
Itemontwikkelaar: JV  
 
Afkorting subdiscipline:  CC-ENDO  
 
Thema: (bv. hoofdstuk)  
 
 
Opdracht: (eventueel met inbegrip van ziektegeschiedenis) 
Welke anticonceptiemethode is het werkzaamst om het aantal bloedingsdagen per jaar te 
verminderen? 
 
 
Opties:  
a.  desogestrel 75 mg/dag  
b.  etonogestrel subcutaan staafje  
c.  koperbevattend IUCD met 375 mm2 koper  
d.  levonorgestrelbevattend IUCD 
e.  trifasische orale contraceptiva  
 
Juiste antwoord: d 
  



Itemontwikkelaar: ·IV 
 
Afkorting subdiscipline: Gynaecologie  
 
Thema: Infecties  
 
Opdracht: 
 
Diabetes is een voorbeschikkende factor tot het ontwikkelen van een vaginale infectie door:  
 
Opties:  
 

a. Candida Albicans 
b. Chlamydia Trachomatis 
c. Gardnerella vaginalis 
d. Neisseria Gonorrhoeae 
e. Trichomonas vaginalis 

 
Juist antwoord: ·a 
 



MEERKEUZEVRAGEN VERLOSKUNDE/GYNAECOLOGIE 
 
 
 
Itemontwikkelaar: BS    
 
Afkorting subdiscipline: Obst 
 
Thema: (bv. hoofdstuk)  
 
 
Opdracht: (eventueel met inbegrip van ziektegeschiedenis) 
 
Wanneer een zwangere buitenlandse vrouw een voor u ongekend vitaminepreparaat inneemt 
dan zal je vooral letten op de concentratie 
 

a. ascorbinezuur 
b. nicotinamide 
c. pyridoxine 
d. retinol 
e. thiamine 

 
Antwoord: d 



FORMULIER OPSTELLEN MEERKEUZEVRAGEN VER/GYN 
 
 
 
Itemontwikkelaar: TD 
 
Afkorting subdiscipline: Gynaecologie  
 
Thema: · 
 
Opdracht: (eventueel met inbegrip van ziektegeschiedenis) 

Het voornaamste risico van een onvolledig miskraam is: 

 
Opties: (in alfabetische volgorde) 
 

a. intrauteriene adhesies met infertiliteit 

b. intrauteriene infectie met peritonitis 

c. ontwikkeling van choriocarcionma 

d. ontwikkeling van mola hydatiformis 

e. verhoogde kans op extra-uteriene zwangerschap 

 
Juiste antwoord: b  
 



FORMULIER OPSTELLEN MEERKEUZEVRAGEN VER/GYN 
 
Itemontwikkelaar: JV  
 
Opdracht: (eventueel met inbegrip van ziektegeschiedenis) 
Een vriendin belt je vandaag om 21u30 met de boodschap dat zij gisteren de inname van haar 
eerste pil is vergeten; zij gebruikt een derde generatiepil (Desorelle 30) en neemt ze 
gewoonlijk ’s avonds in. Je vraagt of ze recent seks gehad heeft, en ze zegt, ja eergisteren. 
Ben ik nu veilig, vraagt ze jou vervolgens. Uw advies? 
  
Opties:  
a. start nu gewoon met de pil  
b. start nu met de pil en gebruik bij seks gedurende de volgende 7 dagen ook een condoom 
c. neem nu de pil van gisteren en vandaag in  
d. neem nu de pil van gisteren en vandaag in en gebruik bij seks gedurende de volgende 7 
dagen ook een condoom 
e. neem nu de pil van gisteren en vandaag in, gebruik bij seks gedurende de volgende 7 dagen 
ook een condoom, en neem tevens de noodpil zo snel mogelijk in   
 
Juiste antwoord: e 



MEERKEUZEVRAGEN VERLOSKUNDE/GYNAECOLOGIE 
 
Itemontwikkelaar: ·IV 
 
Afkorting subdiscipline: Gynaecologie  
 
Thema: Borstcarcinoom 
 
Opdracht: 
 
Een patiënte van 38 jaar onderging een brede excisie en okselklieruitruiming wegens een 
weinig gedifferentieerd ductaal borstcarcinoom van 24 mm. De sectievlakken zijn negatief. 
Twee van de 12 verwijderde okselklieren zijn metastatisch ingenomen. De oestrogeen en 
progestageen receptoren zijn negatief. De patiënte ondergaat postoperatief een radiotherapie 
van de borst met een boost op het tumorbed. Welke postoperatieve behandeling beveel je aan:  
 
