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Proefexamen 

MEDISCHE TERMINOLOGIE 
 

Deelexamen 5a 
 

In dit proefexamen worden over de volgende onderwerpen 
vragen gesteld: 

 
schakels 1063 t/m 1270 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

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).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
 
scyntigrafie  ………………………………………… 

anaesthesie  ………………………………………… 

coägulatie  ………………………………………… 

dyastolisch  ………………………………………… 

antirheumatica ………………………………………… 

apendix  ………………………………………… 

succutaan  ………………………………………… 

haemiplegie  ………………………………………… 

epifisair  ………………………………………… 

fautces  ………………………………………… 
 
 
 
Opdracht 2: geef het meervoud van  
(5 punten) 
 
bacterium  ………………………………………… 

mamma  ………………………………………… 

nucleus  ………………………………………… 

testis   ………………………………………… 

index   ………………………………………… 
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Opdracht 3:  welke voorvoegsels in deze twee rijtjes betekenen ongeveer hetzelfde, 
en geef de betekenis  
(5 punten) 
 

1. anti/  a. super/ ………………………………………… 

2. dia/  b. infra/ ………………………………………… 

3. sub/  c. epi/  ………………………………………… 

4. supra/ d. per/  ………………………………………… 

5. hyper/ e. contra/ ………………………………………… 

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

infiltratie  ………………………………………… 

splenomegalie ………………………………………… 

systolisch  ………………………………………… 

epidermolyse  ………………………………………… 

consanguïniteit ………………………………………… 

scintigrafie  ………………………………………… 

postoesofageaal ………………………………………… 

necropsie  ………………………………………… 

corpora aliena  ………………………………………… 

 
 
Einde proefexamen, deelexamen 5a 
 
Vergeet niet dit proefexamen in te leveren! 
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    Antwoorden en normering 

Antwoorden en normering proefexamen Medische terminologie, 
deelexamen 5a 
 

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 5a (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. lienalis 

2. liënectomie 

3. iatrogeen 

4. colon sigmoideum 

5. impermeabel 

6. prostatectomie 

7. hemofilie 

8. geïnjiceerd 

9. splenorafie 

10. insufficiëntie 

11. splenorragie 

12. stethoscoop 

13. synchondrose 

14. supraclaviculair 

15. apnoe 

 

16. sanguinolent 

17. septikemie 

18. dehydratie 

19. superior 

20. intrathoracaal 

21. sublinguaal 

22. intra-articulair 

23. epiphysiolysis 

24. maxillair 

25. epidermoïd 

26. adenomateus 

27. symfyse 

28. anteversie 

29. anesthesie 

30. contractuur 
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    Antwoorden en normering 

Opdracht 1 
1 punt per juist verbeterd woord, in totaal 10 punten 
 
scyntigrafie  scintigrafie       #1067 
anaesthesie  anesthesie       #1214 
coägulatie  coagulatie       #1089 
dyastolisch  diastolisch       #1203 
antirheumatica antireumatica       #1162 
apendix  appendix       #1259 
succutaan  subcutaan       #1082 
haemiplegie  hemiplegie       #1214 
epifisair  epifysair       #1134 
fautces  fauces        #1259 
 

Opdracht 2 
1 punt per juist meervoud, in totaal 5 punten 
 
bacterium  bacteria       #1248 
mamma  mammae       #1252 
nucleus  nuclei        #1254 
testis   testes        #1258 
index   indices        #1259 

 
Opdracht 3 
1 punt per juiste combinatie/betekenis, in totaal 5 punten 
 
1. anti/  a. super/ 1e  tegen      #1156/1165 
2. dia/  b. infra/ 2d  door …… heen     #1074/1075 
3. sub/  c. epi/  3b  onder      #1146/1143 
4. supra/ d. per/  4c  boven      #1126/1130 
5. hyper/ e. contra/ 5a  overmatig (ook goedrekenen: boven)  #1122 

 
Opdracht 4 
1 punt per juiste betekenis, in totaal 10 punten 
 
ulcus ventriculi maagzweer       #1076 
infiltratie  doordringing       #1196 
splenomegalie miltvergroting       #1109 
systolisch  plaatsvindend tijdens samentrekking van het hart  #1203 
epidermolyse  loslating van de opperhuid     #1136 
consanguïniteit bloedverwantschap      #1223 
scintigrafie  beeldvorming m.b.v. radioactieve stoffen   #1067 
postoesofageaal achter de slokdarm      #1234 
necropsie  lijkschouwing       #1091 
corpora aliena  vreemde lichamen      #1255 
 
 
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) 


