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Onderdeel 1 Basisrekenen 

1.1 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen 

1.  a) 4400 
b) 12.000 
c) 913 

d) 9950 
e) 9889 
f) 13800 

2.  a) 744 
b) 928 
c) 1558 

d) 52 
e) 36 
f) 18 

3.  a) 0,56 
b) 1,69 
c) 5,48 

d) 10101,68 
e) 45,34 

4.  a) 16,21 
b) 12,39 
c) 11,89 
d) 9,222 
e) 4,1 

f) 6,02 
g) -2,98 
h) 2,01 
i) 4,5 
j) 0,98 

5.  a) 4,95 
b) 6 
c) 2,6 

d) 14,4 
e) 50 
f) 4,563 

6.  € 252,70 
6822,9 : 54 = € 126,35 per lot 
Voor 2 loten: 126,35 x 2 = 252,7. Dus €252,70. 

7.  a) 1,5 
b) 3 
c) 13 

d) 5 
e) 0,6 

8.  a) 9.000 
b) 1.000 
c) 21.000 

d) 7.000 
e) 38.000 

9.  a) 24 
b) 17 
c) 23 

d) 91 
e) 43 

10.  a) 28 
b) 150 
c) 162 
d) 2 
e) 630 

f) 81 
g) 224 
h) 320 
i) 198 
j) 40 

11.  3x 
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1.2 Metriek stelsel 

1.  a) 1000 mcg 
b) 100 cl 
c) 0,001 l 
d) 1 μg 

e) 0,001 g 
f) 0,01 dl 
g) 1000 g 
h) 0,1 cl 

2.  a) 780 dl 
b) 500 ml 
c) 4000 l 
d) 600 ml 
e) 0,045 l 

f) 3,25 dl 
g) 60,587 l 
h) 90696 dl  
i) 0,00054 kl 
j) 0,007342 hl 

3.  a) 0,050 mg 
b) 40000 μg 
c) 0,58 kg 
d) 4300 dg  
e) 0,0000000057 g 

f) 85,641 dag  
g) 0,015263 kg 
h) 98531 cg 
i) 432100 µg 
j) 0,18915 hg 

4.  4500 gram 

5.  Nee 

6.  a) 8037 g 
b) 5245 g 
c) 925 cg 
d) 0,325 kg 

e) 5,3 g 
f) 2,63456 g 
g) 6,05 kg  
h) 30300 μg 

7.  a) 1017,9 cm3 
b) 1,0179 liter 
c) 0,7679 liter 

8.  a) 9 l 
b) 2 kg 
c) 262,5 cl 

d) 0,54 g 
e) 1680 cc 

9.  160 cl 
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1.3 Verhoudingen 

1.  a) 2 
b) 5 

c) 7 
d) 0,31 

2.  625 gram mihoen 
Voor 4 personen heb je 250 gram nodig. 

Gram mihoen 250 125 625 

Aantal personen 4 2 10 

Voor 10 personen heb je dus 625 gram mihoen nodig. 

3.  80 studenten 

5/5 1/5 2/5 

200 40 80 
 

4.  15 kopjes 
2 x 1,7 = 3,4 liter. 
45 cl = 0,45 liter 

Kopjes 2 4 12 14 15 

Liter 0,45 0,9 2,7 3,15 3,375 

Ze kan dus 15 kopjes volledig vullen. Voor 16 kopjes heeft ze namelijk 3,6 liter nodig en dit heeft ze niet. 

5.  84 tulpen 

Tulpen 7 14 70 84 

Narcissen 4 8 40 48 

Totaal 11 22 110 132 

Als Jan 132 bollen heeft geplant, heeft hij 84 tulpen geplant. 

6.  105 meter 

Werkelijkheid 3 30 90 15 105 

Schaduw 12 cm = 0,12 m 1,2 3,6 0,6 4,2 

De kerktoren is dus 105 meter hoog. 

7.  8 liter 

Geel 1 2 

Blauw 3 6 

Verschil 2 4 

Als Jeroen 4 liter meer blauwe verf heeft gebruikt dan gele verf, heeft hij 2 liter gele verf en 6 liter blauwe 
verf gebruikt. 
Totaal is dit: 2 + 6 = 8 liter. 

8.  12 cheesecakes 
Nodig voor 1 cheesecake Op voorraad Aantal cheesecakes mogelijk  

100 gram zandkoekjes 15 rollen zandkoekjes a 250 gram 37,5  

40 gram boter 600 gram boter 15  

750 gram roomkaas 10 kilogram roomkaas 13,33  

150 gram suiker 3 kilogram suiker 20  

2 eetlepels bloem (1 eetlepel = 8 
gram) 

1 kilogram bloem 
62,5  

½ citroen 20 citroenen 40  

1 thl. Vanille extract 
Een fles vanilla extract (inhoud ca. 
200 theelepels) 

200  

5 eieren 63 eieren 12,6  

125 gram crème fraiche 1,5 kilo crème fraiche 12  

Zij kan dus 12 cheesecakes maken, anders heeft ze te weinig crème fraiche en te weinig eieren. 
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9.  36 uur 
Met 24 uur per week verdient hij als wijkagent: 

€ 3281 € 2187,33 

36 24 

Als postbode moet hij dan het volgende aantal uur werken: 

€ 2355 € 2187,33 

38 35,29 

Met 35 uur verdient hij dus niet genoeg om hetzelfde inkomen te behouden, hij zal dus 36 uur moeten 
werken.  

10.  74,1 cm 

Hoogte 11,4 cm 22,8 cm 68,4 cm 5,7 cm 74,1 cm 

Breedte 15 cm 30 cm 90 cm 7,5 cm 97,5 cm 
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1.4 Breuken 

1.  a) 0,25 
b) 0,4 
c) 0,375 
d) 1,25 

e) 1,875 
f) 3,333 
g) 4,9 
h) 2,12 

2.  a) 
5

6
+ 

3

6
=  

8

6
= 1

2

6
= 𝟏

𝟏

𝟑
 

b) 
4

9
+ 

1

3
=  

4

9
+ 

3

9
=  

𝟕

𝟗
 

c) 3
1

12
+  2

3

4
= 3 + 2 + 

1

12
+ 

9

12
=  5

10

12
= 𝟓

𝟓

𝟔
 

d) 
4

9
 −  

1

3
=  

4

9
 −  

3

9
=  

𝟏

𝟗
 

e) 
7

8
− 

2

3
=  

21

24
− 

16

24
=  

𝟓

𝟐𝟒
 

f) 5
1

4
−  1

3

4
=  5

1

4
− 1 − 

3

4
= 4

1

4
− 

3

4
=  3

2

4
= 𝟑

𝟏

𝟐
 

3.  a) 
5

7
 x 

7

1
=  

35

7
= 𝟓 

b) 3
1

12
 x 2

3

4
 = 

37

12
 x 

11

4
 = 

407

48
 = 𝟖

𝟐𝟑

𝟒𝟖
 

c) 
3

7
 x 

2

5
=  

𝟔

𝟑𝟓
 

d) 
5

3
∶  

1

9
=  

5

3
 x 

9

1
=  

45

3
 = 15  

e) 2
2

3
∶ 3

5

6
=  

8

3
∶  

23

6
=  

8

3
 x 

6

23
=  

48

69
=  

𝟏𝟔

𝟐𝟑
 

f) 3
1

2
∶ 9 =  

7

2
∶  

9

1
=  

7

2
 x 

1

9
 = 

𝟕

𝟏𝟖
 

4.  a) 
𝟑

𝟒
 

3

4
=  

9

12
  

2

3
=  

8

12
  

Dus 
3

4
 is het grootst 

b) 
𝟒

𝟕
 

4

7
=  

64

112
  

9

16
=  

63

112
   

Dus 
4

7
 is het grootst 

c) 
𝟐𝟐

𝟐𝟏
 

d) 
𝟖

𝟗
 

8

9
=  

160

180
 of 

53

60
=  

159

180
,   

8

9
 ligt het dichtst bij 1 

5.  a) 25 
b) 70 
c) 140 

d) 30 
e) 1,5 

6.  Tim 
Stel de chocoladereep heeft 15 stukjes: 
Tim eet 15 : 5 x 2 = 6 stukjes, 
Melissa eet: 15 : 3 = 5 stukjes. 
Tim heeft dus het meeste gegeten. 

