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Meerkeuzevraag 7.1 

Welke stelling is juist? 

 A. Kroep komt in België helemaal niet meer voor 

B. Bij een astma aanval is er vooral bij de inademing een piepend geluid te horen 

C. ‘Breath holding spell’ stopt vanzelf en verloopt steeds goedaardig 

D. Epiglottitis is een ontsteking van de stembanden 
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Meerkeuzevraag 7.2 

Van kinderen met een trauma kan gezegd worden dat 

 A. zij gemakkelijk ribbreuken hebben dan volwassenen 

B. bloedverlies zal bij kinderen sneller aanleiding geven tot shock dan bij volwassenen 

C. zij minder kans hebben op een halswervelletsel 

D. de bloedstroming sneller moet hersteld worden dan de ademhaling 
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Meerkeuzevraag 7.3 

Welke bewering is fout? 

 A. Breath holding spell stopt steeds vanzelf en verloopt steeds goedaardig 

B. Epiglottitis is een ontsteking van het strottenklepje 

C. Bij een astma aanval is het belangrijkste teken een borrelend geluid 

D. Geen van allen 
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Meerkeuzevraag 7.4 

Van kinderen kan gezegd worden dat 

 A. zij gemakkelijker ribbreuken hebben dan volwassenen 

B. zij minder gemakkelijk in shock gaan dan volwassenen 

C. zij bij een val minder vlug op het hoofd terecht komen 

D. zij een grotere kans hebben op verstikking door voedsel 
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Meerkeuzevraag 7.5 

Wat is valse kroep? 

 A. Een ziekte die door de inentingsverplichting in ons land niet meer voorkomt 

B. Een ziekte waarbij er vliezen gevormd worden in de keel waardoor de ademweg 
belemmerd wordt 

C. Een ontsteking van de luchtwegen die verergert tijdens de slaap met een typisch 
ademhalingsgeluid 

D. Een ziekte die bijna steeds leidt tot verstikking 
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Meerkeuzevraag 7.6 

Epiglottitis staat voor? 

 A. Ontsteking van het strotklepje 

B. Ontsteking van de larynx 

C. Difterie 

D. Een uitzonderlijke vorm van astma 
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Meerkeuzevraag 7.7 

Wat is de normale hartslag bij een pasgeborene? 

 A. 80 tot 100/min 

B. >120/min 

C. 100 tot 120/min 

D. <100/min 
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Meerkeuzevraag 7.8 

Van kinderen kan gezegd worden dat  

 A. zij gemakkelijker ribbreuken hebben dan volwassenen. 

B. zij minder gemakkelijk in shock gaan dan volwassenen. 

C. zij bij een val minder vlug op het hoofd terechtkomen. 

D. zij sneller vatbaar zijn voor ademhalingsproblemen. 
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Meerkeuzevraag 7.9 

Welke bewering is juist? 

 A. bij kinderen kan een hypoglycemie, stuipen veroorzaken.  

B. bij kinderen is een ‘grand mal’ geen vorm van stuipen. 

C. een ‘breath holding spell’ is een goedaardige vorm van stuipen. 

D. geen van drie bovenstaande. 
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Meerkeuzevraag 7.10 

Welk is het normale ademhalingsfrequentie van een kind in rust? 

 A. 10 tot 20 /min 

B. 20 tot 30 /min 

C. 30 tot 40 /min 

D. 40 tot 50 /min 
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Meerkeuzevraag 7.11 

Een kind in verschillend van een volwassene. Welk van onderstaande stellingen is correct? 

 A. Een kind heeft meer bloedvolume dan een volwassene 

B. Het hartritme van een kind in rust is lager dan bij een volwassene 

C. Het hoofd van een kind in in verhouding kleiner dan bij een volwassene 

D. De luchtwegen van een kind zijn in verhouding nauwer dan van een volwassene 
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Meerkeuzevraag 7.12 

Welk stelsel is verantwoordelijk voor de meeste urgenties bij kinderen? 

 A. Het bloedvaten stelsel 

B. Het ademhalingsstelsel 

C. Het zenuwstelsel 

D. Het endocrine stelsel 
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Meerkeuzevraag 7.13 

U komt ter plaatse en stelt de bewusteloosheid bij een kind vast. Wat doe u als eerste ter 

plaatse 

 A. De MUG bijvragen met een pediatrische verpleegkundige 

B. Het kind dringend naar een kinderziekenhuis brengen 

C. Zuurstof toedienen 

D. Controleren of de luchtweg vrij is 
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Meerkeuzevraag 7.14 

U komt aan bij een verkeersongeval. Een baby is bewust en zit nog in de kinderstoel. Hoe 
gaat u hem transporteren? 

 A.In de armen van zijn ouders 

B. In een vacuummatras 

C. In de kinderstoel met extra fixatie 

D. In een evacuatieharnas 

 

Hfdst 7  
 
Meerkeuzevraag 7.15 

U gaat een kind transporteren naar het ziekenhuis. De vader volgt met de eigen wagen. 
Welke richtlijnen geeft u hem mee? 

 A. De ziekenwagen volgen met de 4 knipperlichten aan 

B. De ziekenwagen volgen met de grote lichten aan 

C. Het adres van het ziekenhuis geven en hem rustig op eigen tempo laten rijden 

D. Hem een uurtje later naar het ziekenhuis laten komen omdat dat de eerste 
onderzoeken al achter de rug zijn.  
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Meerkeuzevraag 7.16 

Mat moet u vermijden bij een kind met koortsstuipen ? 

 A. De omgeving ondervragen over de voorgeschiedenis en omstandigheden 

B. Het kind stevig onderdekken 

C. De vrije luchtweg en de ademhaling controleren 

D. Zuurstof toedienen 
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Meerkeuzevraag 7.17 

U komt bij een kind van 16 maanden. Hij is suf en heeft een rectale temperatuur van 
39,2°C. Wat is hier de meest waarschijnlijke oorzaak? 

 A. Een ademhalingsfalen 

B. Een spasme van de huig 

C. Een aanval van koortsstuipen 

D. Een grand mal epilepsieaanval 
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Meerkeuzevraag 7.18 

Een van 3 jaar kind ligt in een warme kamer. Hij antwoord niet op aanspreken en heeft 
een temperatuur van 40°C. Wat doet u ter plaatse? 

 A. Het kind uitkleden en in een koud bad steken 

B. Het kind uitkleden en tocht vermijden 

C. Het kind te drinken geven en onderdekken 

D. Het kind onderdekken en zuurstof toedienen 

 


