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Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.1 

Wat doe je als een patiënt braakt tijdens de reanimatie? 

 A. Verder blijven beademen, zuurstof toedienen staat voorop 

B. Op de zijde draaien en de mond/keel aspireren  

C. Minder krachtig beademen met het ballonklepmasker 

D. Een nierbekken halen om het braaksel op te vangen  

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.2 

Bij shock 

 A. Is de capillaire refill meer dan twee seconden 

B. Is de hartslag snel en krachtig 

C. Wordt er teveel zuurstof aangeboden aan de organen 

D. Is de patiënt steeds buiten bewustzijn 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.3 

Bij een slachtoffer met een vermoeden van een halswervelletsel en een obstructieve 
ademhaling … 

 A. kantel je het hoofd naar achter door licht op het voorhoofd te drukken 

B. voer je de kaak-duw techniek uit 

C. leg het slachtoffer in stabiele zijlig 

D. wacht je tot de MUG ter plaatse is 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.4 

Wanneer mag je de vingerveeg niet toepassen? 

 A. Wanneer het slachtoffer juist gegeten heeft 

B. Wanneer het slachtoffer alcohol gedronken heeft 

C. Wanneer het slachtoffer bewust is 

D. Alle bovenstaande 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.5 

Een slachtoffer is gestoken door een insect. Hij voelt zich onwel, kan moeilijk slikken, 
zweet, heeft jeuk en rode vlekken op de huid. Deze persoon heeft  

 A. een profylactische reactie 

B. een anafylactische reactie 

C. een septische reactie 

D. geen van bovenstaande 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.6 

Bij een slachtoffer met een ventrikelfibrillatie 

 A. wacht ik met handelen tot de MUG ter plaatse is 

B. moet ik starten met CPR 

C. moet ik direct synchroon defibrilleren 

D. de drie bovenstaande zijn mogelijk 
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Meerkeuzevraag 3.7 

Lucht in de maag blazen bij mond op mond beademing is meestal het gevolg van? 

 A. Onvoldoende krachtig inblazen 

B. Onvoldoende krachtige hartmassage 

C. Onvoldoende hyperstrekking 

D. Onvoldoende afsluiten van de mond 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.8 

Welke voorwerpen heb je nodig om als ambulancier zuurstof toe te dienen aan een patiënt 
met een inhalatieletsel? 

 A. Een saturatiemeter,  een thoraxdrain, een aspiratietoestel 

B. Een zuurstofmasker, een aspiratietoestel, een capnograaf 

C. Een zuurstoffles, een debietregelaar, een zuurstofmasker 

D. Geen van bovenstaande 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.9 

Ik geef het hoogste percentage zuurstof met 

 A. een neussonde diep achteraan in de neus 

B. een neusbril met 15 liter zuurstof per minuut 

C. een masker mer reservoir en 20 liter vacuüm per minuut 

D. een masker met 15 liter zuurstof per minuut 
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Meerkeuzevraag 3.10 

U bekijkt een patiënt waarbij de capillaire refill meer dan twee seconden bedraagt 

 A. de patiënt is aan het hyperventileren 

B. de patiënt mag zeker geen zuurstof toegediend krijgen 

C. de patiënt is in shock 

D. geen van allen 
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Meerkeuzevraag 3.11 

Een pleuritis is een ontsteking van 

 A. het longweefsel 

B. de luchtpijptakken 

C. de longvliezen 

D. geen van allen 
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Meerkeuzevraag 3.12 

Welke bewering is juist? 

 A. De techniek kantelen van het hoofd mag ik toepassen om een belemmerde ademweg 
vrij te maken bij een vermoeden van nekletsel 

B. Bij een gedeeltelijke belemmering van de ademweg kan ik het slachtoffer aansporen om 
krachtig te hoesten 

C. Bij een zuigeling controleer ik de hartslag bij voorkeur in de hals 

D. Bij een elektromechanische dissociatie trekt het hart nog net voldoende samen om een 
hartslag of pulsaties  te voelen in de lies 
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Meerkeuzevraag 3.13 

Bij een inwendige bloeding met tekenen van shock 

 A. geef je 15 liter zuurstof/minuut met masker met reservoir 

B. oefen je directe druk uit op de buik 

C. is de zuurstof saturatiemeter steeds betrouwbaar 

D. antwoorden a en b zijn correct 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.14 

Wat zijn geen tekens van ademhalingsfalen? 