7.  50 mensen 

Deel wat kat/hond/knaagdier/vis heeft ingevuld: 
1

4
 + 

2

8
 + 

1

8
 + 

1

8
 = 

6

8
 

Deel wat overig heeft ingevuld: 1 - 
6

8
 = 

2

8
 

2

8
 x 200 = 50 mensen 
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8.  € 1600,- 

Club A: 
1

5
 x 8000 = € 1600 

Club B: 
1

5
 x 8000 = € 1600 

Club C: 
3

10
 x 8000 = € 2400 

Club D: 
1

10
 x 8000 = € 800 

Club E: € 8000 - € 1600 - € 1600 - € 2400 - € 800 = € 1600,- 

9.  a) 
56

25
 x 

61

18
=  

3416

450
=  

1708

225
= 𝟕

𝟏𝟑𝟑

𝟐𝟐𝟓
 

b) 21
27

72
 - 8

40

72
= 𝟏𝟐

𝟓𝟗

𝟕𝟐
 

c) (
7

1
 x 

𝟏4

5
) - (

19

8
 x 

1

2
) = (

98

5
) – (

19

16
) =  

1568

80
 - 

95

80
=  

1473

80
= 𝟏𝟖

𝟑𝟑

𝟖𝟎
 

d) 
8

1
 : 

5

12
=  

8

1
 x 

12

5
=  

96

5
= 𝟏𝟗

𝟏

𝟓
 

10.  160 apen 
2

5
 = 

4

10
 

Van 
4

10
 naar de helft (dit is gelijk aan 

5

10
) komen er 16 apen bij. 

1

10
 staat gelijk aan 16 apen. 

Het volledige aantal apen is dus 10 x 16 = 160. 

11.  a) 
26

100
=  

𝟏𝟑

𝟓𝟎
 

b) 
825

1000
=  

165

200
=  

𝟑𝟑

𝟒𝟎
 

c) 
56

1000
=  

28

500
=  

𝟕

𝟏𝟐𝟓
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1.5 Procenten 

1.  a) 27; 100 x 0,27 = 27 
b) 12,5; 250 x 0,05 = 12,5 
c) 32; 400 x 0,08 = 32 
d) 24; 96 x 0,25 = 24 
e) 144; 200 x 0,72 = 144 
f) 100; 300 : 3 = 100 of 300 x 0,33333 = 100 
g) 10; 80 : 8 = 10 of 80 x 0,125 = 10 
h) 45; 150 x 0,3 = 45 
i) 150; 240 x 0,625 = 150 
j) 162,5; 250 x 0,65 = 162,5 

2.  a) 25% 
b) 10% 
c) 62,5% 
d) 33,3% 

e) 20% 
f) 75% 
g) 32% 
h) 11,1% 

3.  a) 0,5 
b) 0,85 
c) 0,023 
d) 0,1 

e) 0,2689 
f) 0,0034 
g) 0,00019 
h) 0,0895 

4.  € 509,15 
Rob betaalt nog 85%. 599 x 0,85 = 509,15. Rob moet dus nog € 509,15 betalen. 

5.  a) 6,88 ml 
0,055 x 125 = 6,875 → 6,88 

b) 2,99 ml 
0,036 x 83 = 2,988 → 2,99 

c) 1057,28 ml 
0,64 x 1652 = 1057,28 

d) 0,189 ml 
0,01125 x 16,8 = 0,189 

6.  € 210,-  
De cursus kost ongeveer € 300,-. 30% hiervan is € 210,-. 

7.  -3,0% 

8.  Lisa 

9.  -522.000 personen 
2013: 530 : 8,2 x 100 x 1000 = 6463415 
2015: 482 : 6,9 x 100 x 1000 = 6985507 
6985507-6463415 = 522092 
Afgerond op duizendtallen is dit 522.000 personen. 
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Onderdeel 2.1 Vloeibare medicatie (mg/ml) 

1.  a) 12 mg  
Pijnstiller (mg) 0,2 mg 12 mg 

Lichaamsgewicht kg) 1 kg 60 kg 

Voor het gewicht van de patiënt is 12 mg van de pijnstiller nodig. 
b) 1,2 ml 

Pijnstiller (mg) 10 mg 12 mg 

Ampul (ml) 1 ml  1,2 ml  

Aanwezig is een ampul van 10 mg/ml. Je hebt 12 mg nodig. Dit houdt in dat je al meer dan 1 ampul 
nodig hebt. Voor de betreffende patiënt is 1,2 ml nodig om 12 mg van de pijnstiller te krijgen. 

2.  10 ml 
Werkzame stof (mg) 2mg  80 mg 

Methadondrank (ml) 1 ml 40 ml  

Meneer Bot moet in totaal 40 ml Methadondrank krijgen om 80 mg werkzame stof binnen te krijgen. Dit 
is echter nog geen antwoord op de vraag. Er wordt gevraagd naar het aantal ml per gift. 
40 ml : 4 gelijke doses = 10 ml Methadondrank per gift moet meneer Bot krijgen. 

3.  a) 840 mg 
Het kleine meisje krijgt 4 keer per dag anderhalve doseerlepel toegediend.  
In totaal zijn dit 4 x 1 ½ = 6 lepels van de vloeibare pijnstiller. 

Paracetamol (mg) 140 mg 840 mg 

Aantal doseerlepels  1 ( 5 ml) 6 (30 ml) 

Het kleine meisje krijgt in totaal per dag 840 mg paracetamol binnen.  
Dit krijgt zij toegediend in 6 doseerlepels van 5 ml verspreid over de hele dag. 

b) 420 mg 
Van 6 volle doseerlepels per dag, wordt de doses aangepast naar 3 volle doseerlepels. Dit is precies 
de helft. 840 mg : 2 = 420 mg paracetamol 

Paracetamol (mg) 140 mg 420 mg 

Aantal doseerlepels  1 (5 ml) 3 (15 ml) 
 

4.  1,5 ampul 
Levothyroxine (mg) 0,5 mg 0,05 mg 0,075 mg 

Ampullen (ml) 2 ml  0,2 ml 0,3 ml  

De patiënt moet 0,3 ml toegediend krijgen om de voorgeschreven hoeveelheid levothyroxine binnen te 

krijgen. Dit staat gelijk aan 
3

20
 deel van de ampul. 

5.  a) 5,5 mg mizadol 
Midazol (mg) 0,05 mg 5,5 mg 

Lichaamsgewicht (kg) 1 kg 110 kg 

Meneer Bouzidi moet voor zijn lichaamsgewicht van 110 kg, 5,5 mg mizadol toegediend krijgen. 
b) 1,1 ml 

Mizadol (mg) 5 mg 5,5 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml  1,1 ml  

De midazolan komt in ampullen van 5 mg/ml. Om erachter te komen hoeveel ml nodig is om 5,5 mg 
werkzame stof toe te dienen, moet je 5,5 mg : 5 mg = 1,1 ml. 

c) 2 ampullen van 5 mg/ml 
Om zo efficiënt mogelijk te werken met de middelen die aanwezig zijn op de afdeling, moet je kiezen 
voor 2 ampullen van 5 mg/ml. 
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6.  a) 0,2 mg broomperidol 
In de opgave staat aangegeven dat 1 ml vloeistof gelijk staat aan 20 druppels.  
Dit komt overeen met de Nederlandse normen. Dit betekent 1 ml (oftewel 20 druppels) 
broomperidol 4 mg werkzame stof bevat. 

