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Proefexamen 

MEDISCHE TERMINOLOGIE 
 

Deelexamen 1 
 

In dit proefexamen worden over de volgende onderwerpen 
vragen gesteld: 

 
schakels 1 t/m 362 (deel 1 en 2) 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Beschikbare tijd: 45 minuten 
 
Ter informatie: een examen over de totale stof bestaat uit 4 opdrachten, de beschikbare tijd 
is 90 minuten + een dictee (beschikbare tijd 15 minuten). 
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DIT PROEFEXAMEN (DEELEXAMEN) BESTAAT UIT 4 GENUMMERDE PAGI-
NA'S, WAARIN OPGENOMEN: 

 
 3 OPDRACHTEN, gericht op schrijfvaardigheid en toetsing van inzicht in de 

samenhang van het begrippenkader 
 

 
BENODIGDE HULPMIDDELEN:  

 pen en kladpapier 

 
 
 
 
 
 
 
Punten 
Aantal te behalen punten: 60 (30 voor het dictee en 30 voor de opdrachten). 
 
 
 
Richtlijnen voor de vaststelling van het cijfer van dit proefexamen (deelexamen) 
Het cijfer voor dit proefexamen wordt bepaald door het aantal behaalde punten te delen door 
6. Het cijfer wordt afgerond op een geheel cijfer volgens de normale afrondingsregels (dus 
5,49 = 5; 5,50 = 6).  
 

 
 
Richtlijnen voor de vaststelling van het eindcijfer van het werkelijke examen 
Aantal te behalen punten: 100 (50 punten voor het dictee, 50 punten voor de opdrachten). 
 
Het cijfer voor Medische terminologie wordt bepaald door het aantal behaalde punten te de-
len door 10. 
 
Het eindcijfer wordt afgerond op een geheel cijfer volgens de normale afrondingsregels (dus 
5,49 = 5; 5,50 = 6).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: De antwoorden moeten op het opgavenblad gezet worden. 
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Open vragen 
 
Opdracht 1: verbeter de fouten in de onderstaande termen 
(10 punten) 
 
gasterectomie  ………………………………………… 

lipoïdosis  ………………………………………… 

luikemie  ………………………………………… 

larinx   ………………………………………… 

cardomegalie  ………………………………………… 

cefallalgie  ………………………………………… 

exstirpatie  ………………………………………… 

chondectomie  ………………………………………… 

erythrodermie  ………………………………………… 

aberant  ………………………………………… 
 
 
 
Opdracht 2: geef de betekenis van de woorddelen 
(10 punten) 
 
semi/   ………………………………………… 

ab/   ………………………………………… 

hyper/   ………………………………………… 

/oïd   ………………………………………… 

/ie   ………………………………………… 

/ose   ………………………………………… 

/tomie   ………………………………………… 

cyto/   ………………………………………… 

cefalo/   ………………………………………… 

/stomie  ………………………………………… 
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Opdracht 3: wat betekenen de termen 
(10 punten) 
 
paralyse  ………………………………………… 

laryngitis  ………………………………………… 

leukodermie  ………………………………………… 

encefalitis  ………………………………………… 

cardiomegalie  ………………………………………… 

osteochondritis ………………………………………… 

gastritis  ………………………………………… 

adhesie  ………………………………………… 

pylorotomie  ………………………………………… 

artroplastiek  ………………………………………… 
 
 

Einde proefexamen, deelexamen 1 
 
Vergeet niet dit proefexamen in te leveren! 
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    Antwoorden en normering 

Antwoorden en normering proefexamen Medische terminologie, 
deelexamen 1 
 

Het dictee wordt voor of na het maken van de opdrachten apart af-
genomen.  
 
Het dictee is een apart examenonderdeel. De kandidaten krijgen tijdens het werkelijke 
examen een dictee van 50 termen. De beschikbare tijd is 15 minuten. 
 
 
Dictee proefexamen 1 (30 termen) 
1 punt per juist woord, in totaal 30 punten 
 
Beschikbare tijd: 9 minuten. 
 

Alle termen worden tweemaal op duidelijke wijze opgelezen. Hierbij wordt de correcte uit-
spraak gebruikt.  

De termen worden genoteerd op het antwoordenblad. Het antwoordenblad wordt na het dic-
tee ingenomen. 

 

Dictee 

1. paralyse 

2. adenocarcinoom 

3. dermatitis 

4. laryngitis 

5. cyanodermie 

6. hydrocefalie 

7. acroparalyse 

8. leuko-encefalitis 

9. erytrocytopenie 

10. hersenschedel 

11. leukemie 

12. osteomalacie 

13. cardiomegalie 

14. rachitis 

15. coxalgie 

 

16. habituele schouderluxatie 

17. hypertensie 

18. chondropathie 

19. adenoom 

20. chondrectomie 

21. lipoom 

22. odontitis 

23. gastrectomie 

24. laryngoscopie 

25. extirpatie 

26. tracheostomie 

27. adenectomie 

28. artrotomie 

29. pylorospasme 

30. costectomie 
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Opdracht 1 
1 punt per juist verbeterd woord, in totaal 10 punten 
 
gasterectomie  gastrectomie     #184 
lipoïdosis  lipoidosis (ook goed: lipoïdose)  #251 
luikemie  leukemie     #146 
larinx   larynx      #263 
cardomegalie  cardiomegalie     #150 
cefallalgie  cefalalgie     #276 
exstirpatie  extirpatie     #186 
chondectomie  chondrectomie    #324 
erythrodermie  erytrodermie     #144 
aberant  aberrant     #347 
 
 
Opdracht 2 
1 punt per juiste betekenis, in totaal 10 punten 
 
semi/   half      #156 
ab/   af, weg van     #344 
hyper/   overmatig, bovennormaal   #216 
/oïd   /achtig      #250 
/ie   (ziekelijke) toestand, handeling  #100, kader 117+ 
/ose   (abnormale of ziekelijke) toestand  #104 
/tomie   insnijding, incisie    #268 
cyto/   cel      #134 
cefalo/   hersenschedel    #277 
/stomie  vervaardiging van kunstmatige uitmonding #190 
 
 
Opdracht 3 
1 punt per juiste betekenis, in totaal 10 punten 
 
paralyse  verlamming     #96 
laryngitis  ontsteking van het strottenhoofd  #264 
leukodermie  witte verkleuring van de huid   #124 
encefalitis  hersenontsteking    #283 
cardiomegalie  hartvergroting     #150 
osteochondritis ontsteking van bot en kraakbeen  #139 
gastritis  maagontsteking    #182 
adhesie  (toestand van) verkleving   #358 
pylorotomie  insnijding van de poortwachter  #194 
artroplastiek  chirurgische vormgeving van een gewricht #314 
 
 

 
Totaal te behalen (incl. dictee): 60 punten 
Cijfer: aantal behaalde punten gedeeld door 6, afgerond op een geheel cijfer volgens 
de normale afrondingsregels (dus 5,49 = 5; 5,50 = 6) 

 


