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Meerkeuzevraag 5.1 

De belangrijkste onmiddellijke verwikkeling van een hartinfarct is? 

 A. Een hartspierscheur 

B. Een hartstilstand door hemothorax 

C. Een hartstilstand door ventrikelfibrillatie 

D. Een ernstige inwendige bloeding 
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Meerkeuzevraag 5.2 

Wat doe je bij een patiënt met hyperglycemie en bewustzijnsverlies? 

 A. Zuurstof toedienen 

B. Insuline toedienen 

C. Suikervrije drank laten drinken 

D. Glucose toedienen 
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Meerkeuzevraag 5.3 

Bij een patiënt die in coma is door een te laag suikergehalte in het bloed, moeten we eerst 
en vooral? 

 A. Een suikerhoudende drank vb. Cola, laten drinken 

B. De patiënt beademen 

C. Glucose inspuiten 

D. Een vrije luchtweg vrijwaren 

 

Hfdst 5 
 
Meerkeuzevraag 5.4 

Bij welk hartritme is er wel pompfunctie van het hart? 

 A. Ventrikelfibrillatie 

B. Asystolie 

C. Electro mechanische dissociatie 

D. Bradycardie 
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Meerkeuzevraag 5.5 

Wat past niet bij de typische tekens van alcoholderving? 

 A. Zweten en warm aanvoelen 

B. Stuiptrekkingen 

C. Braken 

D. Verwardheid en rusteloosheid 

 

Hfdst 5 
 
Meerkeuzevraag 5.6 

Bij een intoxicatie met geneesmiddelen moet je steeds 

 A. de patiënt laten braken 

B. de patiënt melk laten drinken 

C. de lege verpakkingen meenemen naar het ziekenhuis 

D. de patiënt een lavement toedienen 
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Meerkeuzevraag 5.7 

Bij een patiënt met een vermoeden van een CO intoxicatie moet je steeds 

 A. zuurstof toedienen 

B. de ramen openen 

C. de principes van het ‘ABC’ toepassen 

D. alle bovenstaande 
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Meerkeuzevraag 5.8 

Welke van volgende aandoeningen leidt niet tot vermindering van het bewustzijn? 

 A. Een te laag bloedsuikergehalte 

B. Een koolstofmonoxide vergiftiging 

C. Een CVA 

D. Geen van bovenstaande 
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Meerkeuzevraag 5.9 

Bij een intoxicatie via de mond is het van belang dat als eerste 

 A. de patiënt zittend wordt vervoerd 

B. de vitale functies worden gecontroleerd 

C. je de bewuste patiënt zo snel mogelijk laat braken 

D. veel zuurstof wordt toegediend 
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Meerkeuzevraag 5.10 

Wat is een angina pectoris? 

 A. Een vernauwde kransslagader met een zone van verminderde bloedtoevoer 

B. Een volledige afsluiting van de kransslagader 

C. Een vernauwd bloedvat in de hersenen 

D. een keelontsteking 
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Meerkeuzevraag 5.11 

Een ventrikelfibrillatie is meestal het gevolg van 

 A. een hersenbloeding 

B. een hartinfarct 

C. een zenuwaandoening 

D. geen van bovenstaande 
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Meerkeuzevraag 5.12 

Bij een patiënt die hyperventileert is 

 A. het koolstofdioxide gehalte gedaald 

B. het koolstofdioxide gehalte gestegen 

C. zuurstofgehalte en koolstofdioxide gehalte gestegen 

D. geen van allen 
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Meerkeuzevraag 5.13 

Een huisarts heeft, na een consultatie bij een patiënte met een longontsteking, penicilline 
in de bloedbaan ingespoten. Zij vertoont bij aankomst van de ziekenwagen tekenen van 
shock. Welke type shock zou dit kunnen betreffen? 