Ml 1 0,5 0,05 

Druppels 20 10 1 

Mg 4 2 0,2 
Eén druppel bevat dus 0,2 mg broomperidol. 

b) 15 druppels 
Broomperidol (mg) 4 mg  1 mg  3 mg  

Druppels 20 ( = 1 ml) 5 druppels  15 druppels 

Je moet mevrouw Natik 15 druppels toedienen om te voldoen aan de doses van 3 mg broomperidol. 
c) 9 mg 

Druppels 20 druppels 5 druppels 45 druppels 

Broomperidol (mg) 4 mg  1 mg 9 mg 

Als een patiënt 45 druppels van de stof broomperidol toegediend krijgt, dan staat dit gelijk aan 2,25 
mg van de werkzame stof. 

7.  a) 200 mg 
Fenobarbital (mg) 5 mg 200 mg 

Lichaamsgewicht 
(kg) 

1 kg  40 kg 

Als Jessie 40 kilo weegt, dan dient hij 200 mg fenobarbital toegediend te krijgen. 
b) 4 ml 

Fenobarbital (mg) 5 mg 200 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml  4 ml 

Als Jessie 40 kilo weegt, dan dient hij 200 mg fenobarbital toegediend te krijgen. Om 200 mg 
werkzame stof binnen te krijgen, moet je als verpleegkundige 4 ml oplossing toedienen. 

c) 125 mg 
Fenobarbital (mg) 5 mg 125 mg 

Lichaamsgewicht 
(kg) 

1 kg  25 kg 

Als Jessie 25 kilo weegt, dan dient hij 125 mg fenobarbital toegediend te krijgen. 
d) 2,5 ml 

Fenobarbital (mg) 50 mg 125 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml  2,5 ml 

Als Jessie 25 kilo weegt, dan dient hij 125 mg fenobarbital toegediend te krijgen. Om 125 mg 
werkzame stof binnen te krijgen, moet je als verpleegkundige 2,5 ml oplossing toedienen. 

e) 175 mg 
Fenobarbital (mg) 5 mg 175 mg 

Lichaamsgewicht 
(kg) 

1 kg  35 kg 

Als Jessie 35 kilo weegt, dan dient hij 175 mg fenobarbital toegediend te krijgen. 
f) 3,5 ml 

Fenobarbital (mg) 50 mg 175 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml  3,5 ml 

Als Jessie 35 kilo weegt, dan dient hij 175 mg fenobarbital toegediend te krijgen. Om 175 mg 
werkzame stof binnen te krijgen, moet je als verpleegkundige 3,5 ml oplossing toedienen. 



12 
 

8.  a) 0,5 g/ml 
1 g/ 2 ml  :  2 (om te weten wat de concentratie is in 1 ml) = 0,5 gram 
2,5 g/ 5 ml  :  5  (om te weten wat de concentratie is in 1 ml) = 0,5 gram 
De concentratie Novalgin is 0,5 g/ml. 

b) 0,4 ml 
Metamizol (g) 0,5 g 0,1 g 0,4 g 

Hoeveelheid (ml) 1 ml 0,2 ml 0,8 ml  

Boyd krijgt per doses 0,4 ml toegediend. 
c) 6,4 ml 

Om tot dit antwoord te komen moet berekend worden hoeveel Boyd in totaal moet krijgen. De 
doses medicatie is verdeeld over 4 momenten, waarvan elke doses 0,8 gram metamizol moet 
bevatten. 
4 doses x 0,8 g metamizol = 3,2 g metamizol per dan. Nu kan berekend worden hoeveel ml nodig is 
om deze dosis te kunnen toedienen. 

Metamizol (g) 0,5 g 0,1 g 3,2 g 

Hoeveelheid (ml) 1 ml 0,2 ml 6,4 ml  

d) 8 mg 
Metamizol (g) 0,5 g 0,8 g 

Hoeveelheid (ml) 1 ml 1,6 ml 

Als Boyd 1,6 ml toegediend krijgt, dan bevat deze vloeistof uit 0,8 g werkzame stof. Dit is 800 mg. 

9.  4,5 ml 
Thioridazine (mg) 2 mg 1 mg 9 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml 0,5 ml 4,5 ml 

Om 9 mg werkzame stof toe te dienen is 4,5 ml van de vloeistof nodig. 

10.  a) 14 dagen 
Margo krijgt elke dag 20 mg fluoxetine per dag. Dit houdt in dat elke inname, een inname is van 5 ml 
(want, 20 mg/5 ml). Als we willen weten hoelang Margo met de fles doet, dan moeten we de totale 
hoeveelheid delen door de hoeveelheid per inname. In het geval van Margo 70 ml : 5 ml = 14 dagen.  

b) 2,5 ml 
fluoxetine (mg) 20 mg 10 mg 

Hoeveelheid (ml) 5 ml 2,5 ml 

Deze opgave had ook opgelost kunnen worden zonder een verhoudingstabel. Door de 
voorgeschreven hoeveelheid te delen door 2. Om 10 mg fluoxetine binnen te krijgen is 2,5 ml siroop 
nodig. 

c) 30 mg 
fluoxetine (mg) 20 mg 30 mg 

Hoeveelheid (ml) 5 ml 7,5 ml 

Deze opgave had ook opgelost kunnen worden zonder een verhoudingstabel. Door de 
voorgeschreven hoeveelheid te vermenigvuldigen met 1,5. Bij een inname van 7,5 ml siroop krijgt de 
patiënt 30 mg fluoxetine binnen. 
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11.  a) 825 mg 
Tramadol (mg) 6 mg  450 mg 

Lichaamsgewicht (kg) 1 kg 75 kg  

Meneer Riks weegt 75 kg. Hij dient 450 mg Tramadol toegediend te krijgen.  
b) 90 druppels 

Om antwoord te geven op deze vraag, moeten we eerst bereken hoeveel ml we nodig hebben van 
de tramadoldruppels, om meneer Riks de voorgeschreven 825mg te geven.  

Tramadol (mg) 100 mg  450 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml 4,5 ml  

Vanaf hier kunnen we omrekenen naar het aantal druppels.  
Tramadol (ml) 1 ml  4,5 ml 

Druppels  20 druppels 90 druppels 
 

12.  a) 540 mg 
Fenytoïne (mg) 9 mg 540 mg 

Lichaamsgewicht (kg) 1 kg  60 kg  

Meneer Arke moet, voor het lichaamsgewicht van 60 kg, 540 mg Fenytoïne toegediend krijgen.  
b) 3 ampullen 

Fenytoïne (mg) 50 mg 10 mg 500 mg 540 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml 0,2 ml 10 ml 10,8 ml  

In 1 ampul zit 5 ml. Voor 10,8 ml aan injectievloeistof zijn 3 ampullen nodig. Met 2 ampullen (2 x 5 ml 
= 100 ml) kom je namelijk net te kort.  

13.  a) 15 ml 
Mebeverine (mg) 10 mg 150 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml  15 ml  

b) 45 ml 
Per inname moet Judeska 15 ml mebeverine -suspensie innemen. Dit weekend moet zij in totaal 7 
keer 15 ml van de suspensie innemen. Dit betekend dat zij in het hele weekend 7 x 15 = 105 ml. Je 
geeft Judeska een halfvolle fles mee. Een volle fles bevat 300 ml suspensie. De helft hiervan is 150 
ml. Om te weten wat zij overhoudt na het weekend moeten deze twee getallen van elkaar 
afgetrokken worden. 150 ml – 105 ml = 45 ml. Judeska houdt na het weekend 45 ml van de 
mebeverine-suspensie over.  