 A. Gebruik maken van de hulpademhalingsspieren 

B. Ademhalingsfrequentie minder van 10/minuut 

C. Paradoxale ademhaling 

D. Gezwollen lippen 
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Meerkeuzevraag 3.15 

Wat doe je wanneer je tijdens de ballon beademing merkt dat er lucht in de maag komt? 

 A. Ik maak de ademweg opnieuw vrij en beadem verder 

B. Ik stop onmiddellijk met beademen want de maaginhoud kan opborrelen en in de 
ademweg terecht komen 

C. Ik duw op de maagstreek zodat de zwelling verdwijnt 

D. Ik stop met beademen en leg het slachtoffer in de zijdelingse veiligheidshouding 
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Meerkeuzevraag 3.16 

Betrouwbare meting van de perifere zuurstof saturatie zal niet verstoord worden door … 

 A. vasoconstrictie van de capillairen 

B. cardio-respirator arrest 

C. CO-intoxicatie 

D. gewoon daglicht 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.17 

Tekenen van shock zijn 

 A. vertraagde ademhaling, vertraagde pols, bleke huid, geen gevoel onderste ledematen 

B. oppervlakkige ademhaling, grauwe huidskleur, GCS 15/15, hartslag 75x/minuut 

C. verward, hartslag 110x/minuut, snelle ademhaling, blauw verkleurde vingers 

D. ademhalingsfrequentie 14x/minuut, GSC 6/15, bloeddruk 130/80 mmHg 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.18 

Welke stelling is juist? 

 A. Een ademweg canule steek je bij een bewusteloze patiënt die niet braakt 

B. Een reanimatie mag niet door een leek gestart worden 

C. Met een aspiratietoestel kan ook zuurstof worden toegediend 

D. Een ontwrichte schouder wordt best zo snel mogelijk, door de ambulancier, in de kom 
getrokken 
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Meerkeuzevraag 3.19 

Een laryngoscoop is nodig om 

 A. een korrelmatras vacuüm te zuigen 

B. een hartritme te kunnen volgen 

C. een endotracheale tube te kunnen plaatsen 

D. een infuus te steken 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.20 

U treft een bewusteloos persoon aan, wat gaat u vervolgens eerst controleren? 

 A. De hartslag 

B. De GCS 

C. De ademhaling 

D. Eventuele aanwezigheid van bloedingen 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.21 

U wordt bijgeroepen voor een zieke thuis. U treft een 70 jarige dame aan die op de grond 
ligt en niet reageert op uw aanspreken. Wat doet u vervolgens? 

 A. U vraagt aan de familie of de patiënt medicatie neemt en een voorgeschiedenis heeft 

B. U maakt de luchtweg vrij en controleert de ademhaling 

C. U controleert de frequentie en de regelmatigheid van de hartslag 

D. U legt het slachtoffer in veiligheidshouding en dient zuurstof toe 
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Meerkeuzevraag 3.22 

Wat doet als eerste bij een slachtoffer met een agonale ( gasping ) ademhaling?  

 A. Starten met 30 borstcompressies 

B. Starten met twee beademingen 

C. Het slachtoffer in veiligheidshouding plaatsen 

D. Controle van de mond uitvoeren 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.23 

Welk van onderstaande leidt normaal gezien nooit tot een hypovolemische shock? 

 A. Uitgebreide brandwonden 

B. Langdurige aanval van braken en diarree 

C. Een hersenbloeding 

D. Een ernstig abdominaal trauma 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.24 

Een zuurstoffles heeft een waterinhoud van 5 liter en 75 bar druk op de manometer. Ik 
moet een patiënt 6 liter zuurstof per minuut toedienen. Hoelang kom ik toe met deze fles? 

