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Hfdst 9 
 
Meerkeuzevraag 9.1 

In welk geval spreekt men van een delirium tremens? 

 A. Bij misbruik van delirante- en afslankproducten 

B. Bij sexueel misbruik 

C. Bij alcoholmisbruik 

D. Bij alcoholontwenning 
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Meerkeuzevraag 9.2 

U komt bij een man die, na cocaïne gebruik, een epilepsie aanval heeft gehad. Hij is 
geagiteerd en komt bedreigend over. Wat doet u? 

 A. U tracht hem zo snel mogelijk met riemen op de brancard te fixeren en brengt hem 
naar het ziekenhuis 

B. U vraagt omstanders om hem mee vast te houden tot hij gefixeerd is 

C. U vraagt een tweede ziekenwagen ter versterking 

D. Alle bovenstaande zijn fout 
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Meerkeuzevraag 9.3 

U komt bij een 16 jarige die tijdens een zelfmoordpoging 3 asperines en 5 tabletten 
antibiotica heeft genomen. Wat doet u? 

 A. U stelt de ouders gerust en spelt de jongere de les om niet meer te herbeginnen 

B. U vraagt de ouders de jongen gedurende de nacht in het oog te houden en keert terug 
naar uw standplaats 

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

D. U raadt de ouders aan contact op te nemen met een kinderpsycholoog 
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Meerkeuzevraag 9.4 

U komt bij een geagiteerd persoon die aan het vechten is met een famillielid. Wat doet u? 

 A. U mengt zich in het gevecht om de beide partijen te scheiden 

B. U probeert, door uw houding, de spanning weg te nemen en probeert zo te weten te 
komen wat er gebeurd is 

C. U roept bijstand van een tweede ziekenwagen om de beide partijen te scheiden 

D. U keert onmiddellijk terug naar uw standplaats 
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Meerkeuzevraag 9.5 

Hoe benaderd u een geagiteerd persoon? 

 A. U laat uw autoriteit gelden en geeft hem duidelijke instructies 

B. U praat kalm op hem in en tracht hem te laten neerzitten 

C. U negeert hem en richt u tot de omgeving 

D. U speelt het spel mee, hij begrijpt toch niet wat u vertelt 
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Meerkeuzevraag 9.6 

Wat is uw houding ten opzichte van een patiënt die een zelfmoordpoging deed? 

 A. U tracht hem te overtuigen dat morgen alles beter zal gaan 

B. U tracht hem te overtuigen dat zelfmoord niet de oplossing is voor zijn probleem 

C. U neemt zijn klachten ernstig en past u aan aan de situatie 

D. U dramatiseert de situatie om hem zo van gedachte te doen veranderen 

 


