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Meerkeuzevraag 4.1 

Subcutaan emfyseem kan optreden bij? 

 A. Bekkenfractuur 

B. Schedeltrauma 

C. Hartinfarct 

D. Pneumothorax 
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Meerkeuzevraag 4.2 

Een slachtoffer van een verkeersongeval opent zijn ogen bij het toedienen van een 
pijnprikkel, brengt onverstaanbare klanken voort en weert de pijnprikkel af. Wat is de 
Glasgow Comaschaal bij dit slachtoffer? 

 A. lager dan 3 

B. 14 

C. 12 

D. 8 
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Meerkeuzevraag 4.3 

Welke bewering is niet juist? 

 A. Een ontwrichting gaat soms gepaard met een beenbreuk 

B. Een open beenbreuk kan leiden tot infectie 

C. Men onderscheidt drie soorten skeletletsels : breuken, ontwrichtingen en luxaties 

D. het aligneren van een lidmaat bij een breuk dient o.a. om de pijn te verlichten 
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Meerkeuzevraag 4.4 

Bij een patiënt heeft de adamsappel zich zijwaarts verplaatst. Dit kan wijzen op…. 

 A. een ruggenwerveltrauma 

B. een spanningspneumothorax 

C. een scheur in het diafragma 

D. alle bovenstaande 
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Meerkeuzevraag 4.5 

Een fietser is aangereden door een auto. Hij ruikt fel naar de drank, is bewusteloos en er 
loopt roze gekleurd bloed uit één van de oren.  

 A. Het bloed wijst op een kwetsuur van de uitwendige gehoorgang 

B. Het slachtoffer heeft waarschijnlijk een schedelbreuk 

C. Het bloed ziet roze door overmatig alcoholgebruik 

D. Geen van bovenstaande 
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Meerkeuzevraag 4.6 

De minst waarschijnlijke oorzaak van een verminderd bewustzijn bij een polytrauma is? 

 A. Schedeltrauma 

B. Maagdilatatie 

C. Hypoxie 

D. Alcohol of drugs 
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Meerkeuzevraag 4.7 

Een paradoxale ademhaling wordt gezien bij? 

 A. Een spanningspneumothorax 

B. Een pneumothorax 

C. Een fladderthorax 

D. Een openpneumothorax 
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Meerkeuzevraag 4.8 

Wat doe je als een voorwerp uit de wonde steekt? 

 A. Het voorwerp eruit trekken en de wonde goed afdrukken 

B. Het voorwerp stabiliseren met grote kompressen en kleefpleister 

C. Het verband van Hippocrates aanleggen 

D. De patiënt op de tegenovergestelde zijde leggen 
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Meerkeuzevraag 4.9 

Bij een traumapatiënt onder invloed van alcohol, kan men zeggen dat 

 A. zijn coma waarschijnlijk door de drank komt 

B. er geen halskraag moet aangelegd worden als er niet geklaagd wordt over pijn 

C. de kans op braken met overlopen naar de luchtwegen groter is dan normaal 

D. er onmiddellijk gevaar is voor ontwenningsverschijnselen 
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Meerkeuzevraag 4.10 

Een ademhalingsstilstand kan voorkomen bij 

 A. een hoge bloeddruk 

B. een fractuur van de halswervels 

C. een ingeklemde liesbreuk 

D. een peesletsel 
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Meerkeuzevraag 4.11 

Hoeveel bedraagt de Glasgow Coma Schaal? Vrouw met ongelijke pupillen, onverstaanbaar 
mompelen, doet de ogen niet open (ook niet bij pijnprikkel), trekt de hand weg wanneer 
op het nagelbed wordt gedrukt 

 A. 5 

B. 7 

C. 9 

D. 11 
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Meerkeuzevraag 4.12 

Een wervelzuil trauma is onder andere te herkennen aan? 