 A. Neurogene shock 

B. Cardiogene shock 

C. Anafylactische shock 

D. Hypovolemische shock 
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Meerkeuzevraag 5.14 

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 
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Meerkeuzevraag 5.15 

Bij een zelfmoordpoging door medicatie 

 A. tracht je eerst en vooral een gesprek met de patiënt aan te knopen 

B. beoordeel je eerst en vooral de vitale functies 

C. ga je eerst en vooral op zoek naar verpakkingen van de medicatie die werden 
ingenomen 

D. schat je in of de patiënt naar het ziekenhuis dient vervoerd te worden of thuis kan 
blijven 
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Meerkeuzevraag 5.16 

De stoornis waarbij de patiënt in het begin zal klagen van hoofdpijn, duizeligheid, zwakte, 
bleekheid en snel gaat zweten om vervolgens eventueel agressief te worden en het 
bewustzijn kan verliezen, is 

 A. hyperglycemie 

B. hypoglycemie 

C. hypothermie 

D. hyperthermie 
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Meerkeuzevraag 5.17 

Wanneer de patiënt te veel en te diep gaat ademhalen, spreekt men van? 

 A. Astma 

B. Dyspnoe 

C. Hyperventilatie 

D. Cara 
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Meerkeuzevraag 5.18 

Bij een totale afsluiting van een kransslagader spreekt men van? 

 A. Angina pectoris 

B. Hartinfarct 

C. Cerebraal infarct 

D. Cardiogene shock 
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Meerkeuzevraag 5.19 

Een aanval van vallende ziekte die uitzonderlijk lang duurt of waarbij verschillende 
aanvallen elkaar zeer snel opvolgen, noemt? 

 A. Epilepsie 

B. Stuipen 

C. Status epilepticus 

D. Status astmaticus 
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Meerkeuzevraag 5.20 

Zal de non-invasieve saturatiemeter bij een patiënt met een CO-intoxicatie een abnormale 
waarde aantonen? 

 A. Ja 

B. Neen 

C. In de vroege intoxicatie-fase 

D. Als de patiënt transpireert 
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Meerkeuzevraag 5.21 

Hypoglycemie kan veroorzaakt worden door? 

 A. Te weinig insuline gespoten 

B. Te veel insuline gespoten 

C. Te veel cola gedronken 

D. Te veel suiker gegeten 
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Meerkeuzevraag 5.22 

Bij een volwassene die verlamd is aan de linker zijde, moet men denken aan 

 A. aantasting van het ruggenmerg 

B. aantasting van de linker hersenhelft 

C. aantasting van de cerebellum hemisfeer 

D. aantasting van de rechter hersenhelft 
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Meerkeuzevraag 5.23 

Een volwassen patiënt heeft longoedeem. U moet de persoon vervoeren naar het 
ziekenhuis. In welke positie legt u de patiënt? 

 A. In liggende houding om de doorstroming naar de hersenen te vergemakkelijken 

B. In halfzittende houding om de ademhaling te vergemakkelijken 

C. In laterale veiligheidshouding om het uitscheiden van eventueel braaksel te bevorderen 

D. In de Trendelenburg houding om zoveel mogelijk bloed naar de longen te brengen 
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Meerkeuzevraag 5.24 

De term ‘cyanose’ betekent? 

 A. Cyanide-intoxicatie 

B. Roosachtige verkleuring van de huid 

C. CO-intoxicatie 

D. Blauwachtige verkleuring van de huid 
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Meerkeuzevraag 5.25 

Wat is de meest voor de hand liggende diagnose bij een diabetespatiënt die transpireert, 
nerveus lijkt en bij bewustzijn is? 

 A. Hyperglycemie 

B. Hypoglycemie 

C. Angstneurose-aanval 

D. Hersentrombose 
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Meerkeuzevraag 5.26 

Hoeveel liter zuurstof dient u toe bij een patiënt met een CO intoxicatie? 

 A. 3-5l /min 

B. 5-8l /min 

C. 10-15l /min 

D. 1l /min 
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Meerkeuzevraag 5.27 

Langs welke wegen is een intoxicatie mogelijk? 

