hoofdwonde. Wat doet u als eerste na het controleren van 
de veiligheid? 

 A. U legt een snelverband aan op de wonde 

B. U onderzoekt het linker been 

C. U gaat een halskraag halen 

D. U voert een manuele stabilisatie van het hoofd uit 
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Meerkeuzevraag 2.9 

U wordt bijgeroepen voor een zieke op een openbare plaats. U treft een zwangere dame 

aan die bewusteloos is. Wat doet u vervolgens? 

 A. U legt ze in stabiele zijlig en transporteert ze naar een materniteit 

B. U maakt de luchtweg vrij en legt de benen in hoogstand 

C. U maakt de luchtweg vrij en controleert de ademhaling 

D. U dient zuurstof toe en laat de MUG komen 
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Meerkeuzevraag 2.10 

Een woning is ten gevolge van een gasontploffing ingestort. In het midden van het puin 
ligt een slachtoffer. U komt samen aan met de brandweer, wat doet u?  

 A. U doet uw persoonlijke beschermingsmiddelen aan en snelt het slachtoffer ter hulp 

B. U roept twee brandweermannen en vraagt hen het slachtoffer tot bij u te brengen 

C. U neemt contact op met de leider van de brandweer en overlegt met hem 

D. U neemt contact op met de verantwoordelijke van de politie en overlegt met hem 
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Meerkeuzevraag 2.11 

Waarom is het belangrijk te luisteren naar getuigen op de plaats van een interventie ? 

 A. Uit nieuwsgierigheid, een ambulancier moet alles weten 

B. Om later aan de vrienden te kunnen vertellen wat er gebeurd is 

C. Uit beleefdheid, maar je hoeft eigenlijk niet echt te luisteren 

D. Om te weten te komen wat er echt gebeurd is.  
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Meerkeuzevraag 2.12 

Wat doet u als eerste bij een bewusteloos persoon met een gaspende ademhaling 

 A. U start met 30 borstcompressies  

B. U geeft 2 startbeademingen 

C. U legt het slachtoffer in veiligheidshouding 

D. U inspecteert de mond op eventuele vreemde voorwerpen 
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Meerkeuzevraag 2.13 

U vindt een bewegingsloos slachtoffer op de grond. Met welke handeling start u? 

 A. Controle van de ademhaling 

B. Controle van het bewustzijn 

C. Bijkomende hulp oproepen 

D. De veiligheid verzekeren 
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Meerkeuzevraag 2.14 

Wat doet u met een slachtoffer zonder duidelijke verwondingen, met stabiele parameters, 
maar wel gedesoriënteerd is en een retrograde amnesie heeft? 

 A. U geeft hem mee met de politie want hij is waarschijnlijk dronken 

B. U stelt hem voor recht naar huis te gaan en de huisarts te verwittigen 

C. U neemt hem mee naar het ziekenhuis voor verder onderzoek 

D. U vraagt bijstand van een MUG 
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Meerkeuzevraag 2.15 

Welk van onderstaande antwoorden is correct ? 

 A. de eerste beoordeling is een volledig onderzoek dat tijd vergt en dat alle letsels van het 
slachtoffer moet evalueren  

B. Een halskraag moet enkel aangelegd worden indien het slachtoffer klaagt van pijn in de 
nek 

C. Enkel na de tweede beoordeling kan een MUG bijgevraagd worden 

D. Een fractuur van het bekken kan een ernstige bloeding veroorzaken 
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Meerkeuzevraag 2.16 

U komt bij een bewusteloos persoon. Wat gaat u als eerste controleren? 

 A. De hartslag 

B. De GCS 

C. De ademhaling 

D. De aanwezigheid van bloedingen 
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Meerkeuzevraag 2.17 

Welk is het normale hartritme van een volwassene in rust ? 

 A. 40 à 60 pulsaties / minuuut 

B. 60 à 80 pulsaties / minuut 

C. 80 à 100 pulsaties / minuut 

D. 100 à 120 pulsaties / minuut 

 


