
 
 

1 Hoofdstuk Algemeen V1.00 23/02/2012 

 

Hoofdstuk Algemeen 

 

 

Hfdst Algemeen 
 
Meerkeuzevraag A.1 

Welke stelling is juist? 

 A. Alfa-stralen dringen diep door in het lichaam 

B. Bij een status epilepticus vraag je bijstand MUG 

C. In sommige situaties mag een MUG-voertuig een patiënt vervoeren 

D. Alle bovenstaande stellingen zijn juist 

 
Hfdst Algemeen 
 
Meerkeuzevraag A.2 

Welke stelling is juist? 

 A. De aorta vertrekt vanuit de rechter ventrikel en bevat zuurstofrijk bloed 

B. Het interhospitaalvervoer valt onder de Wet op de dringende geneeskundige 
hulpverlening van 1964 

C. Zuurstof wordt in het bloed vervoerd door de witte bloedcellen 

D. De aorta vertrekt vanuit de linker ventrikel en bevat zuurstofrijk bloed 

 
Hfdst Algemeen 
 
Meerkeuzevraag A.3 

Welke stelling is juist? 

 A. Pijn in de schouder kan wijzen op angina pectoris 

B. Maagklachten kunnen wijzen op een hartinfarct 

C. Stuipen bij kinderen kunnen veroorzaakt worden door diabetes 

D. Alle bovenstaande stellingen zijn juist 
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Meerkeuzevraag A.4 

Welke bewering is niet juist? Het ophoesten van bloed kan wijzen op? 

 A. Harttamponade 

B. Neusbloeding 

C. Longkneuzing 

D. Longkanker 
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Meerkeuzevraag A.5 

Welke bewering is fout? 

 A. Bij elk verkeersongeval is er een letsel van de halswervel tot het tegendeel bewezen is 

B. Een drenkeling moest steeds naar het ziekenhuis vervoerd worden 

C. Bij elke drenkeling moet steeds actief het water uit de longen gehaald worden 

D. Gammastralen dringen het diepst door in het lichaam 
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Meerkeuzevraag A.6 

Welke bewering is juist? 

 A. Een patiënt met een te laag suikergehalte is altijd comateus 

B. Stuipen bij kinderen kunnen het gevolg zijn van hyperthermie 

C. Oogletsels na een ontploffing doen denken aan een pneumothorax  

D. Bij een Glasgow Coma Schaal van minder dan 3/15 leg je de patiënt in 
veiligheidshouding 
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Hfdst Algemeen 
 
Meerkeuzevraag A.7 

Welke bewering is juist? 

 A. Bij het syndroom van Glasgow leg je de patiënt in buiklig 

B. Met een saturatiemeter kan ik controleren of de patiënt een CO-intoxicatie heeft 

C. Bij vergiftiging langs de mond mag ik steeds mond op mond beademen 

D. Het gouden uur is het eerste uur juist na het ongeval 

 
Hfdst Algemeen 
 
Meerkeuzevraag A.8 

Welke bewering is juist? 

 A. Het gouden uur begint te tellen bij aankomst op de spoedgevallen 

B. Een epilepsie aanval duurt nooit langer dan 5 minuten 

C. Een derde graad zwavelzuurverbranding is pijnlijk 

D. Maagklachten kunnen wijzen op een hartinfarct 
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Meerkeuzevraag A.9 

Welke bewering is juist? Een capillaire refill van meer dan twee seconden komt voor bij: 

 A. Een patiënt in shock 

B. Een hyperventilatie patiënt 

C. Een patiënt met een koolstofmonoxide vergiftiging 

D. Bij geen van drie bovenstaande 

 
Hfdst Algemeen 
 
Meerkeuzevraag A.10 

Welke stelling is juist? 

 A. Bij shock is de bloeddruk steeds verhoogd 

B. Een drenkeling moet je horizontaal uit het water halen 

C. Zuurstof in het bloed wordt vervoerd door de bloedplaatjes 

D. Een fibrillatie kan verholpen worden met het Heimlich-maneuver 

 
Hfdst Algemeen 
 
Meerkeuzevraag A.11 

Welke bewering is juist? 

 A. Een open wonde is gevaarlijker dan een gesloten wonde 

B. Bloedverlies uit het oor, door kwetsen van de uitwendige gehoorgang, kan wijzen op 
een schedelbreuk 

C. Temperatuur is één van de vitale functies 

D. Een CVA kan veroorzaakt worden door een hersenbloeding 

 
Hfdst Algemeen 
 
Meerkeuzevraag A.12 

Welke stelling is juist? 

 A. Bij een zuigeling mag je met een aspiratietoestel tot 10 cm in de keelholte aspireren 

B. Bij een ernstige bloeding dat niet kan gestelpt worden door rechtstreekse en 

onrechtstreekse druk, mag je een knevel aanleggen 

C. Bij een reanimatie dien je 5 liter zuurstof per minuut toe 

D. Alle bovenstaande stellingen zijn juist 
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Hfdst Algemeen 
 
Meerkeuzevraag A.13 

Welke bewering is juist? 

 A. Epiglottitis is een ontsteking van de stembanden 

B. Bloedverlies uit het oor door kwetsen van de uitwendige gehoorgang kan wijzen op een 
schedelbasisbreuk 

C. Bij een veneuze bloeding pulseert het bloed uit de wonde 

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

 
Hfdst Algemeen 
 
Meerkeuzevraag A.14 

Welke stelling is juist? 

 A. Bij een fijnere eerste beoordeling moet er steeds een MUG aanwezig zijn 

B. Gedaald bewustzijn leidt steeds tot een hartstilstand 

C. Dwangmatige scheefstand is een kenmerk van ontwrichting 

D. Geen van bovenstaande 

 
Hfdst Algemeen 
 
Meerkeuzevraag A.15 

Welke bewering is juist? 

 A. Bij een Glasgow schaal van minder dan 8, leg je de patiënt in buikligging 

B. Maagklachten kunnen wijzen op een hartinfarct 

C. Met een saturatiemeter kan ik zien of de patiënt een CO-intoxicatie heeft 

D. Bij een epilepsie-aanval moet ik steeds iets tussen de tanden van het slachtoffer steken 

 
Hfdst Algemeen 
 
Meerkeuzevraag A.16 

Een enkele bewering is juist. Welke? 

 A. Vrouwen hebben minder prostaatproblemen dan mannen 

B. Prostaatvocht is het transportmiddel van de spermazoïden 

C. De baarmoeder bevindt zich in de buikholte 

D. De urinebuis is de afvoerbuis van de nieren naar de urineblaas 

 