 A. ongeveer 60 minuten 

B. ongeveer 45 minuten 

C. ongeveer 85 minuten 

D. dat kan ik niet berekenen met deze gegevens 
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Meerkeuzevraag 3.25 

Welke is de maximale veiligheid zuurstofdruk die op een zuurstoffles mag zitten? 

 A. 150 bar 

B. 200 bar 

C. 100 bar 

D. 250 bar 
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Meerkeuzevraag 3.26 

Patiënten in hypovolemische shock vervoer je best 

 A. halfzittend 

B. liggend 

C. in Trendelenburghouding 

D. in anti-Trendelenburghouding 
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Meerkeuzevraag 3.27 

Met een fles van 4 liter waarin een druk van 100 bar zit, zal je aan een debiet van 10 l/min 
hoelang nog toekomen? 

 A. 40 minuten 

B. 30 minuten 

C. 50 minuten 

D. 20 minuten 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.28 

Bij een cardiopulmonaire stilstand onderscheidt men drie types van storingen van het 
patroon van de elektrische activiteit van de hartspier. Welk type hoort hier NIET thuis? 

 A. Ventrikelfibrillatie 

B. Asystolie 

C. Sinusaal ritme 

D. Elektromechanische dissociatie 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.29 

Externe hartmassage, bij een volwassene, moet gebeuren aan een ritme van 
 

 A. 85/min want dit is het hartritme van de meeste volwassenen in goede gezondheid 

B. 75/min om een minimaal hartdebiet te voorzien 

C. min. 100/min volgens de laatste normen in reanimatie 

D. 120/min want er moet een compensatie zijn voor het lage rendement van een externe 
hartmassage 
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Meerkeuzevraag 3.30 

Om een concentratie van 100 % zuurstof te bereiken, moet ik 

 A. een zuurstofbril en een zuurstofvolume van 5 l/min gebruiken 

B. een zuurstofmasker zonder zuurstofreservoir + een groter volume van 10 l/min 
gebruiken 

C. een masker 100 % zuurstofreservoir + een volume van 5 l/min 

D. een masker 100 % zuurstofreservoir + een groter volume van 8 l/min 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.31 

Bij welke ritmestoornis kan de patiënt bij bewustzijn zijn of blijven? 

 A. Bij kamerfibrillatie 

B. Bij elektromechanische dissociatie 

C. Bij asystolie 

D. Bij kamertachycardie 
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Meerkeuzevraag 3.32 

Welk instrument gebruikt men om een hypovolemische shock te onderzoeken? 

 A. De Pulse oxymeter 

B. De bloeddrukmeter 

C. De stethoscoop 

D. De glucometer 
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Meerkeuzevraag 3.33 

De perifere hartslag wordt gemeten aan 

 A. het borstbeen, 2 cm boven de costale hoek 

B. het voorhoofd, aan het begin van de haarlijn 

C. de nagel van een vinger 

D. de radiale slagader 
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Meerkeuzevraag 3.34 

Wat is een mogelijke complicatie bij een bewusteloos slachtoffer? 

 A. Een hartstilstand 

B. Een plotse daling van de systolische druk 

C. Een ademhalingsobstructie 

D. Een plotse daling van de diastolische druk 
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Meerkeuzevraag 3.35 

Eén van volgende voorwerpen hebben we niet nodig voor zuurstoftoediening. 

 A. saturatiemeter. 

B. een drukontspanner. 

C. een zuurstofmasker-, bril of sonde. 

D. een debietregelaar. 
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Meerkeuzevraag 3.36 

Het manoeuvre van Sellick wordt gebruikt om: 

 A. het samendrukken van de slokdarm het plaatsen van een endotracheale tube 

B. om het rampenplan in werking te stellen. 

C. om letsels aan de halswervels te vermijden. 

D. om de kans op een schouderontwrichting te verminderen. 
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Meerkeuzevraag 3.37 

Een slachtoffer lijkt een ernstige interne bloeding te hebben. 
Wat is het eerste merkbare symptoom hiervan? 