Opties:  
 

a. Aromatase inhibitor 
b. Castratie 
c. Chemotherapie 
d. Geen 
e. Tamoxifen 

 
Juist antwoord: · c 



 Itemontwikkelaars P. Neven/ I. Vergote 
 

Opdracht : 
Een dame van 55 jaar had 5j geleden een brede excisie voor een beperkte cluster Le Gal III 
microverkalkingen thv de linkerborst. Het anatomopathologisch rapport stelde een adenosis 
haard (vorm van proliferatieve hyerplasie) zonder atypie vast. Ze neemt hormonale substitutie 
owv invaliderende warmteopwellingen; een poging tot stoppen mislukte omdat de vapeurs 
ondraaglijk terugkwamen. Haar jongste en enige zus is 45 jaar en heeft nu een unilaterale 
borstkanker. Er zijn geen andere leden met borstkanker in deze familie. Haar meest recente 
mammo- en echografie zijn normaal (atroof klierweefsel). Welke van de volgende stellingen 
is juist: 
 

a. Dit is een strikte contra-indicatie voor elke vorm van hormonale substitutie 
b. Een jaarlijkse kernspintomografie (MRI) met elke 6 maanden een mammo- en 

echografie alsook klinisch borstklieronderzoek zijn ons advies 
c. Haar levensrisico op borstkanker is door het feit dat haar zus borstkanker heeft 

rond de 80% 
d. Haar levensrisico op borstkanker is rond de 15-20%. 
e. Haar levensrisico op borstkanker is door haar persoonlijke en familiale 

voorgeschiedenis niet verhoogd nl. 10%. 
 
Juist antwoord is d.  
  



Itemontwikkelaars A. van Steen / I. Vergote  
 
Een vrouw van 31 jaar presenteert zich met een klinische nodus in haar rechterborst.  Welk 
technisch onderzoek gaat U in de eerste instantie laten uitvoeren : 
  
A  een cytologische punctie 
 B  een echografie 
 C een mammografie, één opname per borst 
 D een mammografie, 2 opnamen per borst 
 
Juist antwoord is B 
 
  



Itemontwikkelaars A. van Steen  
 
Eén van onderstaande beweringen is  geen indicatie voor een MR-onderzoek van de borst. 
 
A pijnlijke zone, door patiënte opgemerkt. 
B verschil in resultaat tussen kliniek en mammografie 
C verschil in resultaat tussen mammografie en echografie 
D evaluatie van chemotherapie. 
 
Juist antwoord is A 



Itemontwikkelaars A. van Steen 
 
Cytologische punctie(FNAC) : één van volgende beweringen is correct. 
 
A gebeurt altijd onder locale anesthesie. 
B men verkrijgt slechts een klein stukje weefsel. 
C men kan hiermee het verschil tussen een invasief of een in situ carcinoom niet maken. 
D men dient nuchter te zijn voor dit onderzoek. 
 
Juist antwoord is C 



Itemontwikkelaars D. Van Beckevoort / I. Vergote 
 
Kenmerkend voor een adnexiëel teratoma op een computertomografie (CT) is de 
aanwezigheid van: 
 
A. bloed 
B. vet 
C. necrose 
D. vocht  
E. etter  
 
Juist antwoord is B



Itemontwikkelaars D. Van Beckevoort / I. Vergote  
 
Indien het echografisch onderzoek bij een premenopausale  vrouw met een ovariële massa en 
een normaal CA125 geen correcte differentiatie tussen benigne en maligne etiologie toelaat, is 
het beste beeldvormende niet invasieve tweede lijnsonderzoek een : 
 
A. Computer tomografie (CT) 
B. Magnetische resonantie (MRI) 
C. PET-CT 
D. RX angiografie  
E. PET 
 
Juist antwoord is B



Itemontwikkelaars D. Van Beckevoort / I. Vergote  
 
Wanneer tijdens beeldvorming een vaste adnexiële massa in combinatie met een hydrothorax 
en ascites voorkomt denken we in de eerste plaats aan een: 
 
A. cervixtumor 
B. corpus luteumcyste  
C. endometriosis  
D. ectopische zwangerschap 
E. ovariële tumor 
 
Juist antwoord is E 
 



Itemontwikkelaar: ·IV  
Afkorting subdiscipline: Gynaecologie  
 
Thema: Cervixcarcinoom  
 
Opdracht: 
 
Welk van de volgende stellingen is correct voor het cervixcarcinoom?  
 
 
Opties: 
 

a. wordt meestal veroorzaakt door infectie met het Herpes Simplex Virus (HSV) 
type 2.  

b. komt minder voor bij patiënten die orale contraceptie gebruiken. 
c. komt vaker voor bij patiënten die een intrauterine contraceptive device (IUCD) 

dragen.  
d. komt vaker voor bij vrouwen met een late menopauze. 
e. komt vaker voor na niertransplantatie. 

 
Juist antwoord is E 



Itemontwikkelaar : TD 
 
Een paar met vruchtbaarheidsproblemen meldt zich voor onderzoek. De patiënte was  nog 
nooit zwanger. Hij is 28 jaar, zij is 23 jaar.  Zij heeft sedert de pilstop een jaar geleden geen 
menstruaties meer gehad en heeft een lichte toename in lichaamsbeharing thv onderarmen en 
aangezicht, en een toename in BMI van 24 tot 29.   Wat is de meest waarschijnlijke diagnose 
op grond van deze elementen? 
 
