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EINDTOETS 
EVENEMENTENHULPVERLENING 
CATEGORIE 2: METEN 

naam cursist 

1. Een bezoeker van een tentfeest meldt zich op de eerstehulppost. Ze klaagt over buikpijn, net onder het middenrif
en omschrijft de pijn als: "alsof er een strakke riem te hoog zit". De pijn begon ongeveer een uur geleden. Ze is
enigzins ongerust, heeft een droge, wat bleke huid. Ze heeft drie glazen wijn gedronken. Dit zijn haar vitale waarden:

naam: Cynthia Wildemans (32) V 
datum: 28-10-2020 / 23.45

gemeten waarde normaalwaarde 
AF: 18 /min  (oppervlakkig) 12 - 20 /min 
HF: 98 /min (regelmatig) 60 - 100 /min 
RR: 114/78 mmHg sys 100-140  dia 60-100 
SAT: 98 % 94 - 98 % 
GCS: 15 15 
Gluc: 7.9 mmol/l 4 - 6 mmol/l nuchter, 4 - 8  mmol/l niet nuchter 
temp: 37,1 ˚C 36,5 - 37,5 ˚C 

Er is geen zorgprofessional op het evenement. Wat doe je? Waarom? 

2. Tijdens een straatbarbecue op een zonnige zaterdagmiddag vraagt een
van de deelnemers of je bij de bejaarde meneer Hansen wilt kijken, die niet
op het feestje is verschenen omdat hij zich niet zo goed voelt.

Zodra je de keuken binnenkomt zie je meneer Hansen zitten. Wat kun je 
opmaken uit de houding waarin je meneer Hansen aantreft? 

Meneer Hansen ademt 28 keer per minuut. Je hoort een piepend geluid bij 
in- en uitademing. Wat doe je? (kies 1 antwoord) 

3. Waarop let je bij het meten en beoordelen van de ademhaling?

2. 5. 

3. 6. 

4. Noem vier factoren die van invloed zijn op de bloeddruk.

1. 3. 

2. 4. 

ik houd rekening met een hartaanval en laat direct een AED halen
ik bel direct 1-1-2 want meneer Hansen heeft acute ademnood
ik neem direct contact op met de huisarts van meneer Hansen
ik bel de huisartsenpost en vraag of de arts wil komen kijken
ik overleg met meneer Hansen over wat we het beste kunnen doen

1. 4.
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5. Terwijl de bezoekers van een dancefeest naar huis
gaan, ontstaat er een vechtpartij. Eén man wordt in
zijn gezicht gestompt waardoor hij valt en met zijn
hoofd op de grond terecht komt. Zijn aanvaller schopt
hem daarna nog enkele malen tegen zijn hoofd en
rent weg.

Als je aankomt, tref je de man bewusteloos aan. Hij  
opent zijn ogen niet, kreunt en buigt zijn armen over 
zijn borst als je in de monnikskapspier knijpt. Je 
alarmeert de ambulance. 

De man heeft een bloedende wond op zijn achter-
hoofd en schaafwonden op zijn rechter gezichtzijde. 

Je merkt dat hij een trage hartslag heeft (16/min), en 
traag en onregelmatig ademt (14/min). Zijn bloeddruk 
is 142/66 mmHg. Zijn saturatie is 94%. 

E + M + V  = GCS 

A V  P  U

Wat is de GCS-score van de patiënt? 

Wat scoort hij op de AVPU-schaal?

Wat concludeer je uit de meetgegevens?
(kies 1 antwoord) 

de patiënt is waarschijnlijk onder invloed van drugs
de saturatie is onjuist want de ademhaling is te traag voor 94%
de hoge bloeddruk komt door  spanning van het gevecht (adrenaline)
de man is stervende
ik trek geen conclusies: dat laat ik aan het ambulancepersoneel over

6. Omschrijf wat de systolische druk en  wat de diastolische druk is. Hoe worden deze drukken ook wel genoemd?

7. Geef op het figuurtje aan op welke twee plaatsen je de
hartfrequentie kunt meten en hoe die pols genoemd wordt.

Maak de volgende tekst af: 

De normale hartfrequentie van een volwassene in rust is  tot

 per minuut. Je meet de hartfrequentie door  seconden te 

meten en het aantal slagen met  te vermenigvuldigen. Bij het voelen 

van de pols let je ook op de  en

 van de polsslag . 
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8. Wat lees je af op het scherm van de pulsoximeter?