14.  a) 0,2 ml 
Haloperidol (mg) 4 mg 0,8 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml  0,2 ml 

Toon moet 0,2 ml van de haloperidol druppels toegediend krijgen.  
b) 4 druppels 

Haloperidol (ml) 1 ml  0,2 ml 

Druppels 20 druppels   4 druppels  

De voorgeschreven 0,2 ml staat gelijk aan 4 druppels haloperidol.  
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15.  0,93 ml per keer 
Om tot het antwoord van deze vraag te komen, moet eerst de juiste doses voor de neonaat Saffirah 
berekend worden. Pas dan kan het aantal milliliters uitgerekend worden. 

Ceftazidim (mg) 100 mg 250 mg 

Lichaamsgewicht (kg) 1 kg  2,5 kg  

Voor het lichaamsgewicht van Saffirah geldt een dosis van 250 mg. Nu kunnen we kijken hoeveel ml er 
nodig is om 250 mg werkzame stof toe te dienen. 

Ceftazidim (mg) 90 mg 250 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml 2,78 ml  

Dit is echter nog geen antwoord op de vraag! We hebben nu de dosis per dag berekend. Er wordt 
gevraagd naar het aantal ml per keer! Dit betekent dat we 2,78 ml moeten delen door de 3 
innamemomenten op een dag. 2,78 ml : 3 innamemomenten = 0,926 ml per keer. Als we dit moeten 
afronden op twee decimalen, dan komen we uit op 0,93 ml per keer.  

16.  B 
Per dag mag ze 4 x 7,5 = 30 mg.  

Noscapine (mg) 1 mg 30 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml 30 ml  

30 mg is dus 30 ml. In het flesje zit 150 ml. Met het flesje kan ze 150 : 30 = 5 dagen doen. 

17.  A 
Tim moet 14 x 0,05 = 0,7 mg krijgen per dag.  

Glycopyrronium (mg) 0,2 mg 0,7 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml 3,5 ml 

Tim moet 3,5 ml Glycopyrronium drank krijgen per dag. Per moment moet hij dan 3,5 : 3 = 1,17 ml krijgen. 

18.  D 
Per keer neemt hij 2 ml: 2 x 156 = 312 mg. Dit doet hij 3x per dag: 3 x 312 = 936 mg. Hij krijgt dus 936 mg 
Natriumfosfaat binnen. 

19.  D 
Per dag moet ze 60 mg innemen, 1 druppels is 2 mg. 

Pipamperon (mg) 2 mg 60 mg 

Aantal druppels 1 druppel 30 druppels 

Om 60 mg per dag in te nemen, heeft ze 30 druppels nodig. Over 2 weken is dit 14 x 30 = 420 druppels. 

20.  C 
Per dag druppelt ze 4x 1 druppel. Ze krijgt dus 4 druppels in haar oog per dag.  

Acetylcysteïne 50 mg 10 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 0,2 

Aantal druppels 20 4 

Ze krijgt per dag 10 mg Acetylcysteïne in haar oog. 

21.  D 
1 gram per dag is 1000 milligram per dag.  

Ascorbinezuur (mg) 100 mg 1000 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml 10 ml 

1 ampul bevat 5 ml. Hij heeft echter 10 ml nodig, waardoor 2 ampullen geïnjecteerd moet krijgen. 
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22.  C 
Ze moet 58 x 8 = 464 mcg binnenkrijgen. Dit is 0,464 mg.  

Salbutamol (mg) 0,5 mg 0,464 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml 0,928 ml 

Ze moet dan 0,928 ml geïnjecteerd krijgen. 

23.  D 
Eerste week: 11 x 0,5 = 5,5 mg per moment, 5,5 x 2 x 7 = 77 mg per week 
Tweede week: 11 x 1 = 11 mg per moment, 11 x 2 x 7 = 154 mg per week 
Week 3 tot en met week 24: 11 x 1,5 = 16,5 mg per moment, 16,5 x 2 x 7 = 231 mg per week. Totaal zijn er 
22 weken → 22 x 231 = 5082 mg voor week 3 tot en met week 24. 
Totaal 24 weken: 77 + 154 + 5082 = 5313 mg 

Propranolol (mg) 3,75 mg 5313 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml 1416,8 ml 

Voor 24 weken is er 1416,8 ml van het drankje nodig. In een flesje zit 120 ml.  
Flesjes 1 11,81 

Hoeveelheid (ml) 120 ml 1416,8 ml 

Voor 24 weken zijn er 11,81 flesjes nodig, afgerond zijn dit 12 flesjes.  

24.  B 
6 mg : 0,5 = 12 druppels per dag, 3 dagen: 3 x 12 = 36 druppels.  

Natriumpicosulfaatdruppels (ml) 1 ml 2,4 ml 

Aantal druppels 15 druppels 36 druppels 

36 druppels is dus evenveel als 2,4 ml. De patiënt houdt 15 - 2,4 = 12,6 ml over. 

25.  A 
Hij moet 16 x 60 = 960 mg per dag binnenkrijgen.  

Paracetamol (mg) 24 mg 960 mg 

Hoeveelheid (ml) 1 ml 40 ml 

Hij moet dus 40 ml vloeibare paracetamol binnenkrijgen. Dit is echter per dag. Per moment moet hij dan 
40 : 4 = 10 ml binnenkrijgen. 

 
 
 
 
 
 
  



16 
 

Onderdeel 2.2 Vloeibare medicatie (IE) 

1.  a) 0,4 ml 
IE 100 IE 40 IE 

ml 1 ml  0,4 ml 

Om meneer Ouahabi 40 IE Actrapid toe te dienen, moet er 0,4 ml vloeistof geïnjecteerd worden.  
b) 0,6 ml 

IE 100 IE 60 IE 

Ml 1 ml  0,6 ml 

Om meneer Ouahabi 60 IE Actrapid toe te dienen, moet er 0,6 ml vloeistof geïnjecteerd worden.  
c) 30 IE 

Nu wordt er gevraagd naar het omgekeerde van de bewerking die bij opdracht 1a en 1b is toegepast.  
ml 1 ml  0,3 ml  

IE 100 lE  30 IE 

Als je meneer Ouahabi injecteert met 0,3 ml vloeistof, dan houdt dit in dat hij 30 IE (oftewel 30 
eenheden) werkzame stof binnen krijgt.  

2.  a) 300000 IE  
IE 1.200.000 IE 300.000 IE 

ml 4 ml  1 ml 
De flacon met 1,2 miljoen IE benzylpenicilline moet opgelost worden in 4 ml steriel water. Dit 
betekent dat 4 ml oplossing 1,2 miljoen IE werkzame stof bevat. Om te weten hoeveel werkzame 
stof 1 ml oplossing bevat, moeten we de hoeveelheid werkzame stof ook delen door 4. 1,2 miljoen 
werkzame stof : 4 ml = 300.000 IE benzylpenicilline/ml. 

b) 2 ml 
Ines krijgt van de arts 600.000 I Bicilline voorgeschreven. Om te weten hoeveel ml Ines daarvoor 
geïnjecteerd dient te krijgen maken we een verhoudingstabel. 

IE 1.200.000 IE 600.000 IE 

ml 4 ml  2 ml 
c) 0,67 ml 

IE 1.200.000 IE 600.000 IE 200.000 IE 

ml 4 ml  2 ml 0,667 ml  
Als een patiënt 200,000 IE toegediend moet krijgen, dan moet je 0,67 ml oplossing injecteren.  

3.  0,25 ml 
IE 200 IE 50 IE 

ml 1 ml  0,25 ml 
Als een patiënt 50 IE toegediend moet krijgen, dan moet je 0,25 ml oplossing injecteren.   

4.  a) 3 ml 
Om de Penicilline toe te kunnen dienen, wordt de Penicilline opgelost in 4,5 ml water.  
Het totaal volume is dan 5 ml. Dit houdt in dan 1.000.000 IE Penicilline/5 ml.  
Mohammed moet per dosis 600.000 IE toegediend krijgen.  

