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Exameneisen beveiliging in de zorg 
 
Basiskennis beveiliging in de zorg 
 
1.01 Algemeen 
1.01.01 
Benoemt de competenties van een zorgbeveiliger en beschrijft de volgende begrippen: 
klantgerichtheid (hospitality), integriteit, loyaliteit, inlevingsvermogen, sensitiviteit, 
empathie en  stressbestendig  
 
1.01.02 
Benoemt de competenties van een zorgbeveiliger en beschrijft de volgende begrippen: 
mentale en fysieke weerbaarheid, initiatieven nemen, flexibel handelen, 
probleemoplossend vermogen bezitten en prioriteiten stellen. 
 
1.01.03 
Beschrijft en onderscheidt de diverse zorginstellingen in de zorgketen.  
 
1.01.04 
Beschrijft en onderscheidt de volgende begrippen van de diverse zorginstellingen: 
organisatiekennis, hiërarchie en organigram 
 
1.01.05 
Beschrijft en onderscheidt de volgende begrippen van de diverse zorginstellingen: 
dienstovereenkomst en zorgplicht (levensbedreigende zorg) 
 
1.02 Omgangsvormen en samenwerking 
1.02.01 
Beschrijft de sociale en contactuele omgangsvormen van de zorgbeveiliger m.b.t. 
integriteitsstatuut/protocol, omgevingsbewustzijn, overredingskracht, overtuigen en 
bewustwording. 
 
1.02.02 
Beschrijft en onderscheidt de begrippen bejegening, gastheerschap en hospitality en de 
omgang daarmee (denk aan verschillen tussen mensen en culturen). 
 
1.02.03 
De zorgbeveiliger draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van 
direct persoonlijk belang is en zet zich in om samen met in- en/of externen doelen te 
bereiken. Hierbij rekening houdend met bezoekers, patiënten, de meldkamer en 
meldkamer ambulancezorg (MKA), ambulancedienst (Centrale Post ambulance), politie 
(convenant: medisch belang prevaleert boven opsporingsbelang), justitie (convenant) en 
(eigen) alarmopvolging, de media en de pers. 
 
1.02.04 
Beschrijft de samenwerking van beveiligingsorganisaties met hulpverlenende instanties 
en justitie m.n. de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 
beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. 
 
1.02.05 
Benoemt de verschillen tussen de beveiliger en de zorgbeveiliger. 
 
1.02.06 
Beschrijft het verschil blauwe en witte kant en rol beveiliger daarin. 
Beschrijft de klantgerichtheid met name het spanningsveld hiertussen. 
 
1.02.07 
Beschrijft het omgaan met (je eigen) emotie (BOT team). 
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1.03   Dienstverlening/baliewerkzaamheden 
1.03.01 
Beschrijft de diverse baliewerkzaamheden: receptiewerkzaamheden (verwijzen 
bezoekers, verwijzen naar spoedeisende hulp, verwijzen artsen, patiënten (m.b.t. 
medische zaken), patiëntenregistratie-systemen, identificatieplicht, privacy codes’,  
telefooncentrale bedienen binnen en buiten kantoortijden waaronder het oproepen van 
(OK personeel, artsen, geestelijke verzorging, opschaling), parkeersystemen, beheer 
gevonden en verloren voorwerpen, toegangs-beheer en sleutelregistratie. 
 
1.03.02 
Beschrijft en onderscheidt de werkzaamheden binnen en buiten de reguliere openings-
/bezoektijden. 
 
1.03.03 
Beschrijft de begrippen toegangscontrole en bevoegde en onbevoegde personen in de 
zorg. 
 
1.04  Veilig werken/Arbeidsomstandigheden 
1.04.01 
Benoemt en onderscheidt de begrippen en werkzaamheden in het kader van ‘veilig 
werken in de zorg’: preventieve surveillances, inspectierondes uitvoeren  
 
1.04.02 
Benoemt en onderscheidt de begrippen en werkzaamheden in het kader van ‘veilig 
werken in de zorg’ hygiëne protocol, overdracht (en kennis) van besmettelijke ziektes 
(MRSA, VRE, TBC, SARS, hepatitis ABC, Noro-virus, influenza, ebola, HIV), 
spat/prik/snij/bijt incidenten 
 
1.04.03 
Benoemt en onderscheidt de begrippen en werkzaamheden in het kader van ‘veilig 
werken in de zorg’ m.b.t. chemische/biologische/ radiologische/nucleaire besmettingen 
(CBRN) 
 
1.04.04 
Beschrijft eenvoudige ondersteunende zorgtaken t.a.v. patiënten: assisteren bij separatie 
en bewaken van patiënten (dementen, psychiatrisch, bedreigd, risicovol). 
 
