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Medisch Rekenen. Oefentoets 2.

Mevrouw De Jong moet worden geopereerd aan haar maag. Ze heeft diabetes. Ze

mag voor de operatie niets eten en de arts schrijft een glucose-infuus voor. Jij moet
het infuus afstellen, waarbij er 1500 ml glucose 5% per 24 uur moet inlopen.
a. Bereken de druppelsnelheid.
b. Bereken de pompstand.

De volgende dagen moet mevrouw De Jong Antibiotica via het infuus hebben. Dit
loopt in via 100 ml NaCl 0,9 o/o in 30 minuten.
a. Bereken de druppelsnelheid.
b. Bereken de pompstand.

Je moet mevrouw Welleweerd per infuuspomp furosemide geven. Een ampulvan 10
ml bevat L00 mg furosemide, je geeft deze oplossing onverdund. Je moet 30 mg per
uur toedienen.
a. Op welke stand moet je de pomp instellen?
b. Je verhoogt de dosis naar 1200 mg per 24 uur. Op welke stand moet je nu de pomp
instellen?

Mevrouw Vogelzang heeft een zware griep gehad en kampt nog met de naweeën van
bronchitis. Hierdoor is ze regelmatig benauwd, vooral als ze ligt. Voor de nacht mag
ze 1 liter zuurstof per minuut hebben. Op de patiëntenkamer staat een
zuurstofcilinder van 10 liter, de manometer staat op 135 bar.Zij gaat om 22 uur naar
bed en staat de volgende ochtend om 10 uur op.
a. Hoeveel liter zuurstof zit er dan nog in de fles?
b. Wat is de stand van de manometer om L0 uur?

Jeannet Arends moet vreselijk hoesten. Ze wordt daar erg moe van. De arts geeft de
opdracht promethazine te geven, 0,4 mg/kg i.m. Jet weegt 15 kg. Je beschikt over
ampullen promethazine 20 mg= 1 ml.
a. Hoeveel ml promethazine moet je geven?

b. Als Jeannet 18 kg zou wegen, hoeveel ml zou je dan moeten geven?

Joska de Ruiter, t2 jaar, is onder narcose geweest in verband met een operatie aan
haar knie. Ze is nu misselijk. Je moet haar een i.m. injectie Primperan geven. Ze mag
O,lmg/kg hebben, ze weegt 32 kg. In de ampul Primperan zit 5 mg/ml.
a. Hoeveel mlgeef je?

b. Het lukt niet om Joska te injecteren, ze is te bang. Je geeft een drankje, 5 ml = 5
mg. Hoeveel ml drank geef je?

fn een liter Halamidoplossing zit25 g Halamid. Wat is de concentratie van deze
oplossing
a. Uitgedrukt in %
b. Hoeveel mg Halamid zit er in de oplossing? En hoeveel mg Halamid is dat per mL?
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Mevrouw Servaas ondergaat over 30 minuten een bronchoscopie. Ze is erg bang. De
arts schrijft midazolam voor. Je beschikt over midazolamO,4o/o. Je moet haar 0,L0
mg/kggeven, ze weegt 80 kg.

a. Hoeveel mlinjecteer je?

b. Stel, ze weegt 60 kilo. Hoeveel ml had je dan moeten injecteren?

Mirthe heeft een ernstlge middenoorontsteking. Zij is erg ziek. De arts geeft je
opdracht Mirthe een injectie penicilline te geven. Mirthe weegt L2 kg en je moet haar
70 000 l1/ke/Za uur geven verdeeld over vier gelijke doses.
a. Hoeveel lE krijgt M¡rthe per keer?
b. Je hebt een injectieflacon met 500 000 lE penicilline. Dit moet je voor injecties
oplossen in 5 ml sterielwater.
Hoeveel ml moet je injecteren per dosis?

Je moet dhr. de Vries een injectie geven van 7000 lE heparine. Je beschikt over een
ampuldie per ml 5000 lE bevat.
a. Hoeveel ml heparine geef je?

b. Je beschikt ook over ampullen van 10 000 lE/ml. Hoeveel ml geef je dan?



Antwoorden - Medisch Rekenen - Oefentoets 2.

Mevrouw De Jong moet worden geopereerd aan haar maag. Ze heeft diabetes. Ze
mag voor de operatie niets eten en de arts schrijft een glucose-infuus voor. Jij moet
het infuus afstellen, waarbij er 1500 ml cose 5% per 24 uur moet in lopen.
a. Bereken de druppelsnelheid.
b. Bereken de pompstand (in ml/uur).

De volgende dagen moet mevrouw De Jong Antibiotica via het infuus hebben. Dit
loopt in via 100 mlNaCl 0,9% in 30 minuten.
a. Bereken de druppelsnelheid.
b. Bereken de pompstand (in ml/uur)

Je moet mevrouw Welleweerd per infuuspomp furosemide geven. Een ampul van L0
ml bevat 100 mg furosemide, je geeft deze oplossing onverdund. Je moet 30 mg per
uur toedienen.
a. Op welke stand moet je de pomp instellen? = 3 ml per uur
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b. Je verh
instellen?

de dosis naar 1200 mg per 24 uur. Op welke stand moet je nu de pomp

= 5 ml per uur

4 Mevrouw Vogelzang heeft een zware griep gehad en kampt nog met de naweeën van
bronchitis. Hierdoor is ze regelmatig benauwd, vooral als ze ligt. Voor de nacht mag
ze 1 liter zuurstof per minuut hebben. Op de patiëntenkamer staat een
zuurstofcilinder van 10 liter, de manometer staat op 135 bar.Tij gaat om 22 uur naar
bed en staat de volgende ochtend om 10 uur op.
a. Hoeveel liter zuurstof zit er dan nog In de fles?
b. Wat is de stand van de manometer om 10 uur?

