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Proefexamen 

MEDISCHE TERMINOLOGIE 
 

Deelexamen 3 
 

In dit proefexamen worden over de volgende onderwerpen 
vragen gesteld: 

 
schakels 631 t/m 835 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

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) 
 
mycoid   ………………………………………… 

narkose  ………………………………………… 

colon assendens ………………………………………… 

astenie  ………………………………………… 

rektokèle  ………………………………………… 

microchirugie  ………………………………………… 

proctoragie  ………………………………………… 

polakisurie  ………………………………………… 

pnuimonie  ………………………………………… 

polymialgie  ………………………………………… 
 
 
 
Opdracht 2:  welke woorddelen in deze twee rijtjes betekenen ongeveer hetzelfde, en  
  geef de betekenis  
(4 punten) 
 
1. /rexie  a. megalo/ ………………………………………… 

2. nervo/  b. medulla ………………………………………… 

3. myelo/  c. neuro/ ………………………………………… 

4. macro/  d. /ruptuur ………………………………………… 
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Opdracht 3: geef de betekenis van de stam/ie-combinaties 
(6 punten) 
 

/rragie   ………………………………………… 

/ptosis   ………………………………………… 

/rexie   ………………………………………… 

/rafie   ………………………………………… 

/pexie   ………………………………………… 

/tomie   ………………………………………… 
 
 
 
Opdracht 4: wat betekenen de termen 
(10 punten) 
 
per os   ………………………………………… 

hypesthesie  ………………………………………… 

vasectomie  ………………………………………… 

myalgie  ………………………………………… 

cheilofagie  ………………………………………… 

diplopie  ………………………………………… 

cardiospasme  ………………………………………… 

myelodysplasie ………………………………………… 

pneumoartrografie ………………………………………… 

artrodese  ………………………………………… 

 
 
Einde proefexamen, deelexamen 3 
 
Vergeet niet dit proefexamen in te leveren! 
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Antwoorden en normering proefexamen Medische terminologie, 
deelexamen 3 
 

Het dictee wordt voor of na het maken van de opdrachten apart afgenomen. 
 
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 3 (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. gastrorragie 

2. bronchopneumonie 

3. pneumomycose 

4. pharyngitis acuta 

5. faryngomycose 

6. pneumothorax 

7. glossitis 

8. cheilofagie 

9. gingivostomatitis 

10. gastro-enteritis 

11. enteroliet 

12. colitis ulcerosa 

13. proctokèle 

14. prolapsus recti 

15. stomatoplastiek 

 

16. duodenectomie 

17. venasectie 

18. glossectomie 

19. hematothorax 

20. asbestose 

21. metrorragie 

22. pneumonie 

23. rectokèle 

24. proctorragie 

25. pneumoartrografie 

26. polykysteus (ook goed: polycysteus) 

27. oesofagoscopie 

28. rectaal toucher 

(ook goed: rectaaltoucher, #694) 

29. cystoscopie 

30. vasectomie 
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Opdracht 1 
1 punt per juist verbeterd woord, in totaal 10 punten 
 
mycoid   mycoïd       #649 
narkose  narcose       #724 
colon assendens colon ascendens      #692 
astenie  asthenie       #742 
rektokèle  rectokèle       #697 
microchirugie  microchirurgie       #795 
proctoragie  proctorragie       #699 
polakisurie  pollakisurie       #812 
pnuimonie  pneumonie       #637 
polymialgie  polymyalgie       #813 
 

Opdracht 2 
1 punt per juiste combinatie/betekenis, in totaal 4 punten 
 
1. /rexie  a. megalo/  1d scheuring    #715 
2. nervo/  b. medulla  2c zenuw    #757, #763 
3. myelo/  c. neuro/  3b merg    #773, #774 
4. macro/  d. /ruptuur  4a groot    #806, #163 
 

Opdracht 3 
1 punt per juiste betekenis, in totaal 6 punten 
 
/rragie   (heftige) bloeding (letterlijk: uitbreking)   #626+, #631 
/ptosis   omlaag gezakt zijn      #606 
/rexie   scheuring       #626+ 
/rafie   hechting       #624, #626+ 
/pexie   vasthechting       #575, #626+ 
/tomie   insnijding       #626+ 
 

Opdracht 4 
1 punt per juiste betekenis, in totaal 10 punten 
 
per os   door de mond       #667 
hypesthesie  verminderde gevoeligheid     #726 
vasectomie  verwijdering van (een deel van) de zaadleiders  #713 
myalgie  spierpijn       #741 
cheilofagie  ziekelijk bijten op de lip / lip-eten    #674 
diplopie  (toestand van) dubbel zien     #748 
cardiospasme  kramp van de maagmond     #678 
myelodysplasie gestoorde ontwikkeling van het (ruggen)merg  #776 
pneumoartrografie afbeelding van een gewricht met lucht   #643 
artrodese  operatieve verstijving van een gewricht   #824 
 
 
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) 

 