 A. Oraal, via de luchtwegen, via de aders, via de huid 

B. Oraal, via de gehoorgang, via de huid, via de aders 

C. Respiratoir, via de huid, via de huid 

D. Oraal, via de huid, psychisch, via de luchtwegen 
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Meerkeuzevraag 5.28 

U wordt door de arts geroepen bij een patiënt met koorts. Hij is gekend met een 

chronische respiratoire aandoening waar hij thuis zuurstof voor krijgt. De eerste en tweede 
beoordeling tonen geen ernstige afwijkingen. Wat doet u?  

 A. U roept bijstand van een MUG 

B. U geeft hem 10l zuurstof met een masker met reservoir 

C. U transporteert hem met zijn gebruikelijk debiet aan zuurstof 

D. U legt hem in veiligheidshouding en geeft hem zijn gebruikelijk debiet aan zuurstof 
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Meerkeuzevraag 5.29 

Een bewusteloos slachtoffer met myosis doet u denken aan …. 

 A. een zuurstofgebrek in de hersenen  

B. een hersentrauma 

C. een CO intoxicatie 

D. een intoxicatie met opiaten 
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Meerkeuzevraag 5.30 

Wat betekent de term dyspnoe? 

 A. Pijn op de borst 

B. Moeilijkheden bij het ademen 

C. Een te trage ademhaling 

D. Een te snelle ademhaling 
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Meerkeuzevraag 5.31 

Wat is de oorzaak van longoedeem? 

 A. Linker hartfalen 

B. Rechter hartfalen 

C. Een obstructie van de longslagader 

D. Een ontsteking van het borstvlies 
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Meerkeuzevraag 5.32 

Wat zijn de secundaire effecten van opiaten? 

 A. Trage AH, agitatie, kleine pupillen 

B. Trage AH, slaperigheid, kleine pupillen 

C. Snelle AH agitatie, verwijde pupillen 

D. Snelle AH, slaperigheid, verwijde pupillen 
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Meerkeuzevraag 5.33 

U wordt geroepen voor een ziektegeval in een badkamer. Ter plaatse ziet u een 
verwarmingstoestel in de badkamer. Een jonge bewusteloze dame ligt op de vloer, maar 
ze ademt nog. Wat doet u eerst? 

 A. De bloeddruk nemen 

B. De dame uit de badkamer halen en alles verluchten 

C. De vitale functies controleren en zuurstof toedienen 

D. Een nekspalk aanbrengen 
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Meerkeuzevraag 5.34 

Wat zijn de symptomen van een patiënt met ademhalingsfalen? 

 A. 10 AH/min, lichte ademhalingsruis, roze huidskleur. 

B. 18 AH/min, schokkende en luidruchtige ademhaling, roze huidskleur. 

C. bradypnoe, moeilijke en luidruchtige ademhaling, cyanose, klamme huid. 

D. 18 AH/min, moeilijke en luidruchtige ademhaling, cyanose, droge huid. 
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Meerkeuzevraag 5.35 

Wat is een anafylactische shock? 

 A. een gevolg van een massief longembool. 

B. een gevolg van een ernstige brandwonde. 

C. een gevolg van een acuut myocardinfarct. 

D. een gevolg van een overgevoeligheid of een allergische reactie. 
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Meerkeuzevraag 5.36 

Wat is een acuut myocardinfarct?  

 A. Een slechte hartpomp werking. 

B. Een necrose van het hartweefsel door het afsluiten van een coronair bloedvat. 

C. Het acuut afsluiten van de arteria pulmonalis. 

D. Een stoornis in de elektrische geleiding van het hart.  
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Meerkeuzevraag 5.37 

Welk orgaan is het meest gevoelig voor bloeddrukschommelingen? 