 A. dyspnoe. 

B. hypotensie. 

C. tachycardie. 

D. bewustzijnsverlies. 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.38 

Hoe kan men de hoeveelheid beschikbare zuurstof aflezen van een zuurstoffles van 2.8 
liter met een gewicht van 3.6 kg. 
Het debiet is 15l/min en de manometer geeft een druk aan van 110 bar. 

 A. de druk op de manometer komt overeen met het beschikbare aantal liter zuurstof. 

B. door het debiet te vermenigvuldigen met de druk op de manometer. 

C. door de inhoud van de fles te vermenigvuldigen met de druk op de manometer. 

D. door het gewicht van de fles ( in grammen) te delen door het afgeleverde debiet. 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.39 

U plaatst bij uw patiënt een gewoon zuurstofmasker. Hoeveel zuurstof gaat u toedienen? 

 A. 6 l/min 

B. 2 l/min 

C. 10 l/min 

D. 15 l/min 
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Meerkeuzevraag 3.40 

Wanneer mag u als ambulancier beslissen om niet te starten met reanimeren? 

 A. bij decapitatie. 

B. wanneer het slachtoffer overleden is ten gevolge van een misdaad. 

C. wanneer de familie dit vraagt. 

D. wanneer de aanrijtijd van de MUG meer dan 15 min is. 

 
Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.41 

Een slachtoffer met een hypovolemische shock heeft een pols van 110 en een ademhaling 
van 24/min. 
In welke houding gaat u hem leggen? 

 A. ruglig. 

B. halfzittend. 

C. trendelenburg. 

D. anti-trendelenburg. 
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Meerkeuzevraag 3.42 

Hoeveel bedraagt de capillaire refill bij een gezonde volwassene? 

 A. Minder dan twee seconden 

B. Tussen drie en vier seconden 

C. Tussen 4 en 5 seconden 

D. Meer dan 5 seconden 
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Meerkeuzevraag 3.43 

In volle zomer kom je bij een ongeval op de snelweg. Het slachtoffer dat gekneld zit, 
klaagt over dorst en vraagt u te drinken. Wat doet u? 

 A. Ik geef hem wat water want hij is bewust 

B. Ik geef hem geen drinken 

C. Ik geef hem te drinken indien zijn bloeddruk in orde is 

D. Ik geef hem telkens kleine slokjes zodat hij zich niet verslikt 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.44 

Welk van onderstaande wijst op een ernstige ademhalingsfalen? 

. A. 10 AH / min, rustige AH, roze huidskleur 

B. 18 AH / min, luidruchtige AH, Roze huidskleur 

C. 6 AH / min, luidruchtige AH, cyanose, klamme huid 

D. 24 AH / min, luidruchtige AH, cyanotische lippen, droge huid 
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Meerkeuzevraag 3.45 

U komt bij een onbewuste dame die 30 weken zwanger is. Wat is hier het grootste risico?  

 A. Een luchtwegobstructie 

B. Convulsies 

C. Een zwangerschapsbloeding 

D. Druk op de vena cava 
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Meerkeuzevraag 3.46 

Hoe voeren we borstcompressies uit bij een kind van minder dan 1 jaar?  

 A. Met twee handen 

B. Met twee vingers 

C. Met vier vingers 

D. Met de duim 
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Meerkeuzevraag 3.47 

U wordt op vraag van de huisarts bijgeroepen bij een 80 jarige dame met een algemene 
achteruitgang. Op weg naar het ziekenhuis collabeert deze dame, wat doet u? 

 A. U verwittigt de HA en vraagt naar zijn instructies 

B. De begeleider start met CPR terwijl de chauffeur snel naar het ziekenhuis rijdt. 

C. U stopt de ziekenwagen, vraagt bijstand van een MUG en start met uw collega te 
reanimeren 

D. De begeleider start met CPR terwijl de chauffeur bijstand van een MUG vraagt en een 
rendez-vous punt afspreekt. 
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Meerkeuzevraag 3.48 

Waar controleren we bij een zuigeling de hartslag? 

