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Meerkeuzevraag 6.1 

Een vrouw in de 35ste week van de zwangerschap moet in de volgende houding vervoerd 
worden? 

 A. In rechter zijlig 

B. In buiklig 

C. In ruglig met steun onder de rechter heup 

D. In linker zijlig 

 

Hfdst 6 
 
Meerkeuzevraag 6.2 

Welke bewering is juist? 

 A. Een zwangere vrouw met persdrang mag nooit vervoerd worden 

B. Een ambulancier mag geen bevalling uitvoeren zolang er geen MUG ter plaatse is 

C. Bij persweeën moet je de vliezen breken om vruchtwater te evacueren 

D. Je bepaalt hoever de bevalling staat d.m.v. de APGAR score 
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Meerkeuzevraag 6.3 

U komt bij een dame die 37 weken zwanger is van haar eerste kind. Ze vertelt u dat ze 
een half uur geleden plots vocht langs de vagina verloren heeft. Ze heeft contracties om 
de drie minuten, wat doet u? 

 A. U rijdt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een materniteit 

B. U laat de huisarts naar het bewuste adres komen 

C. U laat de patiënt een comfortabele positie innemen en verwittigt de MUG 

D. Alle bovenstaande zijn mogelijk 
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Meerkeuzevraag 6.4 

Welke bewering is fout? 

 A. Ongeveer 1 op 10 zwangerschappen eindigt in de eerste weken met een miskraam 

B. Een hoogzwangere vrouw leg ik in linker veiligheidshouding in de ziekenwagen 

C. Bij een eclampsie zal de bloeddruk van de moeder plots verlagen en shock veroorzaken 

D. tijdens de nageboorte wordt de placenta uitgestoten 
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Meerkeuzevraag 6.5 

Gedurende het eerste trimester van de zwangerschap moet men bij vaginaal bloedverlies 
vrezen voor? 

 A. Een miskraam 

B. Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap 

C. Een placenta praevia 

D. Een loslating van een normaal ingeplante placenta 
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Meerkeuzevraag 6.6 

Wat doe je bij zwangerschapsstuipen op het einde van de zwangerschap? 

 A. De patiënte adviseren haar dokter te raadplegen 

B. De vitale functies controleren en gespecialiseerde hulp bijroepen 

C. De patiënte direct naar de spoedgevallen vervoeren 

D. Ik moet geen bijzondere handelingen uitvoeren 
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Meerkeuzevraag 6.7 

Wat doet u met het pasgeboren kind direct na de bevalling? 

 A. Hem met de voeten omhoog vastnemen om hem te doen wenen  

B. Hem afwassen met zuiver water 

C. Hem direct afdrogen om onderkoeling te voorkomen 

D. Hem schudden om de ademhaling op gang te brengen 
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Meerkeuzevraag 6.8 

Hoeveel is de hartfrequentie van een pasgeborene ? 

 A. Tussen 80 en 100 

B. Tussen 120 en 140 

C. Tussen 100 en 120 

D. Tussen 60 en 80 
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Meerkeuzevraag 6.9 

U heeft zonet geholpen bij een onverwachte bevalling. De MUG is nog niet ter plaatse. 
Wat doet u? 

 A. De navelstreng afklemmen, het kind afdrogen, het kind op de mama leggen en ze 
afdekken 

B. De neus aspireren, het kind op de mama leggen en wachten op de nageboorte 

C. De navelstreng doorknippen, het kind op de mama leggen en wachten  op de 
nageboorte 

D. De navelstreng doorknippen, het kind bedekken en zachtjes aan de navelstreng trekken 

om de nageboorte te begeleiden 
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Meerkeuzevraag 6.10 

Wat moet u doen na een bevalling ? 

 A. De zuigeling suikerwater geven om een hypoglycemie tegen te gaan 

B. De baby afdrogen en hem inpakken in zuivere doeken om afkoeling tegen te gaan 

C. De bloeddruk van de moeder volgen om een post partum bloeding uit te sluiten 

D. Het hartritme van de zuigeling volgen om een eventuele verslechtering van de toestand 
op te volgen 

 

Hfdst 6  
 
Meerkeuzevraag 6.11 

U komt bij een onverwachte bevalling. De navelstreng is rond de hals van het kind 
gedraaid. Wat doet u? 

 A. De navelstreng zo snel mogelijk doorknippen 

B. Trachten de navelstreng rond het hoofd van het kind te laten glijden 

C. Trachten de bevalling tegen te houden 

D. De bevalling gewoon leten verder gaan 
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Meerkeuzevraag 6.12 

Waar moeten de klemmen op de navelstreng geplaatst worden ? 

 A. Het heeft geen belang, maar een tiental cm van mekaar 

B. Bij de baby en een tiental cm van mekaar 

C. Bij de vulva en een tiental cm van mekaar 

D. Op een tiental cm van de baby en de vulva 
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Meerkeuzevraag 6.13 

Langs waar mag u als ambulancier een pasgeborene aspireren ? 

 A. Langs de neus 

B. Langs de mond 

C. Langs de neus en mond 

D. Alle bovenstaande zijn fout 

 

Hfdst 6  
 
Meerkeuzevraag6.14 

Wanneer spreken we van een premature bevalling ? 