 A. De retina. 

B. De lever. 

C. De hersenen. 

D. De pancreas. 
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Meerkeuzevraag 5.38 

Een patiënt klaagt van hevige drukkende pijn op de borst die erger wordt bij inspanning 
en vermindert bij rust. 
Wat is mogelijk de oorzaak van deze klachten? 

 A. Angor. 

B. Contusie van de ribben. 

C. Een longembool. 

D. Geen van bovenstaande. 
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Meerkeuzevraag 5.39 

Welk zijn mogelijke oorzaken van pijn op de borst ? 

 A. Een spasme van de coronairen 

B. Een gedeeltelijke verstopping van de coronairen 

C. Een volledige verstopping van de coronairen 

D. Alle bovenstaande zijn correct 
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Meerkeuzevraag 5.40 

Wat doet CO? 

 A. Het veroorzaakt myosis 

B. Het irriteert de luchtwegen 

C. Het verhindert dat zuurstof zich bindt aan hemoglobine 

D. Het veroorzaakt een appelgeur van de adem 
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Meerkeuzevraag 5.41 

Welke aandoening beïnvloed de werking van de alveolen ? 

 A. Astma 

B. Pneumothorax 

C. Longoedeem 

D. Bronchitis 
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Meerkeuzevraag 5.42  

U wordt geroepen bij een 40 jarige man met pijn op de borst. Hij zit op een stoel, 

transpireert en ademt snel. Wat doet  u? 

 A. Hem een glas water en een pijnstiller toedienen 

B. Hem in een zak laten in en uitademen tegen het hyperventileren 

C. Hem op een brancard installeren met de benen in hoogstand 

D. Hem zuurstof toedienen met een masker met zak 
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Meerkeuzevraag 5.43 

U wordt bijgeroepen bij een patiënt met een epilepsie aanval. Bij uw aankomst stuipt hij 
nog steeds. Wat doet u? 

 A. U dient hem zuurstof toe 

B. U roept de MUG 

C. U verwijdert zaken waaraan hij zich kan kwetsen 

D. Alle bovenstaande zijn correct 
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Meerkeuzevraag 5.44  

U komt bij een 58 jarige man die onwel is. Hij is geagiteerd, ademt 24/minuut en heeft 
een onregelmatige pols van 52. Hij is klam en misselijk. U heeft hem zuurstof toegediend. 
Wat doet u vervolgens? 

 A. U transporteert hem onmiddellijk naar het ziekenhuis 

B. U dient hem zijn normale medicatie toe en brengt hem naar het ziekenhuis 

C. U wacht op het resultaat van de zuurstof en beslist dan 

D. U roept de MUG bij en legt hem de situatie uit 
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Meerkeuzevraag 5.45 

Wat doet u bij een persoon met een epilepsie aanval? 

 A. Een voorwerp tussen de tanden plaatsen 

B. Voorkomen dat het slachtoffer zich kwetst 

C. Voorkomen dat het slachtoffer kan bewegen 

D. Alle bovenstaande zijn correct 
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Meerkeuzevraag 5.46 

Hoe transporteert u een bewust persoon met pijn op borst? 

 A. Ruglig 

B. Half zittend 

C. Trendelenburg 

D. Stabiele zijlig 
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Meerkeuzevraag 5.47 

Welke van onderstaande informatie moet u verzamelen bij een intoxicatie met medicatie? 

 A. De soort medicatie 

B. De dosage en de hoeveelheid 

C. Het uur van inname 

D. Alle bovenstaande zijn corrcet 
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Meerkeuzevraag 5.48 

Volgens welke criteria dient u zuurstof toe bij een slachtoffer dat tijdens een brand in de 
rook heeft gezeten ? 

