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Proefexamen 

MEDISCHE TERMINOLOGIE 
 

Deelexamen 2 
 

In dit proefexamen worden over de volgende onderwerpen 
vragen gesteld: 

 
schakels 363 t/m 630 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

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: 

 
 4 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) 
 
craneotomie  ………………………………………… 

dyspneu  ………………………………………… 

enpyeem  ………………………………………… 

haematoom  ………………………………………… 

diarrhee  ………………………………………… 

salpyngogram  ………………………………………… 

rinnorroe  ………………………………………… 

parenchiem  ………………………………………… 

litogenese  ………………………………………… 

gonnorroe  ………………………………………… 
 
 
 
Opdracht 2: geef de (Griekse/Latijnse) synoniemen van  
(5 punten) 
 
rino/   ………………………………………… 

colpo/   ………………………………………… 

dento/   ………………………………………… 

reno/   ………………………………………… 

ventriculo/  ………………………………………… 
 



   
 

       Medische terminologie 
 150831 4  Proefexamen, deelexamen 2 

Opdracht 3: geef de betekenis van de woorddelen 
(5 punten) 
 
supra/    ………………………………………… 

re/    ………………………………………… 

/metrie    ………………………………………… 

ad/    ………………………………………… 

/plegie    ………………………………………… 
 
 
 
Opdracht 4: wat betekenen de termen 
(10 punten) 
 
kystectomie   ………………………………………… 

dyspnoe   ………………………………………… 

meningitis cerebrospinalis ………………………………………… 

hypercholesterolemie  ………………………………………… 

pyodermie   ………………………………………… 

hematoom   ………………………………………… 

otopyorroe   ………………………………………… 

uteropexie   ………………………………………… 

cystotomie   ………………………………………… 

cervicitis   ………………………………………… 
 
 

Einde proefexamen, deelexamen 2 
 
Vergeet niet dit proefexamen in te leveren! 
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    Antwoorden en normering 

Antwoorden en normering proefexamen Medische terminologie, 
deelexamen 2 
 

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 2 (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. angina pectoris 

2. tachypnoe 

3. meningitis cerebrospinalis 

4. amenorroe 

5. furunkel 

6. atherosclerose 

7. empyeem 

8. anemie 

9. diarree 

10. endometriose 

11. icterus 

12. salpingo-oöforitis 

13. rinitis 

14. blefaritis 

15. rinoliet 

 

16. pyelonefritis 

17. cholecystitis 

18. fysiotherapie 

19. thoracotomie 

20. hysterosalpingografie 

21. lumbaalpunctie 

22. endometriumcurettage 

23. craniotomie 

24. uretrorroe 

25. uvulectomie 

26. portografie 

27. abces 

28. ureterocystostomie 

29. duodenostomie 

30. uretrorafie 
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Opdracht 1 
1 punt per juist verbeterd woord, in totaal 10 punten 
 
craneotomie   craniotomie      #424 
dyspneu   dyspnoe      #544 
enpyeem   empyeem      #466 
haematoom   hematoom      #564 
diarrhee   diarree       #473 
salpyngogram   salpingogram      #583 
rinnorroe   rinorroe      #489 
parenchiem   parenchym      #621 
litogenese   lithogenese      #493 
gonnorroe   gonorroe      #628 
 

Opdracht 2 
1 punt per juist synoniem, in totaal 5 punten 
 
rino/    naso/         #485, #485+ 
colpo/    vagino/      #589 
dento/    odonto/       #343, #485+ 
reno/    nefro/         #611, #616 
ventriculo/   gastro/       #179 
 

Opdracht 3 
1 punt per juiste betekenis, in totaal 5 punten 
 
supra/    boven       #404  
re/    steeds weer      #529  
/metrie    meting       #413  
ad/    bij       #618  
/plegie    verlamming      #626+ 
 

Opdracht 4 
1 punt per juiste betekenis, in totaal 10 punten 
 
kystectomie   chirurgische verwijdering van een kyste  #385 
dyspnoe   moeilijke ademhaling     #544 
meningitis cerebrospinalis ontsteking van hersen- en ruggenmergsvliezen #444 
hypercholesterolemie  te veel cholesterol in het bloed   #560 
pyodermie   huidaandoening met ettervorming   #465 
hematoom   afgegrensde bloeduitstorting in weefsels  #564 
otopyorroe   ettervloed uit het oor     #477 
uteropexie   operatieve fixatie van de baarmoeder  #575 
cystotomie   chirurgische opening van de urineblaas   #379 
cervicitis   baarmoederhalsontsteking    #593 
 
 
 
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) 

 


