
 

 

Groningen Selectie Geneeskunde 2019: 
 
Cognitieve toets (gesloten vragen):  
 
Vraag 1 - Welke bijwerking treedt regelmatig op bij het gebruik van Metformine bij de 
behandeling van diabetes mellitus type 2? 

a. myopathie/spierkrampen  
b. diarree 
c. flushing 
d. hypoglykemie 

 
Antwoord: B 

 
Vraag 2 - Type 2 diabetes kenmerkt zich door: 

a. een langzaam begin van de klachten  
b. aanwezige eilandcelantilichamen  
c. afwezige insulinespiegels 
d. piek in het ontstaan bij begin puberteit 

 
Antwoord: A 
 

Non-cognitieve toets: 

Opdracht 1: 

Tijdens jouw studie geneeskunde loop je een deel van jouw coschappen bij de afdeling 
heelkunde. Jouw begeleidend arts heeft jou gevraagd om bij een slapende patiënt X 
een medicijn in zijn infuus te spuiten. Tijdens het toedienen merk jij dat er een 
luchtbelletje in het infuus zit, door jouw toedoen. Een luchtbelletje in het infuus kan 
een luchtembolie als gevolg hebben.  
 
 Wat doe je? 

1. Je maakt patiënt X wakker, want hij heeft tenslotte het volledige recht om al 
zijn medische gegevens te weten, inclusief een fout als deze. Je vertelt het 
tegen een van je directe collega’s, en schrijft het in het logboek van patiënt 
X. 

2. Je onderneemt niks, want je ziet dat het luchtbelletje kleiner is dan 5mL, dus 
theoretisch gezien een zeer kleine kans op complicaties geeft. 

3. Je schrijft het in het logboek van patiënt X, zonder een van jouw directe 
collega’s het persoonlijk te vertellen, en zonder het patiënt X te vertellen. 

4. Je schrijft het in het logboek van patiënt X, en vertelt het een van jouw 
directe collega’s persoonlijk zodat er kennis is van deze fout, en vertelt het 
niet tegen patiënt X. 

Zet de antwoorden in de volgorde van hoe jij wél zou handelen naar hoe jij níét zou 
handelen.  
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Opdracht 2:  

In de volgende situaties dient een kandidaat de professionaliteit van een tandarts in 
te schatten. Je beoordeelt elke situatie op basis van een schaal tussen de 1 en 5. 
Hierbij is 1: zeer onprofessioneel en 5: zeer professioneel. De kandidaat hoeft verder 
geen uitleg te geven over waarom je voor dit cijfer kiest.  

1. Tijdens het doen van boodschappen komt een dokter zijn patien̈t in de Albert 
Heijn tegen. Afgelopen week kwam deze patien̈t bij deze arts op het spreekuur langs 
met eczeem. De arts vraagt daarom nu aan de patien̈t hoe het gaat met het eczeem.  

2. Een arts belt met informatie over een operatie naar de huistelefoon van de patien̈t, 
de echtgenote van de patien̈t neemt op. De arts vraagt aan de echtgenote of zij de 
informatie over de operatie aan haar man wil doorgeven.  

 
 
Deze voorbeeldopgaven zijn verleend door TentamenTrainingen.nl. 
Meer oefenvragen worden beschikbaar gesteld bij de aankoop van een 
selectietraining. 

 
Bezoek hun website voor meer informatie over de training! 
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