IE 1.000.000 IE 100.000 IE 600.000 IE 

ml 5 ml  0,5 ml 3 ml  
Mohammed krijgt per keer 3 ml per keer toegediend, om 600.000 werkzame stof binnen te krijgen. 

b) 12 ml 
De arts heeft 4 keer per dag 600.000 IE voorgeschreven. Bij 4a. is al berekend hoeveel ml dit per 
dosis is. Om te weten hoeveel ml dit voor een hele dag is, moeten we de uitkomsten van 4a. 
vermenigvuldigen met het aantal doses. 3 ml x 4 doses = 12 ml per dag.  
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5.  a) 1,33 ml 
IE 3000 IE 1000 IE 4000 IE 

ml 1 ml  0,33 ml 1,33 ml  
Desie krijgt 1,33 ml toegediend, om 4000 IE werkzame stof binnen te krijgen. 

b) 27 druppels  
Vitamine D (ml) 1 ml  1,33 ml 

Druppels 20 druppels 26,7 druppels  
Om 4000 IE werkzame stof binnen te krijgen, moet Desie 26,7 druppels vitamine D toegediend 
krijgen. Afgerond zijn dit 27 druppels. 

6.  a) 14000 IE 
IE 200 IE 14.000 IE 

Lichaamsgewicht (kg) 1 kg 70 kg  
Voor het lichaamsgewicht van meneer Aardsen is 14.000 IE dalteparine nodig. 

b) 7 ml 
IE 2500 IE 14.000 IE 

ml 1 ml  5,6 ml 
Voor het lichaamsgewicht van meneer Aardsen is 14.000 IE dalteparine nodig, opgelost in 5,6 ml 
vloeistof. 

c) 1,4 ml 
IE 10.000 IE 14.000 IE 

ml 1  1,4  
Als je beschikt over ampullen van 10.000 IE/ml, dan heb je voor de hoeveelheid van 14.000 IE 1,4 ml 
nodig.  

7.  a) 100 IE/ml 
IE 300 IE 100 IE 

Ml 3 ml  1 ml 
De concentratie bevat 100 IE/ml. 

b) 6 ml 
IE 100 IE 600 IE 

ml 1 ml  6 ml 
Om meneer Soedharta 600 IE toe te kunnen dienen is 6 ml nodig.  

8.  a) 0,75 ml 
IE 100  IE 75 IE 

ml 1 ml  0,75 ml 
Om Riks 75 IE Actrapid toe te dienen is 0,75 ml van de vloeistof nodig. 

b) 65 IE 
ml 1 ml  0,65 ml 

IE 100 IE 65 IE 
Als Riks 0,65 ml Actrapid krijgt, dan bevat deze vloeistof 65 IE van de werkzame stof. 

c) 3x 
De insulinepen bevat 270 IE insuline. Per injectie wordt er 35 IE vrijgegeven. Riks heeft de pen voor 
zijn opname 4 keer gebruikt. In totaal heeft hij 4 x 35 = 140 IE uit de injectiepen gebruikt. Dit 
betekend dat in de pen nog 270 – 140 = 130 IE insuline zit.  
Om te weten hoe vaak de pen nog gebruikt kan worden, moet berekend worden hoe vaak 35 past in 
130. In dit geval is dat 3 keer, want 3 x 35 = 105 IE insuline.  
Riks kan de pen nog 3 keer gebruiken en houdt dan nog 25 IE insuline over (130 – 105). 

9.  4,5 ml 
IE 1.000.000 IE 100.000 IE 300.000 IE 

Ml 15 ml  1,5 ml 4,5 ml  
Je moet 4,5 ml van de oplossing injecteren om Annet de voorgeschreven 300.000 IE penicilline toe te  
dienen.  
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10.  a) 2,5 ml 
IE 5000 IE 2500 IE 1250 IE 6250 IE 

Ml 2 ml  1 ml 0,5 ml 4,5 ml  
Je moet 2,5 ml van de oplossing injecteren om Andre de voorgeschreven 6250 IE heparine toe te 
dienen. 

b) 3 ml 
IE 5000  IE 2500 IE 7500 IE 

ml 2 ml  1 ml 3 ml  
Als Andre 7500 IE geïnjecteerd krijgt, dan staat dit gelijk aan 3 ml injectievloeistof. 

11.  Met een spuit van 0,3 ml 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet eerst de juiste dosis voor Lucia berekend worden. 
Vervolgens kan gekeken worden naar de juiste wegwerpspuiten.  

Epoëtine alfa (IE) 50 IE 3000 IE 

Lichaamsgewicht (kg) 1 kg  80 kg  

Voor het lichaamsgewicht van Lucia geldt een dosis van 3000 IE. Dit moet 3 keer per week geïnjecteerd 
worden. Om te bepalen welke wegwerpspuit nodig is, moet eerst berekend worden hoeveel ml nodig is 
voor het voorschrift van 3000 IE. Hiervoor is de informatie over de concentratie in de spuiten belangrijk, 
namelijk 10.000 IE/ml.  

IE 10.000 IE 1000 IE 3000 IE 

ml 1 ml  0,1 ml 0,3 ml  
Om Lucia 3000 IE toe te dienen van de werkzame stof, is 0,3 ml injectievloeistof nodig. Er is een 
wegwerpspuit van 0,3 ml aanwezig. Je laat Lucia met deze spuiten beginnen.  

12.  0,4 ml 
IE 200 IE 100 IE 40 IE 

ml 2 ml  1 ml 0,4 ml  
Om meneer Walstra 40 IE insuline te geven is 0,4 ml insuline nodig.  

13.  a) 0,2 ml 
De patiënt moet 20 IE insuline toegediend krijgen. 

IE 100 IE 20 IE 

ml 1 ml  0,2 ml 
De patiënt moet 0,2 ml toegediend krijgen, je moet de 1 ml spuit instellen op 0,2 ml. 

b) 0,4 ml 
IE 100  IE 40 IE 

ml 1 ml  0,4 ml 
De patiënt moet 0,4 ml toegediend krijgen, je moet de 1 ml spuit instellen op 0,4 ml.  

14.  a) 1.000.000 IE 
De oplossing bevat 1.000.000 IE. Er is niks veranderd aan de hoeveelheid IE.  
Er is alleen NaCl aan toegevoegd om er een oplossing van te maken. 

b) 200.000 IE 
IE 1.000.000 IE 200.000 IE 

Ml 5 ml  1 ml 
1 ml van de oplossing bevat 200.000 IE. 

15.  a) 0,9 ml 
IE 10 IE 9 IE 

ml 1 ml  0,9 ml 
Je moet 0,9 ml van de oplossing injecteren om aan het voorschrift van de gynaecoloog te voldoen. 

b) 2,5 ml 
ml 1 ml  2,5 ml  

IE 10 IE 25 IE 
Een injectie met 25 IE oxytocine is 2,5 ml. 
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16.  A 
De spuit bevat 0,3 ml. Per ml zit er 9500 IE in. 

ml 1 ml  0,3 ml  

IE 9500 IE 2850 IE 
 

17.  B 
Mevrouw Dos Santos moet 75 x 200 = 15.000 IE dalteparine toegediend krijgen. 

ml 1 ml  1,2 ml  

IE 12.500 IE 15.000 IE 
Per spuit zit er 0,2 ml in.  
Mevrouw Dos Santos heeft dus 1,2 : 0,2 = 6 spuiten nodig. 

18.  A 
Jay moet 27 x 0,4 = 10,8 IE Actrapid toegediend krijgen. 

ml 1 ml  0,108 ml  

IE 100 IE 10,8 IE 
Jay moet dus 0,108 ml toegediend krijgen. 

19.  D 
Berekenen hoeveel ml meneer Hofman nodig heeft: 

• Eerste 3 dagen: 3 x 2 = 6 ml 

• 2 weken: 14 x 1 = 14 ml 

• 30 dagen: 30 x 0,3 = 9 ml 

• Totaal: 6 + 14 + 9 = 29 ml 
ml 1 ml  29 ml  

IE 50.000 IE 1.450.000 IE 
Meneer Hofman krijgt in totaal dus 1.450.000 IE vitamine A binnen. 

