
Avond 5 - Quiz 



Oefenvraag 

Wat is er op het plaatje te zien? 
 
A. Een kniegewricht 
B. Een schoudergewricht 
C. Een elleboog  



Oefenvraag 

• Juiste antwoord: A 
• Uitleg:  

Het juiste antwoord is A. Bij 
iedere vraag zal een korte 
toelichting gegeven worden 
over het juiste antwoord. 



Vraag 1 

Welk soort gewricht is de schouder? 

 

A. Kogelgewricht 

B. Zadelgewricht 

C. Scharniergewricht 



Vraag 1 

• Juiste antwoord: A 
• Uitleg:  

De beweeglijke schouder is een 
kogelgewricht, en heeft 3 
bewegingsassen.  
Dit in tegenstelling tot de duim, 
een zadelgewricht, dat 2 
bewegingsassen heeft of tot de 
elleboog, een scharniergewricht, 
dat slechts 1 bewegingsas heeft.  

 

Kogelgewricht     zadelgewricht      scharniergewricht 



Vraag 2 

Welke spier zorgt voor het buigen (flexie) van 
de arm?  
(De quizmaster doet de beweging voor) 
 
A. De biceps 
B. De quadriceps 
C. De triceps 



Vraag 2 

• Juiste antwoord: A 
• Uitleg:  

De bicepsspier, zorgt voor het buigen van de 
arm. De tricepsspier zorgt voor het strekken 
van de arm. De quadriceps is een spier in het 
bovenbeen. 



Vraag 3 

Op het plaatje ziet u een afwijking aan één van 
de voetjes van een baby, hoe heet deze 
afwijking? 
 
A. Een klauwvoet 
B. Een klompvoet 
C. Een platvoet 



Vraag 3 

• Juiste antwoord:  B  
• Uitleg: Op het plaatje ziet u een klompvoet. 

Dit kan met de gipsbehandeling volgens 
Ponseti, weer recht gezet worden. 

 



Vraag 4 

Op welke plaats in het lichaam zijn vetcellen het 
ongezondst?  
 
A. In de billen en dijen 
B. Rondom de organen 
C. In de subcutane(onderhuidse) laag van de buik 
D. Op de spieren 

 



Vraag 4 

• Juiste antwoord: B 
• Uitleg: 

 



Vraag 5 

Wat wordt bedoeld met osteofyten? 
A. Het ontstaan van extra bot ten gevolge 

van slijtage bij artrose 
B. Breuken in afzakkende wervels 
C. Cellen die bot aanmaken 
D. Cellen die bot afbreken 



Vraag 5 

• Juiste antwoord: A  
• Uitleg:  
 
Door slijtage bij artrose kunnen osteofyten 
ontstaan. Cellen die bot opbouwen worden 
osteoblasten genoemd, cellen die bot afbreken 
heten osteoclasten. 
 



Vraag 6 

Welke scan wordt gebruikt om de botdichtheid 
te meten? 

A. Röntgenfoto 
B. DEXA-scan 
C. MRI-scan 
D. CT-scan 



Vraag 6 

• Juiste antwoord: B 
• Uitleg:  
Op een MRI (magnetic resonance imaging), ziet 
men vooral weke delen. Met CT en röntgen, zijn 
(beschadigingen aan) het bot te zien. Een DEXA-
scan kan worden gebruikt om de botdichtheid te 
analyseren. 

 



Vraag 7 

Wat is niet waar met betrekking tot jicht? 
 
A. Jicht komt het meeste voor in de grote teen 
B. Jicht ontstaat door ophoping van urinezuur 
C. De eerste aanval van jicht treedt vaak op bij 

mannen tussen 15 en 30 jaar 
D. Jicht is een vorm van artritis 
 



Vraag 7 

• Juiste antwoord: C  
• Uitleg: 
Jicht ontstaat vaak bij mannen 
tussen het 40e en 50e  
levensjaar. De man-vrouw  
verhouding is 8:1. 
 



