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Hoofdstuk 8 
 
 

Hfdst 8 
 
Meerkeuzevraag 8.1 

Welke stelling in het geval van brandwonden is juist? 

 A. De gevormde blaren moeten zo snel mogelijk verwijderd worden 

B. Bij een ‘blast injury’ kunnen er bijkomende verwondingen optreden 

C. Bij derde graad brandwonden is er verminderde ‘capillaire refill’ 

D. Geen van allen 

 

Hfdst 8 
 
Meerkeuzevraag 8.2 

Welke stelling is correct? 

 A. Bij brandwonden mag je nooit zuurstof geven 

B. Brandwonden gaan steeds gepaard met een inhalatieletsel 

C. het % oppervlakte van de brandwonde is recht evenredig met het % overlevingskans 

D. Bij brandwonden in het aangezicht kunnen de luchtwegen eveneens verbrand zijn 

 

Hfdst 8 
 
Meerkeuzevraag 8.3 

Welke bewering is juist? 

 A. Alfa stralen dringen diep door in het lichaam 

B. Bèta stralen worden tegengehouden door een blad papier 

C. De longen zijn gevoelig voor bestraling 

D. Gamma stralen zijn minder gevaarlijk dan Alfa stralen 

 

Hfdst 8 
 
Meerkeuzevraag 8.4 

Welke bewering is juist? 

 A. Bij derde graad brandwonden zijn de zenuwuiteinden nog intact 

B. Bij een blast injury kunnen er bijkomende verwondingen optreden 

C. een kind met brandwonden hou je het best 15 minuten onder koud water  

D. het % verbrande lichaamsoppervlakte wordt berekend met de regel van 19 

 

Hfdst 8 
 
Meerkeuzevraag 8.5 

Een drenkeling die bij aankomst van de ziekenwagen terug bewust is 

 A. wordt best nooit halfzittend vervoerd 

B. dient steeds een halskraag aan te krijgen 

C. moet steeds naar een ziekenhuis gevoerd worden 

D. krijgt best zo snel mogelijk warme drank te dringen 

 

Hfdst 8 
 
Meerkeuzevraag 8.6 

Welke bewering is fout? 

 A. Bèta stralen dringen ook door kleding 

B. Gamma stralen dringen door het lichaam en muren 

C. Alfa stralen dringen weinig door 

D. Het beenmerg is weinig gevoelig voor radio-actieve stralen 

 

Hfdst 8 
 
Meerkeuzevraag 8.7 

Welke stelling is correct? 

 A. Een goed verzorgde derdegraads brandwonde kan spontaan genezen 

B. Brandwonden van het aangezicht gaan steeds gepaard met een inhalatieletsel 

C. Elektrocutie kan leiden tot een hartstilstand 

D. Je mag in geen enkel geval de kledij verwijderen bij brandwonden 



 
 

2 Hoofdstuk 8 V1.00 23/02/2012 

 

Hfdst 8 
 
Meerkeuzevraag 8.8 

Een patiënt met een lichaamstemperatuur van 29° C klasseer je als 

 A. veilig, geen risico 

B. gevaar, matig risico 

C. levensgevaar, ernstig risico 

D. geen van bovenvermelde 

 

Hfdst 8 
 
Meerkeuzevraag 8.9 

Wat zijn de belangrijkste risico’s bij een slachtoffer met brandwonden in tweede en derde 
graad aan beide benen? 

 A. Risico op infectie. 

B. Risico op hypovolemie. 

C. Risico hypothermie. 

D. De drie bovenstaande zijn correct. 

 

Hfdst 8 
 
Meerkeuzevraag 8.10 

De kaart in uw wegenatlas heeft een schaal van 1/200000. 1 kilometer op het terrein is op 
kaart een afstand van 

 A. 1cm 

B. 2cm 

C. 0.5cm 

D. 0.25cm 

 

Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.11 

U komt aan bij een verhanging. Wat doet u? 

 A. U keert onverricht terzake beschikbaar terug naar uw standplaats 

B. U wacht op versterking om het slachtoffer voorzichtig los te maken 

C. U snijdt het touw los, schenkt de nodige aandacht aan de wervelkolom en start met 
CPR 

D. U wacht op de politie en legt een verklaring af 

 

Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.12 

Vanaf welke lichaamstemperatuur is er een grote kans op ventrikelfibrillatie? 

 A. 35° - 34° 

B. 21° - 20° 

C. 28° - 27° 

D. 15° - 16° 

 

Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.13 

U komt bij een bewust persoon met hypothermie. Wat doet u? 

 A.U verwijdert de natte kledij en begint het lichaam op te warmen door massage 

B. U stopt hem in een warm bad en dekt hem nadien onder 

C. U dekt hem onder en vervoert hem voorzichtig naar het ziekenhuis in een verwarmde 
ziekenwagen 

D. Alle bovenstaande zijn correct 

 

Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.14 

Hoeveel percent van het lichaam vertegenwoordigd de handpalm van het slachtoffer ? 

 A. 1% 

B. 3% 

C. 9 % 

D. 15% 
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Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.15 

Welk van onderstaande bepalen de ernst van een brandwonde? 

 A. De oppervlakte 

B. De diepte 

C. De plaats op het lichaam 

D. Alle bovenstaande zijn correct 

 

Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.16 

Een slachtoffer heeft zijn been volledig verbrand in de derde graad. Hoeveel percent is hij 
verbrand? 