Jeannet Arends moet vreselijk hoesten. Ze wordt daar erg moe van, De arts geeft de
opdracht promethazine te geven, 0,4 mg/kg i.m. Jet weegt 15 kg. Je beschikt over
ampullen promethazine 20 mg= 1 ml.
a. Hoeveel ml promethazine moet je geven? I
b. Als Jeannet 18 kg zou wegen, hoeveel ml zou je dan moeten geven? I

6.

7. ln een liter Halamidoplossing ziT25 g Halamid. Wat is de concentratie van deze
oplossing
a. Uitgedrukt in % = I
b. Hoeveel mg Halamid zit er in de oplossing?

Joska de Ruiter, t2 jaar, is onder narcose geweest in verband met een operatie aan
haar knie. Ze is nu misselijk. Je moet haar een i.m. injectie Primperan geven. Ze mag
O,tmg/kg hebben, ze weegt 32 kg. ln de ampul Primperan zit 5 mg/ml.
a. Hoeveel ml geef je? I
b. Het lukt niet om Joska te injecteren, ze is te bang. Je geeft een drankje, 5 ml = 5
mg. Hoeveel ml drank geer¡eil
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Mevrouw Servaas ondergaat over 30 minuten een bronchoscopie. Ze is erg bang. De
arts schrijft midazolam voor. Je beschikt over midaz olam O,4o/o. Je moet haar 0,10
mg/kggeven, ze weegt 80 kg.

a. Hoeveel mlinjecteer jel
b. Stel, ze weegt 60 kilo. Hoeveel ml had je dan moeten injecteren? I
Mirthe heeft een ernstige middenoorontsteking. Zij is erg ziek. De arts geeft je
opdracht M¡rthe een injectie penicilline te geven. Mirthe weegt 12 kg en je moet haar
70 000 lE/ke/za uur geven verdeeld
a. Hoeveel lE krijgt Mirthe per keer?
b. Je hebt een injectieflacon met 500 000 lE penicilline. Dit moet je voor injecties
oplossen in 5 mlsterielwater.
Hoeveel ml moet je injecteren per dosis? I
Je moet dhr. de Vries een injectie geven van 7000 lE heparine. Je beschikt over een
ampuldie per m|5000 lE bevat.
a. Hoeveelmlheparine geef je?I
b. Je beschikt ook over ampullen van 10 000 lE/ml. Hoeveel mlgeef je dan? f

over vier doses.

10



ÖgFghlïosTs heriscu PEkGrUErv 2

Af\Ir\Joo( pEfv.
o a

6 A. tSoo rrL x ¿,o -- So.oCo dc : lvqo rrr\rt = ao,B -+ æ
B. rsootmL : 2t{ = 62,5 

^L 
g qi.^r { R-pslord 61.5

àcl
lr¡¡.îa.

A

ß

. tcÞ r^^L X l-s = ¿.ù¡o dr ; Bs uì¿ = 66,1__r (sig*l^ rr,l.

oo ,rr^L 3o ¡"Ìy.. ten
2 ,t^" 1¡l.
e

3¡o uL'r¿ 
fàqFsù"^ d =jÀo

0 A. 1oo lo ,nL

3Þ 7 mL F r.r.r,tr rf (ì.¡rsto- á *
rg loo rv.q qtr 1o n^L .

Sstta¿ I !5ruL
'i^:.1_':" =;nx r* " u't^r'

W tP(:r> 
Po*¡r la",r,el: f

@ ,-rFPu^r # -lLoz I lø\uu,nt
CÐ ,, ur¡( =') T2Ð lr¡.n.

^
l3so L02
r"*;.-fe', €

zi- t otI nodrcl
(

g- - - {rs rr^Iru

t35o L 0z -T.o Lo. 6¡o Lô2 owr.

-..'..'-
ß tsAf * Aa"rÇ lL.ôzi^¿c-44¿. I rzõLar.r"e y- .cí ;îder=

6 3s L0¿: rsl Ð 6s 3A(

----

ffi A fi ô,ul u I
'ì r5

.{ 2Þ r n^L.
6 *Í

Yf^ 7
r ô,3 n^L

o t( .l

7 2Ð j4 1 z"L.
2

\

o

B g
7,

rB

.g
T.2

Á.
7 o S\ r¡(

¡



or+zl¡ceTs hEoi¡cu PererugN; z veqvoL;

ANTt¡ùoßDgfv.
¡ o

4
& A þ ô I

¡
lì^ r1

7 ,,\ tzÇt- t I r¡^L'

3,L 3 z ^r o 6.. *L

ß
Sr,t^ L .5'1^

3,2ru 2
3 2 n¡L'
Þ--.7

0 t%=t
17" = 7.

f Y lÙo ¿arL' 4 =(OOo ¿{¿

^

foo ørL

/I %sqt

d'"=-Å\
toso r,t,nL

! looo
B

2çy, tooo = F
rr

læorvr

¿s ,r l.^L-> :5 nrL

ß A
þ

n3
OlOr\ 4

I & ¿d '%
5to
3q

TT, I nnL.

l vr¡L'B ^1 o,t{ %

---.> *? ? t^a.
===-

ß ,op qro
I "A='l I th t

(r
î

o,\

T ? r^Srr^L'Þ-

0 A. q /.or.¡
o-or>o 9É I

& ? t:-

8q..""'tr6
ol- 2to.ooc tÉ dcst:.

ß 5Ò€>.s\) LY s*Lts 15.ôôO ? 2tywL.Æ

A. s¡oofg ¿ P.L. 1o,so r€ tl ,u. L,
?

¡

3 looo

a

1o,sfÉ I q n¡L'>
6. ß*p"[ û

7.oso16 ô ìt rr¡L
Þ