 A. Ter hoogte van de binnenkant van de bovenarm 

B. Ter hoogte van de polsslagader 

C. Ter hoogte van de halsslagader 

D. Ter hoogte van de liesslagader 
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Meerkeuzevraag 3.49 

Welk manoeuvre gebruiken we tijdens een ernstige obstructie van de luchtwegen?  

 A. Sellick 

B. Rauteck 

C. Heimlich 

D. Alle bovenstaande kunnen toegepast worden 
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Meerkeuzevraag 3.50 

Hoeveel is het percentage zuurstof in onze omgevingslucht? 

 A. 15% 

B. 21% 

C. 47% 

D. 79% 
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Meerkeuzevraag 3.51 

Wat moet u doen bij een slachtoffer met een ernstige inwendige bloeding? 

 A. Het slachtoffer laten zitten en zorgen dat hij zich niet kan kwetsen 

B. Het slachtoffer water geven omdat inwendige bloedingen dorst veroorzaken 

C. Het slachtoffer neerleggen, benen in hoogstand en zuurstof geven 

D. Alle bovenstaande handelingen mogen uitgevoerd worden 
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Meerkeuzevraag 3.52 

Welk is het eerste medicijn dat gegeven dient te worden bij CPR? 

 A. Adrenaline 

B. Atropine 

C. Zuurstof 

D. Calcium 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.53 

Welke hartritmestoornis moet je altijd defibrilleren? 

 A. Polsloze elektrische activiteit  

B. Asystolie 

C.Ventrikkelfibrillatie 

D. Ventriculaire tachycardie 
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Meerkeuzevraag 3.54 

Hoe kunnen we berekenen hoeveel zuurstof we tijdens een reanimatie nog ter beschikking 
hebben? 

 A. De druk aangegeven op de manometer delen door de AH frequentie van de patiënt 

B. Het debiet vermenigvuldigen met de druk aangegeven op de manometer 

C. Het volume van de fles vermenigvuldigen met de druk op de manometer 

D. De druk op de manometer delen door het debiet 
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Meerkeuzevraag 3.55 

Wanneer past u het Heimlich manoeuvre toe? 

 A. Bij een slachtoffer met een ademhalingsobstructie en een luide hoest 

B. Bij een ademhalingsobstructie van een pasgeborene 

C. Bij een slachtoffer met een ademhalingsobstructie die niet meer kan hoesten 

D. Bij een ademhalingsobstructie van een bewusteloos slachtoffer 
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Meerkeuzevraag 3.56 

Wat gaat u doen tijdens het defibrilleren? 

 A. Blijven beademen 

B. Het slachtoffer waarschuwen dat u een shock gaat geven 

C. Verder borstcompressies blijven geven 

D. Alle contact met het slachtoffer vermijden 
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Meerkeuzevraag 3.57 

Bij welk slachtoffer gaat u het AED toestel aanleggen? 

 A. Bij elk slachtoffer met pijn op de borst 

B. Bij elk bewusteloos slachtoffer 

C. Bij elk slachtoffer dat vroeger reeds een ventrikelfibrillatie had  

D. Bij elk slachtoffer zonder bewustzijn en normale ademhaling. 
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Meerkeuzevraag 3.58 

Welk van onderstaande kan voor de circulatie geen problemen opleveren? 

 A. Ernstig bloedverlies 

B. Een ernstige allergische reactie 

C. Een hevige emotionele gebeurtenis 

D. Een gedecompenseerd hart 
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Meerkeuzevraag 3.59 

Na hoeveel minuten treedt er bij een slachtoffer met een hartstilstand die niet 
gereanimeerd wordt onherstelbare hersenschade op?  