9.

Wanneer zal een zorgprofessional je 
vragen de bloedglucose te meten?

Wat is waar over het meten van de 
bloedglucosewaarde? 

Je meet een bloedglucosewaarde die 
hoger is dan de normaalwaarde.  
Wat doe je? 

Hoe wordt de bloedglucosewaarde 
meestal afgekort? 

In welke maateenheid wordt het 
bloedglucosegehalte in Nederland 
uitgedrukt? 

Wat is waar? 

grafische weergave van de 

grafische weergave van de 

De volgende meerkeuzevragen gaan over het (meten van) de bloedglucosespiegel. Meerdere antwoorden mogelijk.

bij iemand die stomdronken is
bij iemand met een lage bloeddruk
bij iemand met een verlaagd bewustzijn
bij iemand die zegt diabetes te hebben

voor de meting moet de patiënt zijn handen wassen als dat kan
bij iedere patiënt gebruik je een nieuw priknaaldje/lancet
je gebruikt de eerste druppel bloed
een glucosemeter moet voor elke meting geijkt worden                        
een teststripje kun je maar een maal gebruiken
bij het instellen van de prikdiepte gebruik je de hoogste stand
meten doe je bij voorkeur met handschoenen
na afloop doe je altijd een pleister op het prikwondje 

je adviseert de patiënt om zijn huisarts te bezoeken
je vertelt de patiënt dat hij diabetes heeft
je geeft de waarde door aan de zorgprofessional die er om vroeg
je zegt de patiënt en zorgprofessional dat de waarde te hoog is

BG
Gluc.
Bl.Gluc.
BM

%
mmol/ml
mmol/l
mg/dl

een veel te lage bloedsuikerspiegel kan leiden tot bewusteloosheid
een veel te hoge bloedsuikerspiegel kan dodelijk zijn 
een te lage bloedsuikerspiegel wordt wel een 'hypo' genoemd
een te hoge bloedsuikerspiegel wordt wel een 'hyper' genoemd
als je veel moet plassen heb je waarschijnlijk diabetes Type I
een diabetespatiënt die een hypo heeft moet zelf insuline spuiten
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10. Beschrijf de stappen bij het meten van de temperatuur in het oor en wat je daarvooor nodig hebt.

11. Geef op het figuurtje aan op welke plaatsen je de CRT kunt meten.

Maak de volgende tekst af: 

CRT is de afkorting van 

De CRT geeft een indicatie van de  . Bij het meten  druk je

 seconden het bloed weg. De bloedvaatjes, oftewel de  zullen 

zich normaal binnen 

sprake van        . Als de meetplek

 is krijg je waarschijnlijk geen goed meetresultaat. 

12. Metingen zijn altijd een aanvulling op je waarnemingen. Wat valt je op aan de onderstaande patiënten?

 seconden hervullen. Duurt dat langer dan is er  waarschijnlijk 
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13. Noem drie mogelijke oorzaken van onderkoeling en drie mogelijk oorzaken van oververhitting.

ONDERKOELING OVERVERHITTING 

14. Hoe heten de afgebeelde thermometers?

15. Maak 6 koppels van de volgende 12 woorden. Elk woord mag je maar één keer gebruiken.

kerntemperatuur 
37 °C  
hitteberoerte  
schiltemperatuur 

kwikthermometer 
oververhitting  
hypothermie  
onderkoeling  

normale temperatuur 
40 °C  
hyperthermie 
vleesthermometer 

hoort bij 

hoort bij 

hoort bij 

hoort bij 

hoort bij 

hoort bij 
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