Vraag 8 

Welke bewering is waar met betrekking tot de 
hoeveelheid calcium dat men zou moeten innemen? 

 
A. Vrouwen en mannen 50-70 jaar: minstens 600 mg 

per dag, gelijk aan ongeveer 3 glazen melk 
 

B. Vrouwen en mannen 50-70 jaar: minstens 1800 
mg per dag, gelijk aan ongeveer 10 glazen melk 

 
C.  Vrouwen en mannen 50-70 jaar: minstens 1100 
 mg per dag,  gelijk aan ongeveer 6 glazen melk 

 



Vraag 8 

• Juiste antwoord: C 
• Uitleg:  
Voldoende Calcium:  
–Vrouwen en mannen < 50 jaar: minstens 1000 mg 
per dag  
–Vrouwen en mannen 50-70 jaar: minstens 1100 
mg per dag  
–Vrouwen en mannen > 70 jaar : minstens 1200 mg 
per dag  
 



Vraag 9 

Dat het gezond is om te bewegen is algemeen 
bekend. Maar van de onderstaande vier 
gevolgen van training is er één die niet altijd 
voorkomt. Welke is dat? 
A. Meer mitochondria 
B. Verbeterde suikeropname in de spier 
C. Verbeterde metabole gezondheid 
D. Gewichtsverlies 

 



Vraag 9 

• Juiste antwoord: D 
• Uitleg:  
 Gewichtsverlies is niet altijd een  
    gevolg van bewegen. Het is mogelijk dat je 

geneigd bent om meer te gaan rusten en eten na 
het sporten. Daarnaast worden er ook spieren 
opgebouwd die zwaar wegen. Echter is er wel 
altijd een verbetering van de suikeropname in de 
spier en meer mitochondria die tot een 
verbeterde metabole gezondheid leiden. Het 
verbranden van suikers wordt dus vergroot. 
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Vraag 10 

Wanneer spieren verzuren, treedt een 
opstapeling van het stofje ‘lactaat’ op. Bij 
welke vorm van verbranding van glucose in de 
spier ontstaat het meeste lactaat? 
 
A. Verbranding met zuurstof (aeroob) 
B. Verbranding zonder zuurstof (anaeroob)  



Vraag 10 

• Juiste antwoord: B 
• Uitleg: 
In tegenstelling tot de aerobe verbranding, vindt 
de anaerobe stofwisseling buiten de 
mitochondriën plaats en verbruikt geen zuurstof. 
De anaerobe lactaat (melkzuur) vormende 
stofwisseling heeft als energiebron glucose of 
glycogeen nodig.  



Vraag 11 

Wat is geen effect van anabole steroiden? 
 
A. De opbouw van spieren 
B. Testikelatrofie 
C. De afbraak van spieren 
D. Borstgroei bij mannen 



Vraag 11 

• Juiste antwoord: C 
• Uitleg:  
Anabole steroïden zijn hormonen die de opbouw van 
weefsels, met name spieren en botten, stimuleren. Het 
wordt dan ook veel gebruikt bij het bodybuilden en de 
atletiek. Het gebruik van anabole steroïden is niet 
zonder risico. Veel voorkomende bijwerkingen zijn acne, 
borstgroei bij mannen en vermannelijking bij vrouwen.  



Vraag 12 

Wat kan een oorzaak zijn van een 
wervelkanaalstenose? 
 
A. Verminderd calcium 
B. Osteofyt vorming 
C. Grote hoeveelheden melk drinken 

 



Vraag 12 

• Juiste antwoord: B  
• Uitleg: Bij osteofyt vorming ontstaan 

er abnormale botuitstulpingen bij de 
gewrichtsranden. Hierdoor vernauwt 
het kanaal waar de zenuwbanen 
door lopen en ontstaat er een 
wervelkanaalstenose. 
 