 A. Na 4 tot 6 minuten 

B. Na 1 tot 3 minuten 

C. Na 7 tot 10 minuten 

D. Na meer dan 10 minuten 

 

Hfdst 3 

 
Meerkeuzevraag 3.60 

Welk van onderstaande gevallen mogen we in veiligheidshouding leggen? 

 A. Een bewusteloos trauma slachtoffer 

B. Een slachtoffer dat 8 maanden zwanger is 

C. Een bewusteloos kind dat braakt 

D. Alle bovenstaande 
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Meerkeuzevraag 3.61 

Waar plaatst u de handen bij het uitvoeren van het Heimlich manoeuvre bij een zichtbaar 
zwangere vrouw? 

 A. Onder de navel 

B. Tussen de navel en het borstbeen 

C. Op het borstbeen 

D. Geen van bovenstaande 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.62 

Wat is het doel van een pocket masker? 

 A. Om een beter volume te kunnen inblazen 

B. Om sneller het correcte volume te kunnen inblazen 

C. Om je te beschermen tegen infecties 

D. Alle bovenstaande zijn correct 
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Meerkeuzevraag 3.63 

Wat is een contra indicatie voor het gebruik van een AED toestel? 

 A. Een slachtoffer met een pacemaker 

B. Een verdronken slachtoffer met een hartstilstand 

C. Een verkeersslachtoffer met een hartstilstand 

D. Geen van bovenstaande 
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Meerkeuzevraag 3.64 

Hoeveel liter zuurstof bevat een fles van 5l, wanneer de manometer 150 Bar aangeeft? 

 A. 30l 

B. 155l 

C. 755l 

D. Geen van bovenstaande zijn correct 
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Meerkeuzevraag 3.65 

Wanneer mag u stoppen met reanimeren? 

 A. Wanneer het slachtoffer spontaan ademt 

B. Wanneer de arts het overlijden vaststelt 

C. Wanner u uitgeput bent 

D. Alle bovenstaande zijn correct 
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Meerkeuzevraag 3.66 

Hoe weet u dat er tijdens het reanimeren voldoende lucht wordt ingeblazen? 

 A. Wanneer de wangen van het slachtoffer bij het inblazen bol komen te staan 

B. Wanneer de thorax opkomt 

C. Wanneer u de beademingsballon volledig kan leegdrukken 

D. Geen van bovenstaande zijn correct 

 

Hfdst 3 

 
Meerkeuzevraag 3.67 

Wat doet u direct na het toedienen van een shock met een AED toestel? 

 A. Kijken naar tekenen van leven 

B. Een nieuwe analyse laten uitvoeren 

C. Beginnen met borstcompressies 

D. Starten met twee beademingen 
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Meerkeuzevraag 3.68 

Welk van onderstaande is een karakteristiek van zuurstof?  

 A. Brandbevorderend 

B. Kleurloos 

C. Reukloos 

D. Alle bovenstaande zijn correct 
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Meerkeuzevraag 3.69 

Welk is de ideale frequentie voor het toedienen van borstcompressies bij een volwassene? 

 A. 75 compressies / min 

B. 60 compressies / min 

C. 100 compressies / min en niet meer dan 120 compressies / min 

D. 120 compressies / min 
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Meerkeuzevraag 3.70 

Welk van onderstaande is een schokbaar ritme? 

 A. Asystolie 

B. Polsloze ventriculaire tachycardie 

C. Bradycardie 

D. Sinusale tachycardie 
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Meerkeuzevraag 3.71 

De MUG arts vraagt u om een spuit te nemen om de cuff van de ET tube op te blazen. 
Welke spuit neemt u? 

 A. Een spuit van 50CC 

B. Een spuit van 10CC 

C. Een spuit van 2CC 

D. Alle bovenstaande zijn correct 
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Meerkeuzevraag 3.72 

Welk van onderstaande kan gebruikt worden om een vrije luchtweg te verzekeren? 

 A. Een ademweg Canule 

B. Een Magill tang 

C. Een aspiratietoestel 

D. Alle bovenstaande zijn correct 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.73 

Welk van onderstaande is de eerste stap om een uitwendige bloeding te stelpen? 

