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Proefexamen 

MEDISCHE TERMINOLOGIE 
 

Deelexamen 4 
 

In dit proefexamen worden over de volgende onderwerpen 
vragen gesteld: 

 
schakels 836 t/m 1063 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

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) 
 
chromozoom  ………………………………………… 

intraperitoniaal ………………………………………… 

climakterium  ………………………………………… 

endokard  ………………………………………… 

visseraal  ………………………………………… 

patient   ………………………………………… 

leucodermie  ………………………………………… 

enophtalmus  ………………………………………… 

hyperglycemie ………………………………………… 

erytrocieten  ………………………………………… 
 
 
 
Opdracht 2: geef de betekenis van de volgende woorddelen  
(5 punten) 
 
eu/   ………………………………………… 

/para   ………………………………………… 

/ritmie   ………………………………………… 

nulli/   ………………………………………… 

/formis   ………………………………………… 
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Opdracht 3: geef de termen met tegengestelde betekenis  
(5 punten) 
 

ventraal  ………………………………………… 

craniaal  ………………………………………… 

posterior  ………………………………………… 

inferior   ………………………………………… 

proximaal  ………………………………………… 

 
 
 
Opdracht 4: wat betekenen de termen 
(10 punten) 
 
aërotherapie  ………………………………………… 

retroversie  ………………………………………… 

dyspepsie  ………………………………………… 

ablatio retinae  ………………………………………… 

dysenterie (letterlijk) ………………………………………… 

orchidectomie  ………………………………………… 

laparotomie  ………………………………………… 

detuberen  ………………………………………… 

hidradenitis chronica ………………………………………… 

polyurie  ………………………………………… 

 
 
Einde proefexamen, deelexamen 4 
 
Vergeet niet dit proefexamen in te leveren! 
 
  



       Medische terminologie 
 150831 5  Proefexamen, deelexamen 4 
    Antwoorden en normering 

Antwoorden en normering proefexamen Medische terminologie, 
deelexamen 4 
 

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 4 (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. botulisme 

2. cryptorchisme 

3. visceroptose 

4. intraperitoneaal 

5. euthanasie 

6. ectropion 

7. pseudokyste 

8. paresthesieën 

9. syfilofobie 

10. obductie 

11. dysritmie 

12. glucosurie 

13. hemostase 

14. aberrant 

15. climacterium 

 

16. dehydratie 

17. melanodermie 

18. impressiefractuur 

19. syphiloma 

20. anesthesist 

21. hyperglykemisch coma 

22. isocytose 

23. aritmie 

24. decalcificatie 

25. oftalmoloog 

26. para-uretraal 

27. orthopeed 

28. extrasystolie 

29. hidradenitis 

30. hernia inguinalis 
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Opdracht 1 
1 punt per juist verbeterd woord, in totaal 10 punten 
 
chromozoom  chromosoom       #867 
intraperitoniaal intraperitoneaal      #969 
climakterium  climacterium       #883 
endokard  endocard       #994 
visseraal  visceraal       #897 
patient   patiënt        #1003+ 
leucodermie  leukodermie       #908 
enophtalmus  enophthalmus / enoftalmie    #1034, #973 
hyperglycemie hyperglykemie      #950 
erytrocieten  erytrocyten       #1052 
 

Opdracht 2 
1 punt per juiste betekenis, in totaal 5 punten 
 
eu/   goed, gemakkelijk      #872 
/para   /barend (ook goedrekenen: baren of baring)  #1011 
/ritmie   regelmaat       #875 
nulli/   geen        #1012 
/formis   /vormig       #924+ 
 

Opdracht 3 
1 punt per juiste tegenstelling, in totaal 5 punten 
 
ventraal  dorsaal       #837 
craniaal  caudaal       #837 
posterior  anterior       #842 
inferior   superior       #842 
proximaal  distaal        #847 
 

Opdracht 4 
1 punt per juiste betekenis, in totaal 10 punten 
 
aërotherapie  behandeling met frisse lucht     #854 
retroversie  achterovergekanteld zijn     #984 
dyspepsie  slechte spijsvertering      #873 
ablatio retinae  (spontane) loslating van het netvlies    #1021 
dysenterie (letterlijk) gestoorde darmtoestand     #876 
orchidectomie  operatieve verwijdering van een testis   #953 
laparotomie  chirurgisch openen van de buikwand   #898 
detuberen  (ademhalings)buis uitnemen     #1039 
hidradenitis chronica langdurige zweetklierontsteking    #916 
polyurie  het teveel urineren (te grote hoeveelheden)   #1006 
 
 
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) 

 