20.  A 
Er moet 5 IE oxytocine (= 1 ml) toe worden gevoegd aan 500 ml. Dit is samen 501 ml. 501 ml bevat nu 5 IE. 

ml 501 ml  100,2 ml 0,1002 ml 

IE 5 IE 1 IE 0,001 IE 
Mevrouw Pham krijgt per minuut 0,1 ml toegediend. 

21.  C 
Meneer Kurt moet per dag 89 x 300.000 = 26.7000.000 IE toegediend krijgen. 
Per doses is dit: 26.700.000 : 6 = 4.450.000 IE. 

22.  C 
Mevrouw Verbeek moet per dag 75 x 0,6 = 45 IE krijgen. 

ml 1 ml  0,45 ml  

IE 100 IE 45 IE 
Mevrouw Verbeek moet per dag 0,45 ml insuline krijgen. 
Een spuit bevat 3,15 ml. Ze kan hier 3,15 : 0,45 = 7 dagen mee doen. 

23.  C 
Meneer Timmermans krijgt 5600 IE per week. 
Na 21 weken heeft hij 21 x 5600 = 117.600 IE binnengekregen. 

ml 1 ml  49 ml  

IE 2400 IE 117.600 IE 
Na 21 weken heeft meneer Timmermans 49 ml binnengekregen. 
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24.  B 
Mevrouw Van den Bosch moet 90 x 200 = 18.000 IE toegediend krijgen. 

ml 1 ml  0,72 ml  

IE 25.000 IE 18.000 IE 
Mevrouw Van den Bosch krijgt dus 0,72 ml toegediend. 

25.  D 
De jongen krijgt 31 x 50.000 = 1.550.000 IE toegediend. 

ml 5 ml  6,458333 ml  

IE 1.200.000 IE 1.550.000 IE 
De jongen krijgt 6,458333 ml toegediend, afgerond is dit 6,46 ml. 
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Onderdeel 2.3 Vloeibare medicatie (%) 

 
1.  Zie de tabel hieronder 

g/mg 1 gram (= 1000mg) 0,01 g (= 10 mg) 

ml 100 ml  1 ml 
 

2.  a) 0,2 ml 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 gr/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 5% oplossing, dus is de concentratie 50mg/ml 

mg 50  mg 10 mg 

ml 1 ml  0,2 ml 
Van de morfine-oplossing moet je 0,2 ml injecteren bij het voorschrift 10 mg morfine. 

b) 0,15 ml 
mg 50  mg 10 mg 2,5 mg 7,5 mg 

ml 1 ml  0,2 ml 0,05 ml 0,15 ml  
Van de morfine-oplossing moet je 0,15 ml injecteren bij het voorschrift 7,5 mg morfine. 

c) 12,5 mg 
ml 1 ml  0,25 ml   

mg 50 mg 12,5 mg 
Als je 0,25 ml van de 5% morfine-oplossing injecteert, dan is dat gelijk aan 12,5 mg morfine. 

3.  2,5 ml 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 gr/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 2% oplossing, dus is de concentratie 20mg/ml 

mg 20  mg 10 mg 50 mg 

ml 1 ml  0,5 ml 2,5 ml  
Als je 50 mg moet toedienen en je beschikt over een oplossing van 2%, dan injecteer je 2,5 ml.  

4.  16,67 ml 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 gr/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 4,2% oplossing, dus is de concentratie 42mg/ml 

Mg 42 mg 700 mg 

Ml 1 ml  16,67 ml 
Van de natriumcarbonaat-oplossing moet je 16,67 ml injecteren bij het voorschrift 700 mg. 

5.  a) 1,9 ml 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 g/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 5% oplossing, dus is de concentratie 50 mg/ml 

mg 50 mg 5 mg 95 mg 

ml 1 ml  0,1 ml 1,9 ml  

Je moet mevrouw Deriksen 1,9 ml van de oplossing geven. 
b) 1,4 ml 

De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 g/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 5% oplossing, dus is de concentratie 50 mg/ml 

mg 50 mg 5 mg 70 mg 

ml 1 ml  0,1 ml 1,4 ml  

Je moet mevrouw Deriksen 1,4 ml van de oplossing geven. 



22 
 

6.  a) 2 ml 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 gr/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 7,5% oplossing, dus is de concentratie 75mg/ml 

Mg 75  mg 150 mg 

Ml 1 ml  2 ml 
Kaatje heeft 2 ml van de oplossing nodig, om 150 mg antibioticum binnen te krijgen. 

b) 1,5 ml 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 gr/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 10% oplossing, dus is de concentratie 100mg/ml 

Mg 100  mg 150 mg 

Ml 1 ml  1,5 ml 
Kaatje heeft 1,5 ml van de oplossing nodig, om 150 mg antibioticum binnen te krijgen. 

7.  750 mg 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 gr/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 15% oplossing, dus is de concentratie 150mg/ml 

ml 1 ml  5 ml 

mg 150 mg 750  mg  
Een flesje lidocaine 5 ml bevat 750 mg lidocaine.  

8.  a) 1000 mg in een flesje van 10 ml 
De flesjes bevatten 10% oplossing. Elk flesje heeft een inhoud van 10 ml. De regel is: 1 % oplossing 
staat gelijk aan 1 gr/100 ml → 10 mg/ml. In deze casus is er sprake van een 10% oplossing, dus is de 
concentratie 100mg/1ml. Een flesje bevat echter 10 ml in plaats van 1 ml. Er zit dus 1000mg 
tobramycine in een flesje van 10 ml. 

b) 3 flesjes van 10 ml 
Abdellah moet het medicijn 4 keer per dag toegediend krijgen. Per inname wordt 0,75 gram van de 
werkzame stof gegeven. In totaal is dit per dag 4 x 0,75 gram = 3 gram per dag.  
3 gram per dag staat gelijk aan 3000 mg.  
Een fles bevat een concentratie van 10% = 1000mg/10ml.  
Je hebt dus 3 flesjes van 10 ml nodig, om Abdellah de voorgeschreven hoeveelheid te kunnen 
toedienen. 

9.  a) 2 ml 
mg 3  mg 6 mg  

ml 1 ml  2 ml 
Jan moet 2 ml van de druppels krijgen, om 3 mg werkzame stof binnen te krijgen. 

b) 0,3% 
Als het gaat over oplossingen, geldt altijd 1% = 1 gr/100ml 
Voor het oplossen van deze som, moeten we de hoeveelheden omrekenen naar 100ml en bepalen 
hoeveel gram werkzame stof deze hoeveelheid bevat. 

mg 3  mg 300 mg  

ml 1 ml  100 ml 
De concentratie is 300 mg/ 100 ml → 0,3 g/100 ml.  

% 1 % 0,1% 0,3% 

g 1 g 0,1 g 0,3 g 

ml 100 ml  100 ml  100 ml 
De sterkte van de druppelvloeistof is 0,3%.  

10.  0,5 ml 
Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst de oplossing 2% bekijken. 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 gr/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 2% oplossing, dus is de concentratie 20 mg/ml 

mg 20 mg 10 mg  

ml 1 ml  0,5 ml 
Om 10 mg morfine toe te dienen, moet je 0,5 ml van de 2% oplossing injecteren.  
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11.  a) 11,25 mg 
Midazolam (mg) 0,15 mg 11,25 mg 

Lichaamsgewicht (kg) 1 kg  75 kg  

De patiënt moet 11,25 mg Midazolam toegediend krijgen. 
b) 2,25 ml 

De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 gr/100 ml → 10 mg/ml 
Voor 0,5% oplossing geldt dus dat 5 mg/ml 

mg 5 mg 1 mg  11,25 mg 

ml 1 ml  0,2 ml 2,25 ml 
Je moet 2,25 ml injecteren om 11,25 mg Midazolam toe te dienen. 