 A. We plaatsen een drukverband daar waar de kledij met bloed doordrenkt is 

B. Op de plaats van de bloeding plaatsen we watten deppers om het bloed te doen stollen 

C. We leggen direct een knelverband aan 

D. Alle bovenstaande zijn fout. 

 

Hfdst 3 

 
Meerkeuzevraag 3.74 

Wanneer u bij het nemen van de arteriële bloeddruk, bij het aflaten van de manchette, 

een eerste “ tok” hoort, spreken we van de……  

 A. De veneuze diastolische druk 

B. De arteriële diastolische druk 

C. De veneuze systolische druk 

D. De arteriële systolische druk 
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Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.75 

Waarom kan men, tijdens het beademen van een slachtoffer met een 
ademhalingsstilstand, een ademweg canule plaatsen? 

 A. Om braakreflexen te onderdrukken 

B. Om de luchtweg vrij te houden 

C. Om de intubatie voor te bereiden 

D. Om een ademhalingsstilstand te voorkomen 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.76 

U geeft 6l zuurstof via een gewoon zuurstofmasker. U gebruikt een fles van 2l en de 
manometer staat op 120. Welk is de autonomie van deze fles? 

 A. ongeveer 40 min 

B. Ongeveer 30 min 

C. Ongeveer 80 min 

D. Ongeveer 215 min 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.77 

Welk is de eerste actie die u uitvoert bij een volwassene met een hartstilstand? 

 A. Het slachtoffer in veiligheidshouding leggen 

B. Starten met borstcompressies 

C. Het intubatiemateriaal klaarleggen 

D. Het materiaal om te beademen klaar leggen 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.78 

In welke houding plaatsen we een bewust slachtoffer met tachypnoe van 22, een 
tachycardie van 104 en een capillaire refill van meer dan twee seconden?  

 A. In ruglig 

B. Half zittend 

C. Trendelenburg 

D. In veiligheidshouding 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.79 

Welk van onderstaande kan/kunnen een oorzaak zijn van een ademhalingsfalen? 

 A. Een ribfractuur 

B. Hypovolemie 

C. Een tamponade 

D. Alle bovenstaande 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.80 

Welk van onderstaande is een eerste teken van shock? 

 A. Een lage arteriële bloeddruk en een snelle ademhaling 

B. Een onregelmatige hartslag en een trage ademhaling 

C. Een snelle hartslag en een capillaire refill van meer dan twee seconden 

D. Een lage bloeddruk en een capillaire refill van meer dan twee seconden 

 

Hfdst 3 

 
Meerkeuzevraag 3.81 

Welk van onderstaande behoort niet tot het correcte materiaal voor intubatie? 

 A. Een aspiratietoestel 

B. Een beademingsballon 

C. Een laryngoscoop 

D. Een spuit van 2CC 
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Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.82 

Waarom blazen we na het intuberen van een volwassene het ballonnetje van de tube op? 

 A. Om de trachea te dilateren en zo voldoende doorgang voor de zuurstof te verzekeren 

B. Om een positieve druk in de longen te verzekeren 

C. Om de luchtweg af te sluiten en te beschermen 

D. Om de tube op zijn plaats te houden 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.83 

Hoe noemen we de tang om het intuberen te vergemakkelijken? 

 A. De tang van Mayo 

B. De tang van Stretcher 

C. De tang van Magill 

D. De tang van Sellick 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.84 

Wat kan een bilaterale mydriase veroorzaken? 
 
 

 A. Een intoxicatie met opiaten 

B. Cerebrale anoxie 

C. Een conjunctivitis 

D. Een hypoglycemie 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.85 

Wat is de hartfrequentie bij een volwassene in rust? 

 A. 40 tot 60 per minuut 

B. 60 tot 80 per minuut 

C. 80 tot 100 per minuut 

D. 100 tot 120 per minuut 
 

Hfdst 3 

 
Meerkeuzevraag 3.86 

U komt aan bij een persoon die blijkbaar niet beweegt. Wat controleert u eerst? 