Vraag 13 

Klachten van de ziekte van Bechterew komen vooral 
voor: 

A. Bij vrouwen 
B. In de rug 
C. In de eindkootjes van de vingers 
D. In de grote teen 

 



Vraag 13 

• Juiste antwoord:  B 
• Uitleg:  

De ziekte van Bechterew is een chronische 
inflammatoire aandoening van met name de 
rug. Het komt vooral voor bij mannen en 
patiënten hebben er het meeste last van in 
rust.  
 



Vraag 14 

Er zijn drie grote risicofactoren voor sterfte: 
tabakgebruik, alcoholgebruik en fysieke inactiviteit. 
Wat is de juiste volgorde van grootste risicofactor naar 
de minst grote risicofactor? 
A. Tabakgebruik – fysieke inactiviteit – alcoholgebruik. 
B. Fysieke inactiviteit – alcoholgebruik – tabakgebruik. 
C. Alcoholgebruik – fysieke inactiviteit – tabakgebruik. 

 
 



Vraag 14 

• Juiste antwoord: A 
• Uitleg:  
 

 



Vraag 15 

Uit hoeveel botten bestaat het menselijk skelet? 
Welk aantal benadert het correcte getal? 

A. 360 

B. 200 

C. 100 



Vraag 15 

• Juiste antwoord: B  
• Uitleg: Het skelet bestaat uit 206 botten. 

Baby’s vlak na de geboorte hebben ongeveer 
300 botten. Als baby’s groeien, groeien er 
enkele botten aan elkaar (zoals de schedel, 
denk aan de fontanellen) waardoor men 
uiteindelijk op het getal 206 uitkomt. 



Vraag 16 

Wat is het probleem bij een hernia? 
 
A. Een verzakte wervel 
B. Een uitstulping van de tussenwervelschijf 
C. Een vernauwing  van het wervelkanaal 

 



Vraag 16 

• Juiste antwoord: B 
• Uitleg: Een hernia is een uitstulping van de 

tussenwervelschijf, ofwel de discus. Deze uitstulping kan 
een zenuw beknellen, waardoor er verschijnselen van pijn 
en tintelingen op kunnen treden. Een vernauwing van het 
wervelkanaal, wordt een wervelkanaalstenose genoemd 
en de medische term voor een verzakte wervel is 
spondylolisthesis. 



Vraag 17 

Welke stelling over een reflex is juist? 
 

A. Een reflex is een bewuste beweging 
B. Door oprekking van de kniepees kan de 

kniepeesreflex optreden 
C. Bij een reflex, ontvangen de hersenen als eerste 

een signaal 

 



Vraag 17 

• Juiste antwoord: B 
• Uitleg:  

Door oprekking van de kniepees treedt de kniepees reflex 
op. Dit heeft de dokter misschien wel eens bij u getest. 
 
Een reflex is geen bewuste beweging, maar onbewust. De 
beweging wordt gedaan, voordat je je er bewust van wordt. 
 
Bij een reflex gaat het signaal van de spier, naar het 
ruggenmerg en dan weer direct terug naar de spier. Pas 
nadat de reflex afgelopen is, zal er een signaaltje naar de 
hersenen gaan. 



Vraag 18 

Het gewricht is opgebouwd uit verschillende 
elementen, bijvoorbeeld het gewrichtskraakbeen. Wat 
is de rol van gewrichtskraakbeen in een gewricht? 
 

A. Het fungeert als schokbreker en bevordert de 
glijbeweging van het gewricht 

B. Het fungeert als afsluiting van de gewrichtsholte 

C. Het zorgt voor stabilisatie van het gewricht 

 



Vraag 18 

• Juiste antwoord:  A 
• Uitleg: Gewrichtskraakbeen werkt als schokbreker en 

bevordert de glijbeweging van het gewricht doordat 
het wrijving vermindert.  
Het gewrichtskapsel zorgt voor afsluiting van de 
gewrichtsholte. De gewrichtsbanden, ook wel 
ligamenten genoemd, zorgen voor stabiliteit van het 
gewricht, dit voorkomt luxaties.  
 