1.04.05 
Beschrijft en onderscheidt de interne transporten van: Vips, gedetineerden, 
transplantatietransport, bloedtransport, intern geldtransport, gevaarlijke stoffen, 
nucleaire transport begeleiding en overledenen begeleiding. 
 
1.04.06 
Beschrijft en onderscheidt de ambulanceritten: transplantatieteam, MICU, A1-urgentie, 
A2-urgentie, B-urgentie, MMT en psycholance. 
 
1.05  Risico’s m.b.t. brand, ongevallen, incidenten, calamiteiten en 

strafbare feiten 
1.05.01 
Beschrijft het preventief en repressief optreden bij brand (hartbewaking, IC/OK, klinische 
afdelingen (o.a. neonatologie, kinderafdeling), laboratorium, open- en gesloten 
inrichtingen). 
Beschrijft het begeleiden bij ontruiming (redzaam of niet zelfredzaam). 
 
1.05.02 
Beschrijft en onderscheidt preventief en repressief handelen bij strafbare feiten in relatie 
tot ziektebeelden. 
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1.05.03 
Benoemt de te nemen maatregelen op veel voorkomende criminaliteit m.b.t. wisseling 
van toegankelijkheid en openbaarheid van ruimten (pro-actief beveiligen). 
 
1.06  Agressie 
1.06.01 
Beschrijft het begrip agressie volgens het draaiboek van zorginstellingen dienstverlening 
en maakt onderscheid tussen agressiedefinities die uitgaan van het effect op het 
slachtoffer, de intentie van de dader en van neutrale definities. (veilige zorg) 
 
1.06.02 
Beschrijft het voorkomen en hanteren van agressie in de zorginstellingen (uitvoering 
veilige publieke taken, officiële waarschuwingen en toegangsontzeggingen). 
 
1.06.03 
Beschrijft en onderscheidt angst, boosheid, toegestane emotie en gedragingen die hinder 
veroorzaken.  
 
1.06.04 
Beschrijft en onderscheidt ordeverstoring, huisregels en normoverschrijdend gedrag. 
 
1.07  Meldkamer  
1.07.01 
Beschrijft de werkzaamheden en begrippen m.b.t. de meldkamer: meldkamer 
managementsystemen, prioriteiten stellen (alarmmeldingen) zoals (oproep 
reanimatieteam, oproep traumateam, agressiemeldingen), brandmeldcentrales, CCTV, 
alarmsystemen, portofooncommunicatie met diverse hulpdiensten en traumahelikopters. 
 
1.07.02 
Beschrijft en onderscheidt de verschillende soorten alarmen in de zorginstellingen. 
 
1.08  Wet- en regelgeving 
1.08.01 
Beschrijft welke taken de Autoriteit persoonsgegevens uitvoert in het kader van de WBP.  
Beschrijft de situaties waarbij aan de Autoriteit persoonsgegevens het verlies van 
informatie moet worden gemeld. 
Beschrijft de manier hoe te zorgen dat met persoonsgebonden informatie van de patiënt 
en van de eigen medewerkers goed (veilig) wordt omgegaan. 
Gaat correct om met de verplichtingen als bewerker van informatie. 
 
1.08.02 
Beschrijft met betrekking tot de Opiumwet het doel en de opbouw van de wet. 
Geeft het verschil aan tussen hard- en softdrugs. 
Benoemt de bepalingen met betrekking tot softdrugs. 
Benoemt de richtlijn van het Openbaar ministerie t.a.v. het gedoogbeleid op deze 
bepalingen, de ontheffingen hierop en de bepalingen met betrekking tot harddrugs. 
Benoemt de meest voorkomende drugs en kan aangeven hoe moet worden gehandeld bij 
het aantreffen van drugs. 
 
1.08.03 
Beschrijft het optreden ten aanzien van roken, alcohol, drugs en medicijnen:  
Hoe herken je het gedrag van iemand die (heeft) gebruikt.  
Hoe ga je er mee om bij bezit van drugs (medicinaal en recreatief) bij patiënten. 
Vakkennis beveiliging in de zorg 
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1.09  Kennis van basisbegrippen, trauma’s en medische 

terminologie 
 
1.09.01 
Medische terminologie lijst 1 (zie achteraan in het document) 
 
1.09.02 
Medische terminologie lijst 2 (zie achteraan in het document) 
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Vakkennis beveiliging in de zorg 
 
2.01  Omgangsvormen en samenwerking 
2.01.01 
Beschrijft de samenwerking bij calamiteiten met: externe diensten, Ghor, sigmateam 
(GGB), ZIROP, BNO, BHV, BLS, bedrijfsbrandweer, reanimatie-/ traumateam, MKA en 
media en pers. 
 
