
Vraag 1 − MTS−V01 − 159.1.0

Een jonge vrouw van 16 jaar verzoekt een chirurgische behandeling in verband met condylomata acuminata.

Kunt u met haar een behandelovereenkomst aangaan?

A Ja

B Ja mits ouders of voogd toestemming geven

C Nee

Vraag 2 − MTS−V02 − 160.1.1

In 2013 werd het opleidingsakkoord gesloten door het ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Dit had als doel te
bezuinigen op de opleidingskosten van de medische vervolgopleidingen met behoud van de kwaliteit.

Welke invloed heeft dit akkoord op de opleidingsduur en instroom van aios?

A de opleidingsduur wordt verkort en het aantal aios neemt af

B de opleidingsduur blijft ongewijzigd en het aantal aios neemt af

C de opleidingsduur wordt verkort en het aantal aios blijft gelijk

Vraag 3 − MTS−V03 − 161.1.1

In het Medisch Contact werd in 2018 gerapporteerd over de werkdruk van a(n)iossen en burn-outklachten.

Welk percentage van de a(n)iossen ervaart klachten die passen bij burn-out?

A 5 %

B 20 %

C 50 %

Vraag 4 − MTS−V04 − 162.1.0

In 2018 won de Congolese gynaecoloog Denis Mukwege de nobelprijs voor de vrede. 

Deze prijs won hij in zijn strijd tegen:

A Perinatale sterfte

B Seksueel geweld

C Cervixcarcinoom

D Vrouwelijke genitale verminking
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Vraag 5 − MTS−V05 − 163.1.1

De AVG is een Europese regelgeving die per mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen heeft.

Waar staat AVG voor?

A Algemene verordening gegevensbescherming

B Anoniem Verdrag voor Gezondheidszorg

C Anonimiteit Verzekeren in Gezondheidszorg

Vraag 6 − MTS−V06 − 164.1.2

Op grond van de zorgverzekeringswet bleek het in 2019 niet meer mogelijk om een KID behandeling (kunstmatige inseminatie met
donorsperma) te vergoeden voor lesbische vrouwen en alleengaande vrouwen.

Waarom staat vergoeding vanuit de zorgverzekering ter discussie?

A Kosten te hoog, plafond bereikt

B Geen medische indicatie

C Uitsluiting buitenlandse donoren

D Religieuze bezwaren

Vraag 7 − MTS−V07 − 165.1.2

Bij de berekening van de zorgkosten van het Centraal Bureau voor Statestiek (CBS) wordt rekening gehouden met alle zorgkosten binnen de
sector zorg en welzijn. Daartoe behoort onder meer medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, verpleging en verzorging, kinderopvang en
maatschappelijke opvang.

Hoe hoog zullen deze totale zorgkosten in Nederland in 2020 ongeveer zijn?

A 5 miljard

B 20 miljard

C 100 miljard

D 250 miljard

Vraag 8 − MTS−V08 − 166.1.0

Welk specialisme heeft het grootste aandeel in schadeclaims in de periode 2007-2016?

A Gynaecologie

B Chirurgie

C Huisartsgeneeskunde

D Psychiatrie
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Vraag 9 − MTS−V09 − 167.1.1

Welk percentage van de te vaccineren meisjes in Nederland liet zich vaccineren tegen Humaan Papilloma virus (HPV) in 2017?

Ongeveer:

A 15 %

B 45 %

C 65 %

D 90 %

Vraag 10 − MTS−V10 − 168.1.0

Wie bepaalt of een aandoening binnen de grenzen ligt van wat ethisch en maatschappelijk aanvaardbaar is met betrekking tot PGD (pre-
implantatie genetische diagnostiek)?

A Landelijke indicatie commissie; LIC

B De overheid; Ministerie van VWS

C Beroepsvereniging gynaecologie; NVOG

D Beroepsvereniging klinisch genetici; VKGN

E De vier centra die PGD uitvoeren; MUMC+, AUMC, UMCG, UMCU

Vraag 11 − MTS−V11 − 169.1.0

Vanaf welke leeftijd mag een donorkind zelf naar de persoon herleidbare gegevens opvragen over de donor?

A 12 jaar

B 16 jaar

C 18 jaar
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