 A. In functie van de waarde op de saturatiemeter 

B. In functie van het gehalte koostofmonoxide gemeten in de omgevingslucht 

C. Systematich 

D. In functie van het bewustzijn 
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Meerkeuzevraag 5.49 

U wordt geroepen bij een 16 jarige die bij een zelfmoordpoging 3 asperines en 10 

tabletten antibiotica heeft genomen. Wat doet u 

 A. U raadt de ouders aan hun kind tijdens de nacht te observeren en keert onverricht ter 
zake terug naar uw standplaats 

B. U vertelt de ouders alle medicatie te verstoppen en keert onverricht ter zake terug naar 
uw standplaats 

C. U neemt de jongere mee naar het ziekenhuis en vraagt de ouders u te vergezellen 

D. U raadt de ouders aan verdere hulp te zoeken en keert onverricht ter zake terug naar 
uw standplaats 
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Meerkeuzevraag 5.50 

Wat is de oorzaak van de vorming van CO? 

 A. Een onvolledige verbranding 

B. Een volledige verbranding 

C. De afwezigheid van verbranding 

D. Een over verbranding 
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Meerkeuzevraag 5.51 

Wat is het gevaar van een coronaire verstopping? 

 A. Een CVA 

B. Hartritmestoornissen 

C. Afscheuren van het coronair vat 

D. Een nierinsufficiëntie 
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Meerkeuzevraag 5.52 

Een ouder persoon kan zijn rechter lichaamshelft niet meer bewegen. Wat is hier de 
mogelijke oorzaak? 

 A. Een probleem van de rechter hersenhelft 

B. Een probleem van de linker hersenhelft 

C. Een probleem ter hoogte van de verbinding tussen de hersenhelften 

D. Een probleem van de nervus ischiaticus 
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Meerkeuzevraag 5.53 

Tijdens een koude winterdag krijgt u een oproep op een indoor kartingwedstrijd. Een 
tiental personen klagen van braakneigingen en hoofdpijn. Enkelen onder hen kunnen niet 
meer rechtstaan. Wat doe u? 

 A. Ik vraag iedereen de zaal te verlaten want ik vermoed een CO intoxicatie 

B. Ik breng de zieken naar buiten en vraag bijkomende ziekenwagens 

C. Ik vraag wie van de zieken naar huis kan en regel transport voor de anderen 

D. Ik breng de zieken naar een warme ruimte en vraag bijkomende ziekenwagens 
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Meerkeuzevraag 5.54 

U komt bij een jonge dame met dyspnoe. Haar ademhaling is moeilijk en luidruchtig. De 
zuurstof saturatiemeter geeft een waarde van 93%.Ze heeft de ogen open maar reageert 
op aanspreken. Volgens haar moeder is het reeds de derde aanval deze week. Wat doet 
u? 

 A. U laat haar enkele minuten in een zak ademen en vervoert haar dan naar het 
ziekenhuis 

B. U geeft haar maximum 3 liter zuurstof met een neusbril en vervoert haar naar het 
ziekenhuis 

C. U geeft haar 15 liter zuurstof met een masker met reservoir en vraagt bijstand van een 
MUG 

D. U vraagt bijstand van een MUG en blijft de saturatie volgen 
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Meerkeuzevraag 5.55 

Een jonge dame deed een kortstondige syncope. Haar ademhalingsritme is 12/min en haar 
hartritme 72/min met een bloeddruk van 90/60 mmHg. Ze antwoord gericht op uw 
vragen, maar blijft bleek. Hoe gaat u haar naar het ziekenhuis vervoeren? 

 A. In stabiele zijlig 

B. Zittend 

C. In trendelenburg 

D. In ruglig 
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Meerkeuzevraag 5.56 

Wat kan bij een volwassene een linker hemiplegie veroorzaken? 

 A. Een aantasting van het ruggemerg 

B. Een aantasting van de linker hersenhelft 

C. Een aantasting van de hersenstam 

D. Een aantasting van de rechter hersenhelft 
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Meerkeuzevraag 5.57 

Een patiënt lijkt dronken, maar volgens zijn famillie drinkt hij nooit. Wat kan hier de 
oorzaak zijn? 