 A. Lichtschuwheid 

B. Urineverlies en tintelingen in de ledematen 

C. Anisocorie 

D. Pijn ter hoogte van de maagstreek 
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Meerkeuzevraag 4.13 

U komt bij een verkeersongeval. De bestuurder huilt en klaagt over pijn in het linker been 
en heeft een hoofdwonde. Wat is uw eerste actie na het verzekeren van de veiligheid? 

 A. U brengt een snelverband aan op de wonde 

B. U tracht het linker been te onderzoeken 

C. U haalt een cervicale halskraag 

D. U stabiliseert het hooft met uw beide handen 
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Meerkeuzevraag 4.14 

Wat is een tertraplegie?  

 A. Tintelingen in de 4 ledematen 

B. Een krachtvermindering in de 4 ledematen 

C. Een verlamming van de 4 ledematen 

D. Tintelingen in de onderste ledematen 
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Meerkeuzevraag 4.15 

Waar moet men, tot het tegendeel bewezen is, voor vrezen bij een slachtoffer van een 
auto ongeval tegen grote snelheid? 

 A. Een letsel van de wervelzuil 

B. Een ruptuur van de milt 

C. Een thoracaal trauma 

D. Een trauma van de onderste ledematen 
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Meerkeuzevraag 4.16 

U komt aan bij een verkeersongeval. Bij uw aankomst opent de bestuurder de deur van de 
wagen. Hij vertelt u dat hij hartpatiënt is en een drukkende pijn op borst heeft. Hoeveel 
scoort dit slachtoffer op de GCS?  

 A. Ogen 3, spraak 4, beweging 5 

B. Ogen 2, spraak 5, beweging 6 

C. Ogen 4, spraak 5, beweging 6 

D. Ogen 4, spraak 5, beweging 5 
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Meerkeuzevraag 4.17 

Welke anatomische structuur is het meest gevoelig voor plotse drukverschillen? 

 A. De retina 

B. De lever 

C. De hersenen 

D. Het trommelvlies 
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Meerkeuzevraag 4.18 

Welk van onderstaande is een mogelijke complicatie van een breuk? 

 A. Een infectie 

B. Een bloeding 

C. Een tijdelijke of permanente verlamming 

D. Alle bovenstaande zijn mogelijk 
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Meerkeuzevraag 4.19 

Welke zijde evalueren we bij het vaststellen van de reacties van een slachtoffer. 

 A. De kant waar de respons het beste is 

B. De kant waar de respons het minste goed is 

C. Beide kanten zijn even belangrijk 

D. Dit heeft geen belang 
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Meerkeuzevraag 4.20 

Hoe noemen we ongelijke pupillen? 

 A. Myose 

B. Mydriase 

C. Anisocorie 

D. Isocorie 
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Meerkeuzevraag 4.21 

Welk is de eerste handeling die u uitvoert bij een bewust traumaslachtoffer? 

 A. De wervelzuil immobiliseren met een cervicale kraag 

B. Zuurstof toedienen 

C. Het hoofd stabiliseren met uw beide handen 

D. Het slachtoffer beademen 
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Meerkeuzevraag 4.22 

Bij een inwendige bloeding met tekenen van shock 

 A. geef je 15 liter zuurstof/minuut met een 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 
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Meerkeuzevraag 4.23 

Een spanningspneumothorax moet u behandelen met 

 A. drainage 

B. 100% zuurstoftoediening 

C. defibrillatie (met een automatisch toestel) 

D. intraveneus opvullen met bloed en plasma 
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Meerkeuzevraag 4.24 

Wat hoort niet thuis in de behandeling van de breuk? 