 

a. Hypothalame amenorrhee 
b. Intrauteriene adhesies 
c. Polycystisch ovarieel syndroom 
d. Postpilamenorrhee  
e. Premature menopause 

Juist antwoord : c 



Itemontwikkelaar : DT 
 
Een patiënte presenteert zich met postmenopauzaal bloedverlies sinds 2 maanden. Er is geen 
pijn.  Het klinisch gynaecologisch onderzoek is normaal. De transvaginale echografie toont 
een endometrium met dubbelzijdig gemeten dikte van 8 mm. Wat is het beste initieel beleid? 
 
 

a. Conservatief beleid  
b. Endometriumbiopsie (bv. pipelle de Cornier) 
c. Endometriumresectie (hysteroscopisch) 
d. Hysterectomie (vaginaal of laparoscopisch, indien technisch haalbaar) 
e. Kernspintomografie (KST) = Magnetische resonantie (MRI) van het klein bekken 

 
Juiste antwoord : b 



Itemontwikkelaar : BS 
 
Nadat Mary Tudor (1516-1558) in 1554 de oudste zoon van Karel V huwt (Filip II) gaat ze 
herhaaldelijk in amenorroe en klaagt dan over pijnlijke borsten en een duidelijk uitgezet 
abdomen. Hoewel ze passioneel een zoon verlangde, was ze nooit zwanger. Men heeft bij 
haar naar aanleiding van deze problemen de diagnose gesteld van:  
 
 

a. Een voortijdige menopauze. 
b. Hemofilie met een bloedend corpus luteum. 
c. Een prolactinoma. 
d. Pseudocyesis. 
e. Cirrhose met ascites (“Bloody Mary!”). 

 
Juiste antwoord : d 



Itemontwikkelaar : BS 
 
Endotheeldisfunctie speelt een rol bij de intermediaire pathogenese van pre-eclampsie en kan 
in de praktijk gedocumenteerd worden door de plasmabepaling van: 
 
 

a. Adhesieve proteïnes (laminines,fibronectines). 
b. D-dimeren. 
c. Tromboxaan A2. 
d. EDRF (Endothelium-derived relaxing factor, NO). 
e. PF4 (platelet factor 5) of beta-tromboglobine. 

 
Juiste antwoord : a 



Itemontwikkelaar : BS 
 
Ketanserine is een: 
 
 

a. gecombineerde alfa- en betablocker.  
b. rechtstreekse spierrelaxant 
c. S1-serotonineantagonist ter hoogte van het vasculair endothelium 
d. S2-serotonineantagonist ter hoogte van bloedplaatjes en vasculaire spieren 
e. zuivere beta2-blocker. 

 
Juiste antwoord : d 



Itemontwikkelaar : JV 
 
Eén van de volgende aanbevelingen maakt deel uit van een begeleide natuurlijke 
familieplanning: 
 
 

a. coïtus interruptus vanaf dag 10 van de cyclus 
b. coïtus vermijden tussen dag 10 en dag 20 van de cyclus  
c. condoomgebruik vanaf dag 10 van de cyclus  
d. dagelijkse evaluatie van de cervix en mucorroe  
e. dagelijkse meting van de avondlijke temperatuur 

 
Juiste antwoord : d 



Itemontwikkelaar : JV 
 
Een 15-jarig meisje consulteert samen met haar moeder omwille van dysmenorroe die niet 
altijd beantwoordt aan analgetica of NSAID’s; ze moet soms van school wegblijven tijdens de 
menses. Er is nog geen seksueel contact geweest. De volgende stap is best: 
 
 

a. een combinatiepil voorschrijven 
b. een hysterosalpingografie afspreken om uteriene anomalieën uit te sluiten  
c. een koperbevattend IUCD plaatsen  
d. een laparoscopie afspreken om endometriose uit te sluiten 
e. een levonorgestrelbevattend IUCD plaatsen 

 
Juiste antwoord : a 



Itemontwikkelaar : JV 
 
Een 23-jarige vrouw consulteert met de vraag naar postcoïtale anticonceptie omwille van een 
gescheurd condoom. Zij weet niet dat de noodpil vrij verkrijgbaar is in apotheken. Uit de 
gynaecologische voorgeschiedenis weerhoudt u één AAP, en een cyclus tussen 28 en 35 
dagen; er is helemaal geen zwangerschapswens. Er is ook regelmatig wat afscheiding; u 
neemt een Chlamydia kweek, die achteraf positief blijkt te zijn. U schrijft de noodpil voor en 
geeft de patiënte een afspraak na één week. Na één week zou een goede keus zijn als 
anticonceptie op lange termijn: 
 
 

a. condoomgebruik combineren met een vaginaal spermicide 
b. een levonorgestrelbevattend IUCD  
c. een POP met desogestrel  
d. een subcutaan staafje met etonogestrel  
e. een vaginale ring met ethinyloestradiol en etonogestrel 

 
Juist antwoord : d 
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