2.02  Risicovol gedrag m.b.t. social media 
2.02.01 
Benoemt risicovol gedrag in de zorginstellingen m.b.t. social media. 
 
2.03.  Informatievoorziening  
2.03.01 
Beschrijft de manier hoe te zorgen dat met persoonsgebonden informatie van de klant en 
van de eigen medewerkers goed (veilig) wordt omgegaan. 
 
2.03.02 
Beschrijft hoe contacten worden onderhouden binnen en buiten de werkorganisatie, 
waarbij rekening wordt gehouden met: vertrouwelijkheid van gegevens, het verstrekken 
van informatie, de structuur, positie en verantwoordelijkheden van personen binnen de 
arbeidsorganisatie, de eigen taken, verantwoordelijkheden/bevoegdheden t.a.v. het 
handelen en het omgaan met klachten, incidenten en conflicten. 
 
2.03.03 
Beschrijft en onderscheidt informerende en adviserende gesprekken. 
 
2.03.04 
Beschrijft en onderscheidt corrigerende en conflictgesprekken en noemt daarbij de 
conflicthanteringstechnieken. 
 
2.04  Veilig werken/Arbeidsomstandigheden  
2.04.01 
Beschrijft de specifieke werkzaamheden in de zorg van de verschillende 
veiligheidsorganisaties in Nederland van: de politie, brandweer, ambulancediensten, DBB 
(voorheen DKDB), DVO, stichting veilig thuis (advies en meldpunt kindermishandeling). 
 
2.04.02 
Beschrijft de volgende belemmeringen voor het veilig werken: werkdruk, conflicten, 
onduidelijke opdrachten, tegenstrijdige belangen beveiliger/ zorginstelling en het 
combineren van operationele beveiligingswerkzaamheden met zorgtaken.  
 
2.04.03 
Beschrijft het stellen van prioriteiten en het voorstellen voor oplossingen.  
 
2.04.04 
Beschrijft de inhoud van het draaiboek ‘bij ongewenste omgangsvormen/gedrag volgens 
het draaiboek van de zorginstellingen. 
 
2.04.05 
Beschrijft en onderscheidt de begrippen hinderlijk, lastig of agressief gedrag, bedreiging 
en geweld volgens het draaiboek van de zorginstellingen.  
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2.04.06 
Beschrijft en onderscheidt de gevolgen voor de beveiliger van ‘het getuige zijn van 
agressie’ in primaire en secundaire trauma’s volgens het draaiboek van de 
zorginstellingen.  
2.04.07 
Beschrijft en onderscheidt de vormen van agressie: verbale, non-verbale en fysieke 
agressie en agressie met gebruiksvoorwerpen volgens het draaiboek van de 
zorginstellingen.  
Voor bovenstaande eisen zie: 
https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden/psychosociale_belasti
ng/agressie_en_geweld/ziekenhuizen.aspx 
 
2.05  Risico’s m.b.t. brand, ongevallen, incidenten, calamiteiten en 

strafbare feiten 
2.05.01 
Benoemt het begrip opschaling m.b.t. brand, chemisch incident en flitsramp. 
 
2.05.02 
Beschrijft het optreden ter voorkoming van (bedrijfs-)ongevallen. 
 
2.05.03 
Beschrijft het verstrekken van informatie, de controle op veiligheid, het nemen van 
passende maatregelen en het inschakelen van de juiste hulpdiensten en/of personen ten 
aanzien van (bedrijfs-) ongevallen. 
 
2.05.04 
Beschrijft het optreden bij continuïteitsstoring (zie overzicht crisis: laatste pagina): uitval 
medische gassen, ICT uitval, nutsvoorziening, telefonische bereikbaarheid, 
bereikbaarheid instelling (wegen, toegankelijkheid), brandmeldcentrale en 
verpleegkundigen oproepsysteem. 
 
2.05.05 
Beschrijft en onderscheidt risico’s van bedrijfsactiviteiten en beschrijft hoe deze risico’s 
worden gereduceerd (bijv. spionage, dierproeven, laboratoria, research, bedrijfsfraude).  
 
2.05.06 
Beschrijft de (anonieme) overdracht van in ontvangen en in bewaring genomen goederen 
zoals drugs, wapens, camerabeelden en eigendommen na overlijden. 
 