 A. Aligneren 

B. Immobiliseren 

C. Rechtstreekse druk uitoefenen 

D. Pijn verlichten 
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Meerkeuzevraag 4.25 

Het verschijnsel waarbij een stuk van de borstkaswand loskomt en niet meer vast hangt 
aan de rest en vervolgens niet meer met de borstkas kan meebewegen, noemt 

 A. fladderthorax 

B. pneumothorax 

C. spanningspneumothorax 

D. haemothorax 
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Meerkeuzevraag 4.26 

Bij een grote, open gapende thoraxwonde moet je 

 A. een wonde hermetisch afsluiten 

B. een afsluitend verband aanbrengen en één hoek vrijlaten 

C. de MUG oproepen om een noodtracheotomie toe te passen 

D. niets doen 
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Meerkeuzevraag 4.27 

Bij een abdominale wonde met uitpuilende ingewanden moet je 

 A. de ingewanden ontsmetten met een alcoholische oplossing 

B. de ingewanden in de buikholte proberen terug te brengen 

C. de uitpuilende darmen steriel afdekken 

D. niet wachten op de MUG maar onmiddellijk scoop and run toepassen 
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Meerkeuzevraag 4.28 

Bij een bloeding uit de neusgaten, met een patiënt waarbij je een schedelletsel gaat 
vermoeden  

 A. breng je een steriel kompres aan om de bloeding te tamponneren 

B. breng je een Bellocq-tamponnade aan  

C. breng je nooit kompressen aan 

D. blokkeer je de neusgaten om de bloeding te stoppen 
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Meerkeuzevraag 4.29 

Het skeletletsel waarbij het gaat om een uitrekking of scheuring van het gewricht en het 
gewricht in elkaar bleef, noemt? 

 A. Ontwrichting 

B. Verstuiking 

C. Breuk 

D. Luxatie 
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Meerkeuzevraag 4.30 

Welke bewering is correct? 

 A. Een inwendige bloeding kan zeer ernstig zijn en soms binnen enkele minuten tot de 
dood leiden 

B. Een inwendige bloeding moet ernstig genomen worden doch kan steeds oorzakelijk 
opgelost worden door het verstrekken van O2 

C. Een inwendige bloeding kan enkel veroorzaakt worden t.h.v. maagdarm kanaal 

D. Een inwendige bloeding kan enkel ontstaan na trauma 
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Meerkeuzevraag 4.31 

Hoeveel punten kan je minimum scoren voor de Glasgow Coma Schaal? 

 A. 1 

B. 0 

C. 3 

D. 5 
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Meerkeuzevraag 4.32 

In welke positie legt u een patiënt die lijdt aan een ‘fladderthorax’ als u de persoon naar 
het ziekenhuis moet transporteren? 

 A. In zijligging, op de zijde van de wonde 

B. In zijligging, op de tegenovergestelde zijde van de wonde 

C. In Trendelenburg houding 

D. In rugligging 
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Meerkeuzevraag 4.33 

Wanneer gebruikt u een knelband? 

 A. in geval van een amputatie. 

B. in geval van een zeer ernstige multiple bloedingen aan een lidmaat. 

C. wanneer rechtstreekse en onrechtstreekse druk onvoldoende is. 

D. de drie bovenstaande zijn mogelijk. 
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Meerkeuzevraag 4.34 

Waarom beschouwen we een fractuur van de wervelkolom ernstig? 

 A. omdat het blijvende letsels kan veroorzaken. 

B. omdat het gepaard gaat met bewustzijnsverlies. 

C. omdat het meestal een hartstilstand veroorzaakt. 

D. omdat we de wervels niet kunnen immobiliseren voor transport. 
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Meerkeuzevraag 4.35 

Op welke parameter is de opvolging van een slachtoffer met een schedeltrauma 
gebaseerd? 

 A. het bewustzijn. 

B. de arteriële bloeddruk. 

C. de pols. 

D. de zuurstofsaturatie. 
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Meerkeuzevraag 4.36 

Welke stelling is juist? 

 A. Bij een verkeersongeluk kan de staat van het voertuig een indicatie zijn voor de ernst 
van de letsels 

B. De lokalisatie van een messteek is geen indicatie voor de ernst van het letsel  

C. Bij een val van een hoogte komen volwassenen meestal op hun hoofd terecht en 

kinderen meestal op hun voeten. 