12.  0,25 % 
Om deze vraag te beantwoorden moeten we rekenen naar 100 ml en bepalen hoeveel gram werkzame 
stof deze hoeveelheid bevat.  

Mg 2,5 mg 250 mg  

Ml 1 ml  100 ml 
De concentratie is 250 mg/ 100 ml → 0,25 g/100 ml.  

% 1% 0,25 % 

mg 1  g 0,25 g  

ml 100 ml  100 ml 
De sterkte van de druppelvloeistof is 0,25 % 

13.  1,3 ml 
Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst de oplossing 5% bekijken. 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 gr/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 5% oplossing, dus is de concentratie 50mg/ml 

Mg 50 mg 65 mg  

Ml 1 ml  1,3 ml 
Mevrouw Servies moet 1,3 ml toegediend krijgen om 65 mg werkzame stof binnen te krijgen. 

14.  1,33 ml 
Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst de oplossing 5% bekijken. 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 gr/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 1,5% oplossing, dus is de concentratie 15 mg/ml 

mg 15 mg 20 mg  

ml 1 ml  1,3 ml 
Said moet 1,33 ml toegediend krijgen om 20 mg werkzame stof binnen te krijgen.  

15.  1,4 ml 
Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst de oplossing 5% bekijken. 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 gr/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 5% oplossing, dus is de concentratie 50 mg/ml 

Mg 50 mg 70 mg  

Ml 1 ml  1,4 ml 
De patiënt moet 1,4 ml toegediend krijgen om 70 mg werkzame stof binnen te krijgen.  

16.  D 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 g/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 0,38% oplossing, dus is de concentratie 3,8 mg/ml 

mg 3,8 mg 34,2 mg  

ml 1 ml  9 ml 
De flacon bevat 34,2 mg lidocaïne. 
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17.  D 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 g/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 2,5 % oplossing, dus is de concentratie 25 mg/ml 

mg 25 mg 1,25 

ml 1 ml  0,05 

druppels 20 1 
Een druppel bevat dus 1,25 mg fenylefrine. 

18.  C 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 g/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 0,5% oplossing, dus is de concentratie 5 mg/ml 

mg 5 mg 20 mg  

ml 1 ml  4 ml 
Per keer moet mevrouw Hendriks 4 ml morfine geïnjecteerd krijgen. Per dag is dit 6 x 4 = 24 ml. 

19.  A 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 g/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is de concentratie 2 mg/ml. De oplossing heeft een sterkte van 0,2%. 

20.  A 
Meneer Sardjoe krijgt 88 x 5 = 440 mg gentamicine toegediend. 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 g/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 4% oplossing, dus is de concentratie 40 mg/ml 

mg 40 mg 440 mg  

ml 1 ml  11 ml 
Meneer Sardjoe moet dus 11 ml toegediend krijgen. 

21.  D 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 g/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 0,75% oplossing, dus is de concentratie 7,5 mg/ml 

mg 7,5 mg 9,75 mg  

ml 1 ml  1,3 ml 
De flacon bevat 9,75 mg lidocaïne. 

22.  D 
Meneer Molenaar krijgt per dag 3 x 1 = 3 mg toegediend. 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 g/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 0,2% oplossing, dus is de concentratie 2 mg/ml. 

mg 2 mg 3 mg  

ml 1 ml  1,5 ml 
Meneer Molenaar moet 1,5 ml toegediend krijgen. 
1 ml bevat 20 druppels, 1,5 ml bevat 30 druppels. Meneer Molenaar moet dus 30 druppels krijgen. 

23.  B 
Mevrouw Öztürk krijgt 72 x 5 = 360 mg dexamethason toegediend. Dit staat gelijk aan 90 ml. 

mg 360 mg 4 mg  

ml 90 ml  1 ml 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 g/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is de concentratie 4 mg/ml. De oplossing heeft een sterkte van 0,4%. 
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24.  B 
Kate krijgt 50 x 8 = 400 μg toegediend. Dit staat gelijk aan 0,4 mg. 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 g/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 0,05% oplossing, dus is de concentratie 0,5 mg/ml. 

mg 0,5 mg 0,4 mg  

ml 1 ml  0,8 ml 
Kate moet 0,8 ml toegediend krijgen. Dit gebeurt iedere 6 uur, dus 4x per dag: 4 x 0,8 ml = 3,2 ml. 

25.  C 
Mevrouw Maas doet 4x per dag 1 druppel in haar aangedane oog. Ze druppelt per dag dus 4 druppels. 
Na 6 dagen heeft ze dus 6 x 4 = 24 druppels gedruppeld 
De regel is: 1 % oplossing staat gelijk aan 1 g/100 ml → 10 mg/ml 
In deze casus is er sprake van een 5% oplossing, dus is de concentratie 50 mg/ml. 

mg 50 mg 10 mg 60 mg 

ml 1 ml  0,2 ml 1,2 ml 

druppels 20 4 24 
Mevrouw Maas heeft na 6 dagen 60 mg natriumchloride op haar oog gedruppeld. 
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Onderdeel 3 Verdunningen 

1.  4 ml 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

40 × 4

40
=  

160

40
= 4 

Je hebt dus 4 ml nodig van de 40% oplossing, om 4% oplossing te maken. 

2.  a) 2,5 ml 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

50 × 0,5

10
=  

25

10
= 2,5 

Je hebt dus 2,5 ml nodig van de 10% oplossing. 
 

b) 47,5 ml water 
Om 50 ml 0,5% oplossing te krijgen, heb je nog: 50 – 2,5 = 47,5 ml waterstofperoxide nodig. 

3.  a) 0,25 l 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

5 × 0,5

2
=  

2,5

10
= 0,25 

Je hebt dus 0,25 ml nodig van de 10% oplossing. 
 

b) 3,75 liter water 
Om 5 liter Halamid 0,5% te krijgen, heb je nog 5 – 0,25 = 4,75 liter water nodig. 

4.  a) 300 ml 
Omrekenen van dl naar ml: 5 dl = 500 ml 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

500 × 3

5
=  

1500

5
= 300 

Je hebt dus 300 ml nodig van de 5% oplossing. 
 

b) 200 ml water 
De oplossing moet bestaan uit 500 ml, waarvan 300 ml uit chloorhexidine moet bestaan. 
500 ml totale vloeistof – 300 ml chloorhexidine = 200 ml water. 
Je moet de 300 ml chloorhexidine verdunnen met 200 ml water om 5 dl 3% chloorhexidine te maken. 

5.  a) 7,5 ml 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

15 × 5

10
=  

75

10
= 7,5 

Je hebt dus 7,5 ml nodig van de 10% oplossing. 
 
b) 7,5 ml water 

De oplossing moet bestaan uit 15 ml, waarvan 7,5 ml uit chloorhexidine moet bestaan. 
15 ml totale vloeistof – 7,5 ml chloorhexidine = 7,5 ml water. 
Je moet de 7,5 ml chloorhexidine verdunnen met 7,5 ml water om 15 ml 5% chloorhexidine te 
maken. 
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6.  a) 10 ml 
De regel blijft altijd 1% = 1 gram per 100 ml 
100% oplossing staat dus gelijk 100mg/ml 

100 g 1000 dg 10000 cg 100000 mg 
5% oplossing betekent dus dat er in 200 ml 5000 mg werkzame stof is opgelost. De vraag is echter 
hoeveel ml Urifort-oplossing nodig is om een 5 % oplossing te maken. 

% 100% 5 % 

mg 100.000 mg 2500 mg 

ml 200 ml  10 ml 

Je hebt dus 10 ml nodig van de 100% Urifort-oplossing, om 5% te maken. 
 

b) 190 ml water 
De oplossing moet bestaan uit 200 ml, waarvan 10 ml uit Urifort moet bestaan. 
200 ml totale vloeistof – 10 ml Halamid = 190 ml water. 
Je moet de 10 ml Hibitane verdunnen met 190 ml water om 200 ml 5% Urifort te maken. 