2.06  Agressie  
2.06.01  
Beschrijft psychiatrische opnames/separeren van psychiatrische patiënten m.b.t.de 
zorglijnen: acuut (angststoornis, dwangstoornis, borderline, schizofrenie), omgaan met 
wet- en regelgeving (o.a. rechterlijke machtiging, in bewaringstelling (IBS), bijzondere 
opname psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ), opname tentamen suïcide patiënten 
toepassen maatregelen en middelen (M&M), de-escalerend optreden, 
agressiereductietraining en grenzen stellen, preventief handelen, bedreiging en agressie 
als getuige, als getuige aangifte doen en veilige zorg. 
 
2.07  Meldkamer  
2.07.01 
Beschrijft het onderscheid van cameratoezicht in privaat en publiek domein.  
 
2.07.02 
Beschrijft de hoofddoelstelling van cameratoezicht in het publiek en privaat domein.  
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2.07.03 
Benoemt de begrippen ten aanzien van vertrouwelijke gegevens: klantinformatie, 
alarmsystemen, bloktijden, gebouwcodes en afmeldcodes. 
 
2.07.04 
Beschrijft en onderscheidt de begrippen m.b.t. de meldkamer: detectoren, 
compartimentering, nooddeuren, overvalknop en luchttoevoer. 
 
2.07.05 
Beschrijft en onderscheidt de detectiemiddelen, hun toepassing en verklaart per middel 
waardoor een alarmsignaal ontstaat. 
 
2.07.06 
Onderscheidt hoofd- en bijzaken van de waargenomen camerabeelden.  
 
2.07.07 
Beschrijft de volgende aspecten (gebiedskennis, normale waarde, afwijkend gedrag, 
personen, tijdstippen) die van belang zijn bij het uitkijken (of interpreteren) van beelden 
 
2.07.08 
Kan overzicht houden over een bepaald gebied met behulp van camera’s en voorkomt 
een cognitieve lock-up. 
 
2.07.09 
Beschrijft aan welke eisen een incidentmelding, ondersteund door camerabeelden, moet 
voldoen. 
 
2.08   Wet- en regelgeving 
2.08.01 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen: 
huisvredebreuk, lokaalvredebreuk en zich bevinden op verboden grond.  
 
2.08.02 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafvordering de dwangmiddelen 
staande houden, aanhouden, voorgeleiden, heterdaad, binnentreden, vatbaarheid, 
bevoegdheid en onttrekken aan het verkeer.  
 
2.08.03 
Beschrijft volgens de Arbeidsomstandighedenwet de verplichtingen van de werkgever en 
werknemer wat betreft het gebruik van machines en persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM), het meewerken aan scholing en voorlichting, het melden van gevaren voor 
gezondheid en veiligheid, het nemen van maatregelen om gevolgen van onveilige 
situaties te stoppen, het inroepen van deskundige bijstand. 
 
2.08.04 
Beschrijft wat persoonlijke beschermingsmiddelen zijn conform de Arbowet.  
 
2.08.05 
• Beschrijft het doel en het toepassingsgebied van de Wet bescherming 

persoonsgegevens. 
• Geeft in het kader van de WBP aan over welke rechten personen beschikken en 

welke persoonsgegevens wel en niet mogen worden verwerkt. 
• Noemt de soorten gegevens en bewaartermijnen volgens de Wet bescherming 

persoonsgegevens die geregistreerd moeten worden. 
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2.08.05 
Beschrijft de begrippen: datalekken; betrokkene; persoonsgegevens; incidentenregister; 
bewerkers-overeenkomst en ketenaansprakelijkheid (art. 14). 
Meldt datalekken binnen de eigen organisatie. 
 
2.08.06 
• Beschrijft het optreden op privaat terrein t.a.v. verkeersdeelnemers en bij 

verkeersdelicten. 
• Benoemt volgens de Wegenverkeerswet 1994 de misdrijven: verlaten plaats ongeval 

(art. 7), besturen onder invloed (art. 8), bemoeilijken identificatie motorrijtuigen en 
onleesbaar maken kentekens (art. 41). 

 
2.08.07 
Beschrijft volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: de 
begripsbepalingen (art.1), de begrippen parkeerhaven of parkeerstrook (art. 1 lid 
ab),bestuurder (art.1 lid g), verkeer (art. 1 lid aj), voertuigen (art. 1 lid al), gebruik weg 
door bestuurders gehandicapten voertuig (art. 7), verlichting/signalen hulpverlenende 
dien¬sten (art. 29 en art. 30), verkeerstekens en verkeersregels (art. 62,63,64,84 en 
bijl. 1), aanwijzingen (art. 82,84 en bijl. 2), de artikelen ontheffing parkeren door 
invaliden (art. 85), specifiek verbod om te parkeren bij laad- en losplekken (art. 24 onder 
f). 
 