 A. 9% 

B. 3% 

C. 18% 

D. 36% 

 

Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.17 

U komt aan bij een verkeersongeval met een voertuig dat radio actieve producten 
vervoert. De bestuurder is bewusteloos. Wat doet u? 

 A. U stelt een perimeter in en wacht op gespecialiseerde diensten 

B. U wacht bij het voertuig op de brandweer om hem te bevrijden 

C. U benaderd de bestuurder nadat de brandweer hem heeft bevrijd 

D.U vraagt onmiddellijk versterking en indien er geen direct gevaar is start u met de 
benadering van het slachtoffer 

 

Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.18 

Welke voorzorgsmaatregelen gaat u nemen tijdens het transport van een bestraald 
slachtoffer? 

 A.Hem in een allu deken wikkelen om de straling tegen te gaan 

B. Een beschermpak met handschoenen en masker dragen 

C. na de rit niet eten, drinken of roken tot er een stralingscontrole is uitgevoerd 

D. Alle bovenstaande zijn fout 

 

Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.19 

Welk van onderstaande brandwonden kunnen als ernstig beschouwd worden? 

 A. Chemische brandwonden 

B. Brandwonden door electrocutie 

C. Brandwonden van het aangezicht 

D. Alle bovenstaande zijn correct 

 

Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.20 

Bij welke van onderstaande brandwonden dient u te spoelen onder lauw stromend water? 

 A. Brandwonden door electrocutie 

B. Chemische brandwonden 

C. Thermische brandwonden 

D. Alle bovenstaande zijn correct 

 

Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.21 

Welke is het grootste risico bij een verbranding van het aangezicht? 

 A. Ontstaan van hypovolemische shock 

B. Obstructie van de luchtwegen 

C. Ontstaan van septische shock 

D. Vermindering van de bloedtoevoer  
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Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.22 

Waar dient u systematisch aan te denken bij een verdrinking in een zwembad? 

 A. Aan een infectie door vervuild water 

B. Aan een trauma van de wervelkolom 

C. Aan een ingestie van vervuild water 

D. Aan een chloorintoxicatie 

 

Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.23 

Welke bewering is correct over thermische brandwonden? 

 A. Een derde graad brandwonde is pijnlijker dan een tweede graad 

B. Blaren komen enkel voor bij brandwonden in de derde graad 

C. Een derde graad brandwonde is roder dan een brandwonde in de tweede graad 

D. Een brandwonde in de derde graad is niet pijnlijk 

 

Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.24 

Wat moet u als eerste doen bij een slachtoffer met een vloeistofverbranding aan de hand? 

 A. Een vetverband aanbrengen 

B. Gedurende minstens 15 a 20 minuten onder lauw stromend water houden 

C. Een steriel verband aanbrengen 

D. Het slachtoffer zo snel mogelijk naar een brandwondencentrum transporteren 

 

Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.25 

Welk van onderstaande beweringen is correct ? 

 A. De opvang van een kind met een CO intoxicatie verschilt van de opvang van de 
volwassene 

B. Een mishandeld kind wordt  nooit door zijn ouders naar het ziekenhuis gebracht 

C. Een verdinking met een hypothermie moet lang gereanimeerd worden 

D. Bij een verdrinking moet het water actief uit de longen gehaald worden 

 

Hfdst 8 
 
Meerkeuzevraag 8.26 

Eén volledig been van een volwassene is, binnen de regel van 9 van brandwonden, goed 
voor? 

 A. 9 % 

B. 18 % 

C. 36 % 

D. 13,5 % 

 

Hfdst 8 
 
Meerkeuzevraag 8.27 

Welke stelling is correct? 

 A. Elke drenkeling moet naar het ziekenhuis gebracht worden. 

B. Brandwonden gaan steeds gepaard met inhalatieletsel. 

C. Het % oppervlakte van de brandwonde is recht evenredig met het % overlevingskans. 

D. Een drenkeling haal je best voorzichtig verticaal uit het water. 

 

Hfdst 8 
 
Meerkeuzevraag 8.28 

Welke bewering is juist? 

 A. Een bewust slachtoffer met brandwonden transporteer je best in ruglig 

B. Bij een brandwonde van de eerste graad is het bovenste gedeelte van de opperhuid 
aangetast. 

C. Een verbrand kind hou je best 15 minuten onder koud water. 

D. Het % verbrand oppervlak wordt berekend met de regel van 9. 
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Hfdst 8 
 
Meerkeuzevraag 8.29 

Een drenkeling die bij aankomst van de ziekenwagen terug bewust is  

 A. Wordt best nooit halfzittend vervoerd. 

B. Dient steeds een halskraag aan te krijgen. 

C. Geef je 10-15 liter zuurstof met een masker met reservoir. 

D. Krijgt best zo snel mogelijk warme drank te drinken. 

 

Hoofdstuk 8  
 
Meerkeuzevraag 8.30 

Welke stelling is fout? 

 A. Een onderkoeld slachtoffer moet zachtjes en zonder schokken verplaatst worden 

B. Bij een onderkoeling kan het hartritme vertraagd zijn 

C. Een trage afkoeling kan voor een zuurstofreserve zorgen 

D. Natte kledij moet verwijderd worden 

 