7.  a) 20 ml 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

100 × 0,6

3
=  

60

3
= 20 

Je hebt dus 20 ml nodig van de 3% oplossing. 
 
b) 80 ml water 

De oplossing moet bestaan uit 100 ml, waarvan 20 ml uit waterstofperoxide moet bestaan. 
100 ml totale vloeistof – 20 ml waterstofperoxide = 80 ml water. 
Je moet de 20 ml waterstofperoxide verdunnen met 80 ml water om 100 ml 0,6% waterstofperoxide 
te maken. 

8.  a) 32 ml 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

160 × 2

10
=  

320

10
= 32 

Je hebt dus 32 ml nodig van de 10% oplossing. 
 
b) 128 ml water 

De oplossing moet bestaan uit 160 ml, waarvan 32 ml uit Frisolac moet bestaan. 
160 ml totale vloeistof – 32 ml Frisolac = 128 ml water. 
Je moet de 32 ml Frisolac verdunnen met 128 ml water om 160 ml 2% Frisolac te maken. 

9.  a) 27 ml 
De huidige ethanol oplossing is 96%, dus 960 mg/ml. We gaan proberen een aantal ml van deze 
oplossing toe te voegen aan de glucose oplossing om te kijken wat de uiteindelijke ethanol 
concentratie in de oplossing is (we willen 50 mg/ml): 
- Als we 20 ml toevoegen, hebben we 20 x 960 = 19200 mg ethanol in 520 ml, dus 37 mg/ml. 
- Als we 30 ml toevoegen, hebben we 30 x 960 = 28800 mg ethanol in 530 ml, dus 54,3 mg/ml. 
- Als we 27 ml toevoegen, hebben we 27 x 960 = 25920 mg ethanol in 527 ml, dus 49,2 mg/ml. 
- Als we 28 ml toevoegen, hebben we 28 x 960 = 26880 mg ethanol in 528 ml, dus 50,9 mg/ml. 
27 ml zit het dichtst bij de 50 mg/ml die we wilden, dus moet je 27 ml ethanol oplossing bij de 500 
ml glucose oplossing gooien. 

b) 2 ampullen 
Hiervoor heb je twee ampullen van 20 ml nodig. 
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10.  a) 33,3 ml 
Omrekenen van l naar ml: 1 l = 1000 ml 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

1000 × 0,5

15
=  

500

15
= 33,3 

Je hebt dus 100 ml nodig van de 15% oplossing. 
 

b) 966,7 ml water 
De oplossing moet bestaan uit 1000 ml, waarvan 33,3 ml uit chloorhexidine moet bestaan. 
1000 ml totale vloeistof – 33,3 ml chloorhexidine = 966,7 ml water. 
Je moet de 33,3 ml chloorhexidine verdunnen met 966,7 ml water om 1000 ml 0,5% chloorhexidine 
te maken. 

11.  126 ml 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

210 × 15

25
=  

3150

25
= 126 

Je hebt dus 126 ml nodig van de 25% oplossing. 

12.  5% 
Omar krijgt 4 maal daags 250 mg amoxicilline.  
De 250 mg amoxicilline wordt opgelost in 5 ml.  

mg 250 50 

ml 5 1 

De regel blijft altijd 1% = 1 gram per 100 ml 
1% oplossing staat dus gelijk 10 mg/ml. De oplossing is dus gelijk aan 5%. 

13.  a) 37,5 ml 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

50 × 15

20
=  

750

20
= 37,5 

Je hebt dus 37,5 ml nodig van de 20% oplossing. 
 
b) 12,5 ml water 

De oplossing moet bestaan uit 50 ml, waarvan 37,5 ml uit Hibitane moet bestaan. 
50 ml totale vloeistof – 37,5 ml Hibitane = 12,5 ml water. 
Je moet de 37,5 ml Hibitane verdunnen met 12,5 ml water om 50 ml  15% Hibitane te maken.  
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14.  a) 166,7 ml 
De regel blijft altijd 1% = 1 gram per 100 ml 
1% oplossing staat dus gelijk 10mg/ml 

60 g 600 dg 6000 cg 60.000 mg 
25% oplossing betekent dus dat er in 400 ml, 60.000 mg werkzame stof is opgelost. De vraag is 
echter hoeveel ml Hibitane oplossing nodig is , om een 25 % oplossing te maken.  

% 60% 5 % 25% 

mg 60.000 mg 5000 mg 25.000 mg 

ml 400 ml  33,3 ml 166,7 ml  

Je hebt dus 166,7 ml nodig van de 60% Hibitane om een 25% oplossing te maken.  
b) 233,3 ml water 

De oplossing moet bestaan uit 400 ml, waarvan 166,7 ml uit Urifort moet bestaan. 
400 ml totale vloeistof – 166,7 ml Hibitane = 233,3 ml water. 
Je moet de 166,7 ml Hibitane verdunnen met 233,3 ml water om 400 ml 25% Urifort te maken. 

15.  12 ml 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

30 × 6

15
=  

180

15
= 12 

Je hebt dus 12 ml nodig van de 15% oplossing. 

16.  A 
Meneer Meijer moet gorgelen met 15 ml verdunning. Dit bestaat uit 7,5 ml waterstofperoxide en 7,5 ml 
water. 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

? × 15

3
= 7,5, 5 × ? = 7,5, ? = 1,5 

De concentratie van de verdunning is 1,5 %. 

17.  D 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

0,01 × 20

0,25
=  

0,2

0,25
= 0,8 

Men heeft 0,8 ml nodig van de sterkere concentratie. 
Men moet dan nog 20 – 0,8 = 19,2 ml toevoegen. 

18.  D 
Omrekenen van liter naar milliliter: 1 l = 1000 ml 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

0,8 × 1000

5
=  

800

5
= 160 

Je hebt 160 ml nodig van de sterkere concentratie. 
Men moet dan nog 1000 – 160 = 840 ml toevoegen. 
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19.  B 
Men wil 750 ml water toevoegen, in totaal willen ze 2 liter van de verdunning krijgen. 
Hiermee kan je berekenen hoeveel ml ze van het desinfectiemiddel moeten gebruiken: 2000 ml – 750 ml 
= 1250 ml 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

? × 2000

60
=  1250 

1250 x 60 = ? x 2000 
7500 = ? x 2000 
? = 37,5 
De concentratie van de verdunning is dus 37,5%. 

20.  B 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

1,25 × 125

5
=  

156,25

5
= 31,25 

Je hebt 31,25 ml nodig van de sterkere concentratie. 

21.  D 
Omrekenen van liter naar milliliter: 1,8 l = 1800 ml 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

2 × 1800

15
=  

3600

15
= 240 

Je hebt 240 ml nodig van de sterkere concentratie. 

22.  B 
Omrekenen van deciliter naar milliliter: 2 dl = 200 ml 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

3 × 200

8
=  

600

8
= 75 

Je hebt 75 ml nodig van de sterkere concentratie. 
Je moet dan nog 200 – 75 = 125 ml water toevoegen. 

23.  A 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

0,75 × 225

5
=  

168,75

5
= 33,75 

Je hebt 33,75 ml nodig van de sterkere concentratie. 

24.  C 
Totaal aantal ml: 5,4 + 0,2 = 5,6 ml 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

? × 5,6

35
=  0,2 

35 x 0,2 = ? x 5,6 
7 = ? x 5,6 
? = 7 : 5,6 = 1,25% 
De concentratie van de verdunning is 1,25%. 
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25.  C 
Formule invullen: 
𝑉

𝐴
= hoeveel nodig van de sterkere concentratie 

65 × 0,2

100
=  0,13 

Je hebt 0,13 l nodig van de sterkere concentratie. 
Je moet dan nog 0,2 – 0,13 = 0,07 l water toevoegen. 0,07 l = 70 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