 A. Bij een zwangerschap tuussen de 12 en 23 weken 

B. Bij een zwangerschap tussen de 24 en 36 weken 

C. Bij een zwangerschap tuusen de 37 en de 40 weken 

D. Alle bovenstaande zijn fout 
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Meerkeuzevraag 6.15 

Wat zijn de eerste symptomen van eclampsie? 

 A. Hoofdpijn en neusbloedingen 

B. Buikpijn en braken 

C. Gezichtsstoornissen en oorsuizingen 

D. Alle bovenstaande zijn correct 
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Meerkeuzevraag 6.16 

Wat is het belangrijkste teken van een startende bevalling? 

 A. Vaginaal vochtverlies 

B. Contracties die langer dan 1 minuut duren 

C. Een onweerstaanbare drang om te persen 

D. Een verschillende interval tussen de contracties 
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Meerkeuzevraag 6.17 

Welk deel van de bevalling is het meeste risicovol voor de moeder? 

 A. De arbeid 

B. De uitdrijving 

C. De nageboorte 

D. Alle bovenstaande zijn fout 
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Meerkeuzevraag 6.18 

Een 8 maanden zwangere vrouw is betrokken in een verkeersongeval. Ze lijkt geen 
verwondingen te hebben. Wat doe je?  

 A. Je adviseert een verloskundig onderzoek als ze geen gordel droeg. 

B. Je adviseert een verloskundig onderzoek als ze haar baby niet voelt bewegen binnen de 
24 uur. 

C. Je adviseert een verloskndig onderzoek als ze haar baby niet voelt bewegen binnen het 
uur. 

D. je adviseert om meteen een verloskundig onderzoek te doen. 
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Meerkeuzevraag 6.19 

In welke periode van de zwangerschap spreekt men van een embryo ? 

 A. Vanaf de bevruchting tot week 8 van de zwangerschap 

B. Vanaf week 9 tot de geboorte 

C. Van bevruchting tot geboorte 

D. Van de bevruchting tot week 4 van de zwangerschap 
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Meerkeuzevraag 6.20 

Wat kan de oorzaak zijn van een vaginale bloeding in de het eerste trimester van een 
zwangerschap ?  

 A. Een dreigende miskraam 

B. Eclampsie 

C. Een placenta praevia 

D. Een placentaloslating 
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Meerkeuzevraag 6.21 

Een vrouw is in het derde trimester van haar zwangerschap en heeft een vaginale 
bloeding. Wat kan de oorzaak zijn ? 

 A. Een dreigende vroeggeboorte 

B. Een placentaloslating 

C. Een placenta praevia 

D. Alle bovenstaande mogelijkheden zijn mogelijk 
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Meerkeuzevraag 6.22 

Wat gebeurd er in het tweede gedeelte van de cyclus? 

 A. Het slijmvlies aan de binnenzijde van de baarmoeder verdikt 

B. Dan wordt de eicel aangemaakt 

C. Dan wordt de eicel langs de eileider naar de baarmoeder gevoerd 

D. Dan wordt het slijmvlies van de baarmoeder klaargemaakt om de bevruchte eicel te 
ontvangen. 
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Meerkeuzevraag 6.23 

Welke bewering is fout? 

 A. Vanaf de twaalfde week van de zwangerschap spreekt men van een foetus  

B. Een hoogzwangere vrouw leg ik in linker veiligheidshouding in de ziekenwagen 

C. Bij een eclampsie zal de bloeddruk van de moeder plots verhogen en shock veroorzaken 

D. Tijdens de nageboorte wordt de placenta uitgestoten 
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Meerkeuzevraag 6.24 

Een hoogzwangere vrouw vervoer je best 

 A. Op de linker zijde 

B. Op de rechter zijde 

C. In buikligging 

D. Op de rug 
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Meerkeuzevraag 6.25 

Wat doet u bij een stuipaanval tijdens het derde trimester van de zwangerschap? 

 A. U raad de patiënt aan contact op te nemen met de behandelende arts. 

B. Behandel de aanval zoals elke stuipaanval en vraag bijstand MUG. 

C. U transporteert de patiënt naar de dichtstbijzijnde materniteit.  

D. Geen van bovenstaande zijn correct. 
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Meerkeuzevraag 6.26 

Een vrouw in de 35ste week van de zwangerschap moet in de volgende houding vervoert 
worden: 

 A. In rechter zijligging. 

B. In buikligging. 

C. In rugligging met steun onder de rechter heup. 

D. In linker zijligging. 
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Meerkeuzevraag 6.27 

Welke bewering is juist? 

 A. Een zwangere vrouw met persdrang mag nooit vervoert worden. 

B. Een ambulancier mag geen bevalling uitvoeren zolang er geen mug ter plaatse is. 

C. Bij persweeën moet je de vliezen breken om vruchtwater te evacueren. 

D. Je bepaalt hoever de bevalling staat d.m.v. de APGAR score. 
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Meerkeuzevraag 6.28 

Welke stelling is fout? 

 A. Tijdens het eerste trimester worden de ledematen gevormd 

B. Tijdens het tweede trimester begint de beendervorming 

C. Embryo en foetus zijn zeer gevoelig voor uitwendige invloeden 

D. De moeder kan de foetus voelen bewegen vanaf de 20ste week 

 