D. Wanneer bij een frontale aanrijding de airbag is afgegaan is er geen risico op thoracale 
verwondingen 
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Meerkeuzevraag 4.37 

Wat is het belangrijkste doel voor het gebruik van de vacuummatras ? 

 A. De patiënt warm houden 

B.Het lichaam immobiel te houden 

C. Shock tegen gaan 

D. Manipulaties vergemakkelijken 
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Meerkeuzevraag 4.38 

Welk van onderstaande slachtoffers heeft het meeste baat bij een nekspalk? 

 A. Een verhanging 

B. Een verdrinking 

C. Een elektrocutie 

D. Alle bovenstaande zijn mogelijk 
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Meerkeuzevraag 4.39 

Wat is het doel van aligneren en stabiliseren van skeletletsels? 

 A. Bloedingen beperken 

B. Pijn verminderen 

C. De kans op secundaire letsels beperken 

D. Alle bovenstaande zijn correct 
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Meerkeuzevraag 4.40 

Een slachtoffer van een verkeersongeval opent de ogen niet na een pijn prikkel, en geeft 
geen verbale en motorische reactie. Hoeveel scoort deze persoon op de GCS? 

 A. 0 

B. 3 

C. 8 

D. 15 
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Meerkeuzevraag 4.41 

Bij het aanleggen van een halskraag moet u… 

 A. Het hoofd buigen om de beweeglijkheid van de nek te controleren 

B. Het hoofd in neutrale positie brengen om de immobilisatie te optimaliseren 

C. Het hoofd in hyperstrekking leggen om het aanleggen te vergemakkelijken 

D. Alle bovenstaande zijn correct.  
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Meerkeuzevraag 4.42 

Waar denkt u aan bij een slachtoffer met een brilhematoom ? 

 A. Aan een vreemd voorwerp in het oog 

B. Aan een fractuur van de neus 

C. Aan een fractuur van de schedel 

D. Aan een trauma van het binnenoor 
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Meerkeuzevraag 4.43 

Een slachtoffer van een verkeersongeval opent zijn ogen na een pijnprikkel, brengt 
onverstaanbare klanken uit en buigt de ledematen bij een pijnprikkel. Hoeveel scoort dit 
slachtoffer op de Glasgow Coma Schaal? 

 A. 5 

B. 7 

C. 3 

D. 9 
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Meerkeuzevraag 4.44 

Wat betekent mydriase? 

 A. Gelijke pupillen 

B. Symmetrische pinpoint pupillen 

C. Symmetrische gedilateerde pupillen 

D. Wijde pupillen 
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Meerkeuzevraag 4.45 

Wat is haemoptoe? 

 E. Te weinig bloedplaatjes 

F. Een stijging van de witte bloedcellen 

G. Het ophoesten van bloed 

H. Bloed braken  
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Meerkeuzevraag 4.46 

Wat is het eerste grootste gevaar bij een ernstig stomp abdominaal trauma? 

 A. Een bloeding 

B. Een infectie 

C. Een miskraam 

D. Uitpuilen van de ingewanden  
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Meerkeuzevraag 4.47 

Een slachtoffer van een verkeersongeval opent de ogen niet na het toedienen van een 
pijnprikkel, brengt onverstaanbare klanken uit en buigt zijn ledematen bij een pijnprikkel. 
Hoeveel scoort dit slachtoffer op de Glasgow Coma Schaal? 

 A. 5 

B. 6 

C. 3 

D. 9 
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Meerkeuzevraag 4.48 

Bij een fladderthorax… 

 A. beweegt het losse stuk naar binnen tijdens het inademen en naar buiten tijdens het 
uitademen 

B. beweegt het losse stuk naar buiten tijdens het inademen en naar binnen tijdens het 
uitademen 

C. wordt het losse stuk altijd naar binnen gezogen 

D. wordt het losse stuk altijd naar buiten geduwd 
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Meerkeuzevraag 4.49 

Waarvan is retrograde amnesie een symptoom ? 

