
Spelregels Venticare Kennis Quiz 2020 

  

1. Elk deelnemend team aan de VKQ 2020 bestaat uit maximaal 3 (student) verpleegkundigen afkomstig 

uit de keten van de Acute Zorg die als verpleegkundige werkzaam zijn in de dagelijkse praktijk. 

2. Toelating gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst van de aanmelding.  

3. Er worden maximaal 15 deelnemende teams ingeschreven.  

4. De toegangsprijs bedraagt € 125,- per teamlid. Hiervoor heeft het team de hele dag toegang tot alle 

onderdelen van Venticare Live 2020, inclusief lunch, koffie, etc. 

5. Tijdens de VKQ worden er meerkeuzevragen gesteld op het gebied van monitoring, circulatie, 

ventilatie, opvang van de kritisch zieke patiënt, ABCDE-methodiek, medicatie, et cetera.  

6. Alle vragen zijn gevalideerd door onderwijskundigen en experts uit het werkveld. 

7. Voor de meeste vragen hebben de teams 45 seconden de tijd om te antwoorden.  

8. Voor de vragen zijn een wisselend aantal punten te behalen, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van 

de vraag.  

9. Het niet (of te laat) beantwoorden van een vraag levert een punt aftrek op. 

10. Elk team krijgt een stemkastje waarmee de vragen kunnen worden beantwoord.  

11. De drie beste teams gaan door naar de finale. 

12. Iedere vraag en antwoord wordt door de sessievoorzitter besproken.  

13. Over antwoorden kan tijdens de uitvoering van de Quiz niet worden gediscussieerd. 

14. De behaalde punten uit de voorronde worden meegenomen naar de finale en tellen slechts dan mee 

als er een gelijke stand is aan het einde van de finale. 

15. In de finale worden vragen gesteld, waarbij een wisselend aantal punten te behalen zijn. 

16. Het team met het hoogste aantal punten is de winnaar van de Venticare Kennis Quiz 2020. Bij een 

gelijk aantal punten wordt gekeken naar het aantal punten behaald in de voorronde. Is dit ook gelijk 

dan wint het team dat de laatste vraag het snelst en goed heeft beantwoord.  

17. De prijsuitreiking en de bekendmaking van de winnaar vindt plaats direct na de laatste vraag. 

18. Het winnende team ontvang de VKQ-wisselbeker en een geldprijs van € 1.000,-  

19. Waarin de spelregels niet voorzien beslissen de quizmasters. 

20. Beroep is niet mogelijk.  