 A. Een CO intoxicatie 

B. Een hypoglycemie 

C. Een CVA 

D. Alle bovenstaande zijn mogelijk 
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Meerkeuzevraag 5.58 

Een bewuste volwassene is in ademnood. In welke positie gaat u hem vervoeren? 

 A. Liggend om de bloedtoevoer naar de hersenen te bevorderen 

B. In halfzittende positie 

C. In stabiele zijlig 

D. In trendelenburg 
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Meerkeuzevraag 5.59 

In welke positie transporteren we een persoon met een alcohol intoxicatie die reeds 
verschillende malen heeft gebraakt? 

 A. In ruglig 

B. In trendelenburg 

C. Zittend 

D. In stabiele zijlig 
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Meerkeuzevraag 5.60 

Wat doe je bij een goed bewuste patiënt met een hypoglycemie? 

 A. Suikerwater laten drinken 

B. De luchtweg vrijmaken 

C. Insuline toedienen 

D. Beademen 
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Meerkeuzevraag 5.61 

Hoe vervoer je een bewust slachtoffer met een vergiftiging langs de mond? 

 A. In Trendelenburg houding 

B. In stabiele zijlig 

C. In ruglig 

D. In halfzittende houding 
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Meerkeuzevraag 5.62 

Onder welke soort drugs vallen de amfetamines? 

 A. De verdovende middelen 

B. De hallucinerende middelen 

C. De kalmerende middelen 

D. De stimulerende middelen 
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Meerkeuzevraag 5.63 

In welke houding plaatst u een dronken bewuste patiënt die braakt? 

 A. In ruglig 

B. In buiklig 

C. In veiligheidshouding 

D. Zittend op de stoel 
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Meerkeuzevraag 5.64 

Welk van onderstaande zijn symptomen van een syncope? 

 A. zwarte vlekken voor de ogen, bleekheid, trage pols 

B. Zwarte vlekken voor de ogen, droge huid, trage pols  

C. Rode huidskleur, zwarte vlekken voor de ogen, droge huid 

D. Snelle pols, bleekheid, droge huid 
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Meerkeuzevraag 5.65 

U komt bij een diabetespatiënt type 1, die zeer verward gedrag vertoont en hevig zweet. 
Waarvan zijn hier de symptomen? 

 A. Hyperglycemie. 

B. Hypoglycemie. 

C. Een hartaanval. 

D. Een hersentrombose. 
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Meerkeuzevraag 5.66 

Bij een intoxicatie met een geneesmiddel moet je steeds 

 A. De patiënt laten braken. 

B. De patiënt melk laten drinken. 

C. De lege verpakking meenemen naar het ziekenhuis. 

D. Starten met mond op mond beademing 
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Meerkeuzevraag 5.67 

Wat is een status epilepticus? 

 A. Een epilepsie aanval ten gevolge drankmisbruik 

B. Een epilepsie aanval waarbij slechts een deel van het lichaam getroffen wordt 

C. Een epilepsie aanval met urine verlies en tongbeet 

D. Een epilepsie aanval die langer duurt dan normaal of verschillende aanvallen na elkaar 
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Meerkeuzevraag 5.68 

Hoeveel liter zuurstof gaat u toedienen bij een slachtoffer met een CO intoxicatie ? 

 A. 3 – 5 l/min 

B. 5 – 8 l/min 

C. 10 – 15 l/min 

D. 1 l/min 
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Meerkeuzevraag 5.69 

U komt bij een bewusteloze patiënt met een geneesmiddelen intoxicatie. Hoe gaat u hem 
in afwachting van de aankomst van een MUG team installeren? 

 A. In ruglig 

B. In linker veiligheidshouding 

C. In Trendelenburg 

D. In anti-Trendelenburg 

 

Hfdst 5  

 
Meerkeuzevraag 5.70 

U wordt door een huisarts bij een patiënt geroepen met koorts. Het is een COPD patiënt 

die thuis zuurstof krijgt. De parameters zijn stabiel, wat doet u? 

