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*) = Zie toelichting
K = Kennisvragen  B = Begripsvragen  T = Toepassingsvragen  A = Analysevragen
1 K B T A

1.1 De kandidaat kan medische termen vertalen van Nederlands naar Latijn 
en van Latijn naar Nederlands. 

x

2 K B T A
2.1 De kandidaat kan medische termen in een tekst corrigeren op fouten. x

3 K B T A

3.1 De kandidaat kan de medische termen correct schrijven. x
3.2 De kandidaat kan de getalswaarde correct schrijven. x
3.3 De kandidaat kan de eenheid correct schrijven. x

4 K B T A
4.1 De kandidaat kent de bouw, functie, ziektebeelden en 

ziekteverschijnselen van de volgende onderwerpen:
• spijsverteringsstelsel
• ademhalingsstelsel
• bloedsomloop, bloed en bloedvormende organen
• nieren, urinewegen en mannelijke geslachtsorganen
• huid
• botstelsel
• spierstelsel
• zenuwstelsel
• hormoonstelsel
• zintuigen
• voortplanting en vrouwelijke geslachtsorganen
• infectie en ontsteking

x

4.2 De kandidaat kent het vakgebied van verschillende medische 
specialisaties. *)

x

4.3 De kandidaat kent de werkingssfeer van relevante wet- en regelgeving. 
*)

x

De kandidaat kan medische termen correct uitschrijven op basis van 
gesproken teksten.

De kandidaat heeft kennis van medische onderwerpen.

De kandidaat kan medische teksten corrigeren op fouten.

Eind- en toetstermen

De kandidaat kan medische termen vertalen van Nederlands naar Latijn en 
van Latijn naar Nederlands.
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Toelichting op toetstermen
Toetsterm Toelichting
4.2 • allergologie

• andrologie
• anesthesiologie 
• cardiologie (hartgeneeskunde)
• chirurgie (heelkunde)
• dermatologie (huidgeneeskunde)
• endocrinologie (hormoongeneeskunde)
• gastro-enterologie (maag-darmgeneeskunde)
• geriatrie 
• gynaecologie (vrouwengeneeskunde)
• hematologie 
• huisartsgeneeskunde
• interne geneeskunde
• keel-, neus- en oorgeneeskunde (kno-heelkunde)
• kindergeneeskunde
• klinische chemie 
• klinische genetica
• medische microbiologie (bacteriologie, virologie, parasitologie, mycologie)
• nefrologie 
• neurochirurgie 
• neurologie 
• nucleaire geneeskunde
• obstetrie (verloskunde)
• oncologie (kankergeneeskunde)
• oogheelkunde (oftalmologie)
• orthopedie 
• pathologische anatomie
• plastische chirurgie
• psychiatrie 
• pulmonologie (longgeneeskunde)
• radiologie 
• radiotherapie
• reumatologie
• tropengeneeskunde
• urologie

4.3 • Beroepsgeheim (waaronder zwijgplicht)
• Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
• Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) 
• Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) 
• Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 
• Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
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Eindterm Toetsterm(en) %age 
pnt min

%age 
pnt 
max

Vraagsoort **) K B T A

1 1.1 10 11 gesloten vragen x
2 2.1 38 39 open en gesloten vragen x
3 3.1 t/m 3.3 16 17 open vragen x
4 4.1 27 28 gesloten vragen x
4 4.2 4 5 gesloten vragen x
4 4.3 2 3 gesloten vragen x

Verdeling beheersingsniveaus in percentage van het aantal punten: K B T A
45 55

De verdeling in punten en beheersingsniveau kan 5% afwijken van de opgegeven waarden.

*) Iemand met 59,99% van het totaal aantal te behalen punten is niet geslaagd.

**)

Voor een voorbeeld van door de Associatie gebruikte vraagsoorten, klik hier.

01-12-18

Diplomalijn(en)
Diploma('s)
Examen
Versie
Geldig vanaf

Een open vraag is een vraag waarbij een kandidaat zelf een antwoord moet formuleren. Bij een 
gesloten vraag maakt een kandidaat een keuze uit gegeven opties.

Totaal aantal vragen

online
1,5 uur (90 minuten)

Medisch zakwoordenboek
woordenboek
rekenmachine

67 vragen

Toetsvorm
Toetsduur

Toegestane hulpmiddelen
Geslaagd bij 60% van het totaal aantal te behalen punten *)

TOETSMATRIJS
Secretarieel & Talen
Medische Kennis en Terminologie
Medische Kennis en Terminologie
3-0
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