Vraag 19 

Osteoporose komt voor bij: 
 
A. 1 op 2 vrouwen en 1 op 3 mannen 50 jaar en ouder 
B. 1 op 3 vrouwen en 1 op 8 mannen 50 jaar en ouder 
C. 1 op 5 vrouwen en 1 op 8 mannen 50 jaar en ouder 

 



Vraag 19 

• Juiste antwoord: B  
• Uitleg: In sommige gevallen komt osteoporose ook 

voor bij jongere mensen. Dit is het geval als mensen 
een ziekte hebben of medicijnen gebruiken die de 
kans groter maken. Daarnaast heeft een vrouw die 
vroeg in de overgang komt, ook meer kans om eerder 
osteoporose te krijgen.   

 
 



Vraag 20 

Wat is geen gevolg van een dwarslaesie? 
A. Verlies van gevoel 
B. Incontinentie 
C. Verminderde bewegingsmogelijkheid 
D. Verminderde mimiek 



Vraag 20 

• Juiste antwoord: D  
• Uitleg:  
Een dwarslaesie heeft gevolgen voor zowel de 
motoriek als het gevoel. Echter zal de 
dwarslaesie nooit het gevoel of de motoriek van 
het gezicht aantasten. 



Vraag 21 

Welke van de onderstaande beweringen over 
het verschil tussen Multiple Sclerose (MS) en 
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is juist? 
A. Bij ALS zijn alleen de motorische neuronen 

aangedaan en bij MS zowel motorische als 
sensorische neuronen 

B. ALS begint meestal tussen 20-40 jaar en MS 
meestal tussen 50-60 jaar. 

C. ALS komt vaker voor dan MS 
 



Vraag 21 

• Juiste antwoord: A 
• Uitleg:  

 



Vraag 22 

Het, volgens Dr. Hartgens, verboden woord shin 
splint/springschenen, is een vorm van een ... 
blessure? 
 
A. Acute 
B. Chronische 

 



Vraag 22 

• Juiste antwoord: B 
• Uitleg: Het is een chronische blessure die 

geleidelijk kan ontstaan door bijvoorbeeld 
overbelasting. 
 



Vraag 23 

Welke vitamine is het meest noodzakelijk om calcium 
te kunnen opnemen en hoe krijg je deze vitamine 
binnen? 

A. Vitamine D, voornamelijk door de zon 
B. Vitamine C, door het eten van groente en fruit 
C. Vitamine A, door het eten van wortels 



Vraag 23 

• Juiste antwoord: A  
• Uitleg: Vitamine D is nodig om calcium uit de 

voeding in ons lichaam op te nemen en zoals u 
weet is calcium erg belangrijk voor onze 
botten. Zonlicht is de voornaamste bron van 
vitamine D.  

 



Vraag 24 

Na hoeveel weken kan een kind het hoofd stabiel 
houden tijdens het zitten? 
A. 4 weken 
B. 8 weken 
C. 16 weken 



Vraag 24 

• Juiste antwoord: C  
• Uitleg: Het stabiel houden van het hoofd is 

onderdeel van de ontwikkeling van de grove 
motoriek. De grove motoriek kent 
verschillende mijlpalen, waarvan dit er één is. 
De mijlpalen worden in de praktijk gevolgd 
d.m.v. het ‘Van Wiechenschema’. Het uitblijven 
van mijlpalen kan duiden op een 
ontwikkelingsachterstand.  