 A. U vraagt bijstand van een MUG  

B. U dient hem 10 l zuurstof toe met een 100% masker 

C. U transporteert hem naar het ziekenhuis met zijn normale zuurstofdebiet 

D. U vraagt aan de huisarts om mee naar hert ziekenhuis te rijden 
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Meerkeuzevraag 5.71 

Wat is de mogelijke oorzaak van een bewusteloos slachtoffer met myosis? 

 A. Cerebrale anoxie 

B. Schedeltrauma 

C. CO intoxicatie 

D. Intoxicatie met opiaten 

 

Hfdst 5  
 
Meerkeuzevraag 5.72 

Wat betekent bradypnoe? 

 A. Een pijnlijke ademhaling 

B. Een luidruchtige ademhaling 

C. Een vertraagde ademhaling 

D. Een versnelde ademhaling 

 

Hfdst 5  
 
Meerkeuzevraag 5.73 

Wat is de mogelijke oorzaak van een longoedeem? 

 A. Linkerhartfalen 

B. Rechter hartfalen 

C. Afsluiten van de lonslagader 

D. Een ontsteking van de longvliezen 

 

Hfdst 5  
 
Meerkeuzevraag 5.74 

Welk zijn de secundaire effecten van opiaten? 

 A. Bradypnoe, agitatie, myosis 

B. Bradypnoe, somnolent, myosis 

C. Tachypnoe, agitatie, mydriase 

D. Tachypnoe, somnolent, mydriase 

 

Hfdst 5  
 
Meerkeuzevraag 5.75 

U wordt bijgeroepen voor een persoon die ten gevolge van een intoxicatie levensloos op 
de grond ligt. Uw collega haast zich naar de ziekenwagen om de beademingsballon, de 
AED en de zuurstoffles te halen. Wat doet u ondertussen? 

 A. Ik wacht op mijn collega om te starten met de reanimatie 

B. Ik start enkel met het toedienen van borstcompressies 

C. Ik start met 30 borstcompressies en geef nadien 2 mond op mond beademingen  

D. Ik start met 30 borstcompressies en vraag aan de famillie om te beademen.  

 

Hfdst 5  
 
Meerkeuzevraag 5.76 

Een afgezakte mondhoek is een typisch symptoom van? 

 A. Een hypoglycemie 

B. Een CVA 

C. Angina pectoris 

D. Een ademhalingsfalen 

 

Hfdst 5  

 
Meerkeuzevraag 5.77 

Voor welke complicatie moet je steeds bedacht zijn bij een AMI 

 A. Een harttamponade 

B. Een longembool 

C. Een ventrikelfibrillatie 

D. Alle bovenstaande zijn correct 
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Hfdst 5 
 
Meerkeuzevraag 5.78 

Verwijde pupillen kunnen een gevolg zijn van… 

 A. zuurstof tekort in de hersenen 

B. Een intoxicatie met heroïne 

C. Een delirium tremens 

D. Alle bovenstaande antwoorden zijn mogelijk 

 

Hfdst 5 
 
Meerkeuzevraag 5.79 

Wat is tachypnoe? 

 A. Een verhoogde AH frequentie 

B. Een afname van de AH frequentie 

C. Een oppervlakkige ademhaling 

D. Een luidruchtige ademhaling 

 

Hfdst 5 
 
Meerkeuzevraag 5.80 

Urineverlies en stuiptrekkingen kunnen een gevolg zijn van?  

 A. Een hypoglycemie 

B. Een patella luxatie 

C. Een astma aanval 

D. Angina pectoris 
 

Hfdst 5 
 
Meerkeuzevraag 5.81 

Welk van onderstaande zijn een voorwaarde voor een goede doorbloeding van de 
organen? 

 A. Een goed werkend hart 

B. Voldoende bloedvolume 

C. Bloedvaten in goede staat 

D. Alle bovenstaande zijn een voorwaarde 

 