 A. Van een commotio 

B. Van een CVA 

C. Van een luxatie 

D. Van een spanningspneumothorax 
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Meerkeuzevraag 4.50 

Een slachtoffer van een verkeersongeval opent zijn ogen bij het toedienen van een 
pijnprikkel, is verward en lokaliseert een pijnprikkel. Wat is de comaschaal bij dit 
slachtoffer? 

 A. Lager dan 3 

B. 14 

C. 12 

D. 11 
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Meerkeuzevraag 4.51 

Bij een haemothorax… 

 A. zit er bloed tussen de longvliezen. 

B. zit er lucht tussen de longvliezen. 

C. zit er etter tussen longvliezen 

D. geen van bovenstaande antwoorden is correct 
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Meerkeuzevraag 4.52 

Een harttamponade is… 

 A. een scheur ter hoogte van de aorta die kan leiden tot plotse dood 

B. vochtophoping in het hartzakje 

C. het doorsijpelen van bloed met een kans op haemoptoe  

D. een gevolg van subcutaan emfyseem 
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Meerkeuzevraag 4.53 

Welke stelling is juist? 

 A. Bij een verkeersongeluk kan de staat van het voertuig een indicatie zijn voor de ernst 
van de letsels 

B. De lokalisatie van een messteek is geen indicatie voor de ernst van het letsel  

C. Bij een val van een hoogte komen volwassenen meestal op hun hoofd terecht en 
kinderen meestal op hun voeten. 

D. Wanneer bij een frontale aanrijding de airbag is afgegaan is er geen risico op thoracale 
verwondingen 
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Meerkeuzevraag 4.54 

Welk van onderstaande leidt niet tot een hypovolemische shock? 

 A. Uitgebreide brandwonden 

B. Ernstige diarrhee en braken 

C. Een intra craniële bloeding 

D. Een ernstig abdominaal trauma 
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Meerkeuzevraag 4.55 

Hoe noemen we sterk gedilateerde pupillen? 

 A. Mydriase 

B. Myosis 

C. Anisocorie 

D. Isocorie 
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Meerkeuzevraag 4.56 

Bij de tweede beoordeling van een trauma slachtoffer ga je… 

 A. de vitale functies herevalueren  

B. het lichaam systematisch aftasten en zoeken naar letsels 

C. controleren of de vitale functies aanwezig zijn 

D. de WAPA score bepalen 
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Meerkeuzevraag 4.57 

Blast letsels worden veroorzaakt door? 

 A. Thermische brandwonden 

B. infecties van het binnenoor 

C. Een schokgolf 

D. Infecties van bevuilde wonden 
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Meerkeuzevraag 4.58 

Wat moet de ambulancier als een groot risico beschouwen na een ongeval tegen hoge 

snelheid? 

 A. Een letsel van het ruggemerg 

B. Een ruptuur van de milt 

C. Een thorax trauma 

D. Een trauma van de ledematen 
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Meerkeuzevraag 4.59 

Bij een stomp trauma van het uro-genitaal stelsel is er grote kans op… 

 A. uitgebreid bloedverlies 

B. secundaire onvruchtbaarheid 

C. het ontwikkelen van nierstenen 

D. Alle bovenstaande zijn mogelijk. 

 

Hoofdstuk 4  
 
Meerkeuzevraag 4.60 

Welk van onderstaande is een symptoom van een diafragmaruptuur? 

 A. Subcutaan emfyseem 

B. Dyspnoe 

C. Dwangstand 

D. Bloed in de urine 
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Meerkeuzevraag 4.61 

Een slachtoffer heeft zijn hand afgezaagd met een cirkelzaag. Wat doet u ? 

 A. De hand in een zak met water steken en die vervolgens in een tweede zak met ijswater 
leggen 

B. De hand in een zak met ijswater leggen en deze vervolgens in een tweede zak met 
ijswater steken 

C. De hand rechtstreeks in koud water of ijs leggen 

D. Alle bovenstaande zijn fout 

 