 



Vraag 25 

Wat wordt bedoeld met artrodese? 
A. Een behandeling van artrose waarbij het 

gewricht wordt vastgezet 
B. Een behandeling van artrose waarbij het 

gewricht vervangen wordt 
C. Een kijkoperatie in het gewricht waarbij 

onregelmatigheden in kraakbeen kunnen 
worden weggehaald 
 

 



Vraag 25 

• Juiste antwoord: A  
• Uitleg:  
Als een gewricht wordt vervangen wordt dit een 
prothese genoemd.  
Een kijkoperatie in het gewricht heet een artroscopie. 
Door een gewricht vast te zetten (artrodese), hebben 
patiënten minder pijn maar ook minder 
bewegingsmogelijkheden. 
 
 
 



Vraag 26 

Een tenniselleboog is een vorm van een tendinitis 
(peesontsteking) 
 
A. Waar  
B. Niet waar 



Vraag 26 

• Juiste antwoord: A 
• Uitleg: Door overbelasting van de handstrekkers die 

aanhechten op de elleboog, kan een tenniselleboog 
ontstaan. De term is ietwat misleidend want de 
tenniselleboog kan ook ander oorzaken hebben dan 
tennissen.  



Vraag 27 

Wat is waar met betrekking tot fibromyalgie? 
A. Fibromyalgie wordt ook wel weke delen 

reuma genoemd 
B. Fibromyalgie kenmerkt zich door 

ontstekingen van gewrichten 
C. Fibromyalgie kan makkelijk behandeld 

worden door medicijnen 



Vraag 27 

• Juiste antwoord: A 
• Uitleg: Fibromyalgie betekent letterlijk 

bindweefselspierpijn en wordt gekenmerkt 
door (chronische) pijn in bindweefsel en 
spieren. De precieze oorzaak van deze 
aandoening is onbekend en hierdoor is er ook 
geen specifieke medicatie. Veelal wordt 
oefentherapie voorgeschreven.  



Vraag 28 

Wat is waar? 
Bij de geboorte hebben alle kinderen in zekere 
mate:  
A. O-benen 
B. X-benen 



Vraag 28 

• Juiste antwoord: A 
• Uitleg: Bij de geboorte hebben alle kinderen in zeker mate O-

benen. In het eerste levensjaar verandert dat langzaam. Een 
groot deel van de kinderen heeft rond het derde levensjaar X-
benen. Bij jongens verdwijnen deze meestal, terwijl ze bij 
meisjes vaak in lichte vorm blijven staan.  

 



Vraag 29 

Welke spier zorgt (voornamelijk) voor het 
strekken van het been? 
A. De bovenbeenspier aan de voorkant van het 

been 
B. De hamstrings aan de achterkant van het 

bovenbeen  
C. De kuitspier 



Vraag 29 

• Antwoord: A 
• Uitleg: Om het been te strekken, moet de 

bovenbeenspier aan de voorkant van het been 
samentrekken.  

 



Vraag 30 

Welke van de onderstaande antwoorden is geen 
functie van het skelet? 

 
A. Het skelet dient als aanhechtingspunt voor 

pezen (die weer verbonden zijn met spieren) 
 

B. Het skelet biedt bescherming aan organen 
 

C. Het skelet produceert het hormoon 
erytropoëtine (EPO), dit hormoon stimuleert de 
aanmaak van rode bloedcellen 



Vraag 30 

• Juiste antwoord: C 
• Uitleg:  

EPO (erytropoëtine) wordt aangemaakt in de nieren. Rode 
bloedcellen worden wél in het beenmerg van het bot 
aangemaakt.  
Echter produceert het bot zelf geen EPO. 
De schedel en ribbenkast, onderdelen van skelet, bieden 
bescherming aan organen zoals de hersenen, het hart en de 
longen. 



Vraag 31 

In welke twee fases wordt het looppatroon 
verdeeld? 

 
A. De standfase en de strekfase 
B. De standfase en de zwaaifase 
C. De afzetfase en de zwaaifase  



Vraag 31 

• Juiste antwoord: B 
• Uitleg: Het looppatroon wordt verdeeld in de 

standfase en de zwaaifase. De standfase 
maakt 60% deel uit van het looppatroon en de 
zwaaifase 40%.   
 