 A. De ademhaling 

B. De hartslag 

C. Het bewustzijn 

D. Aanwezigheid van bloedingen 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.87 

Een opgezet abdomen bij mond op mond beademing is meestal een gevolg van 

 A. Onvoldoende krachtig inblazen 

B. Onvoldoende krachtige hartmassage 

C. Onvoldoende hyperstrekking 

D. Onvoldoende afsluiten van de mond 

 

Hfdst 3 

 
Meerkeuzevraag 3.88 

Welke voorwerpen heb je nodig om als ambulancier zuurstof toe te dienen aan een patiënt 

met een inhalatieletsel? 

 A. Een saturatiemeter, een thoraxdrain, een aspiratietoestel 

B. Een zuurstofmasker, een aspiratietoestel, een capnograaf 

C. Een zuurstoffles, een debietregelaar, een zuurstofmasker 

D. Geen van bovenstaande 



 
 

14 Hoofdstuk 3 V1.00 23/02/2012 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.89 

U geeft 6 liter zuurstof via een masker. U beschikt over een fles van 2 liter. De manometer 
duidt 120 bar aan. Hoe lang kunt u dit geneesmiddel nog toedienen? 

 A. +/- 40 minuten 

B. +/- 30 minuten 

C. +/- 90 minuten 

D. +/- 240 minuten 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.90 

Tekenen van shock zijn 

 A. Vertraagde ademhaling, vertraagde pols, bleke huid, geen gevoel onderste ledematen. 

B. Oppervlakkige ademhaling, grauwe huidskleur, GCS 15/15, hartslag 110x/minuut. 

C. Verward, pols 110x/minuut, snelle ademhaling, blauw verkleurde vingers. 

D. Ademhalingsfrequentie 20x/minuut, GCS 6/15, bloeddruk 130/80 mm Hg. 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.91 

Tijdens een reanimatie staat de debietregelaar van de zuurstoffles op 15l / min en er 
wordt beademd aan een frequentie van 10 AH per minuut. De fles heeft een volume van 
10 liter. Hoe lang gaat u toekomen met deze fles? 

 A. 10 minuten 

B. 16 minuten 

C. 60 minuten 

D. Er ontbreken gegevens om dit te kunnen berekenen.  

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.92 

Bij welk van onderstaande is een hypovolemische shock weinig waarschijnlijk? 

 A. Bij een bekkenfractuur 

B. Bij een acuut myocardinfarct 

C. Bij een schedeltrauma 

D. Antwoord B en C zijn correct 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.93 

U gebruikt een zuurstofmasker zonder reservoir. Welk is het minimum debiet? 

 A. 6l / min 

B. 15l / min 

C. 10l / min 

D. 3l / min 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.94 

Waar bevind zich de sinusknoop? 

 A. In de wand van de linker voorkamer  

B. In de wand van de rechter kamer 

C. In de wand van de linker kamer 

D. In de wand van de rechter voorkamer  

 

Hfdst 3 

 
Meerkeuzevraag 3.95 

Wat is het grootste risico bij een bewusteloos slachtoffer? 

 A. Een luchtwegobstructie 

B. Een ademhalingsstilstand 

C. Een hartstilstand 

D. Hypothermie 
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Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.96 

Wanneer moet u als ambulancier niet starten met CPR? 

 A. In geval van lijkstijfheid 

B. Indien het om een moordzaak gaat 

C. Indien de familie het vraagt 

D. Als een politie agent ter plaatse het zinloos vindt 

 

Hfdst 3 
 
Meerkeuzevraag 3.97 

Wat doet u als eerste bij een aanzuigende open thoraxwonde?  

 A. U plaatst een afsluitend verband waar u 3 van de 4 zijden vastkleeft 

B. U plaatst een aspiratiesonde in de wonde 

C. U plaatst een steriel kompres op de wonde  

D. U begint met ballonbeademing 

 