Vraag 32 

Wat is waar over scoliose? 
 

A. Dit is hetzelfde als een ‘holle rug’ 
B. Hierbij treedt een verdraaiing van de 

wervelkolom op, wat leidt tot een bolling aan 
de rugzijde 

C. Is nooit aangeboren, maar altijd verworven 
 
 



Vraag 32 

• Antwoord: B 
• Uitleg: Bij een scoliose treedt een zijwaartse 

bocht en verdraaiing op van de wervelkolom. 
Door de verdraaiing van de wervelkolom, 
ontstaat vaak een bolling aan de rugzijde (ter 
hoogte van de borst). Deze bolling wordt ook 
wel een gibbus genoemd.  
 
Een ‘holle rug’, wordt ook wel overmatige 
lordose genoemd. 
  
Een scoliose kan zijn aangeboren wanneer de 
wervels, die in de ontwikkeling van de baby in 
de baarmoeder eerst aan elkaar zitten, niet 
goed los van elkaar raken (segmentatie 
defect). Hierdoor kan scoliose ontstaan.  

Overmatige lordose  

Gibbus 

Presentator
Presentatienotities
Congenitale scoliose: kan komen door afwijking in de wervels (deze afwijking kan onstaan door een segmentatiestoornis of formatiestoornis van de wervels). Antwoord C betreft een segementatie defect:�In de eerste tekening hebben we segmentatiedefecten. In zo’n geval waarin 4 wervels aan elkaar gegroeid zijn, zal er zeer weinig evolutie optreden. In dat blok is er geen groei meer. �In de tweede tekening is er een asymmetrische baar: er is een echte baarvorming tussen 4 wervels aan de linkerkant terwijl er aan de rechterkant nog alle groei is. Dat geeft een heel agressieve evolutie van de scoliose. 



Vraag 33 

Wat zijn Kanalen van Havers? 
 
A. Dit zijn kanalen in de spieren, waardoor 
bloedvaten en zenuwen lopen 
B. Dit zijn kanalen in het bot, waardoor bloedvaten 
en zenuwen lopen 
C. Dit zijn kanalen in de huid, waardoor bloedvaten 
en zenuwen lopen 

 

Presentator
Presentatienotities
Moeilijke vraag



Vraag 33 

• Antwoord: B  
Uitleg: Om het bot van voedingsstoffen en zuurstof te  
voorzien, lopen er bloedvaten 
door het bot. De kanalen  
waar ze doorheen lopen, worden  
de kanalen van Havers genoemd.  



Vraag 34 

Verlies van spiermassa wordt ook wel …. 
genoemd? 

A. Atrofie 
B. Hypertrofie  
C. Dystrofie 
D. Hyperplasie 

 



Vraag 34 

• Antwoord: A 
Uitleg:  
- Atrofie is het kleiner worden van (spier)cellen. 
- Hypertrofie is de vergroting van (spier)cellen. 
- Dystrofie is een pijnsyndroom wat een complicatie is 
van sommige operaties.  
- Hyperplasie is vergroting door toename van het aantal 

(spier)cellen. 

 
 



Vraag 35 

Koolhydraten verbrand je sneller dan vet 
 
A. Juist 
B. Onjuist 
 



Vraag 35 

• Antwoord: A 
• Uitleg:  

 



Laatste vraag 

• Hoeveel calorieën je verbrandt, hangt af van je 
stofwisseling, je leeftijd en hoe zwaar je bent. 
In de regel wordt de volgende formule 
gebruikt om de hoeveelheid kcal die verbrand 
worden uit te rekenen:  Kcal x kg x uur.  

Stel iemand van 75kg gaat een uur hardlopen 
(11 km/uur) , hoeveel kcal verbruikt deze 
persoon dan? 
 

 



Laatste vraag 

 
 

11,5 x 75 x 1 = 862,5 kcal 
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