2.08.08 
Beschrijft en onderscheidt de gebods- en verbodsborden t.a.v. parkeren en stoppen, 
voetgangersgebied, parkeergarages en invalidenvoertuigen. 
 
2.09  Kennis van basisbegrippen, trauma’s en medische 

terminologie  
2.09.01 
Medische terminologie lijst 1 
Medische terminologie lijst 2 
Medische terminologie lijst 3 
 
Medische terminologie lijst 1 
Allergologie houdt zich bezig met het onderzoeken en behandelen van 

allergieën 
Anesthesie/Anesthesiologie  verdoving en narcose en met pijnbestrijding in het algemeen 
Cardiologie houdt zich bezig met de opsporing, diagnose en behandeling 

van hartaandoeningen 
Chirurgie (Heelkunde) houdt zich bezig met de behandeling van verwondingen, 

tumoren en infecties d.m.v. operaties 
Dermatologie houdt zich bezig met de behandeling van huidaandoeningen 
Ergotherapie paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk 

maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte 
of handicap, een lichamelijke of psychische beperking hebben  

Fysiotherapie paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling 
van klachten aan het bewegingsapparaat 

Geriatrie specialisme legt zich toe op ziektebeelden die te maken hebben 
met ouderdom 

Gynaecologie/verloskunde houdt zich bezig met de bestudering en behandeling van 
 aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen 
Intensive care geneeskunde behandeling van levensbedreigende aandoeningen 
 bedreigde vitale functies 
Interne geneeskunde behandeling van ziekten van de inwendige organen 
Kaakchirurgie en mondziekte behandeling van aandoeningen aan mond en aangezicht 
Keel-neus-en oorheelkunde behandeling van aandoeningen aan keel, neus en oren  
Longziekten/pulmonologie houdt zich bezig met opsporing/behandeling van longziekten 
Nefrologie Specialisme binnen de interne geneeskunde dat zich bezighoudt 

met nieraandoeningen 
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Neonatologie de zorg voor zieke of vroeggeboren zuigelingen 
Neurologie/neurochirurgie  houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van 
 ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen 
Neurologie houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van ziekten 

van de hersenen, ruggenmerg en zenuwen 
Neurochirurgie gericht op chirurgische behandeling van het zenuwgestel  
Oncologie kankerkunde of cancerologie is de medische kennis en 

behandeling van kanker (gezwellen), zowel goed- als 
kwaadaardig 

Oogheelkunde houdt zich bezig met behandeling van oogaandoeningen  
Orthodontie houdt zich bezig met kaakchirurgie 
Orthopedie houdt zich bezig met de leer van het steun- en 

bewegingsapparaat  en behandelt aandoeningen, ziekten en 
beschadigingen van het bewegingsapparaat  

Pathologie Specialisme dat cellen (Cytologie)en weefsel (Histologie) 
onderzoekt op afwijkingen 

Pediatrie/kindergeneeskunde houdt zich bezig met behandeling van diverse ziekten bij 
 kinderen 
Perinatologie bestudering en behandeling kort voor en na de geboorte 
Plastische chirurgie/esthetiek houdt zich bezig met het herstel van vormen functie van het  
 lichaam  
Proctologie het vakgebied binnen de chirurgie dat zich bezighoudt met 

klachten 
 en lichamelijke aandoeningen rondom de anus  
Psychiatrie houdt zich bezig met problemen die mensen kunnen hebben in 

gedrag en beleving. 
Radiologie / Röntgen houdt zich bezig met het opzoeken van de aard en de plaats 

van een ziekte, aandoening of letsel d.m.v. stralen of golven 
Reumatologie de behandeling van patiënten met pijnklachten in delen van het 

bewegingsapparaat  
Revalidatiegeneeskunde houdt zich bezig met het voorkomen, terugbrengen en genezen 

van blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking 
(neurologische en niet-neurologische aandoeningen) 

Spoedeisende geneeskunde houdt zich bezig met patiënten die dringend medische hulp 
nodig hebben, bijv. door acute ziekte of een ongeval 

Sportgeneeskunde houdt zich bezig met alle medische aspecten van de  
 sportbeoefening. Zowel wetenschappelijk als preventief  én 

curatief 
Traumachirurgie/ specialisatie binnen de Chirurgie dat zich richt op de  
Traumatologie  behandeling van verwondingen, veroorzaakt door   ongevallen 

of geweld 
Urologie een chirurgische specialisatie dat zich bezighoudt met de behande    
 de urinewegen van man en vrouw en van de geslachtsorganen 

van de man 
Vaatchirurgie deelspecialisme van de algemene chirurgie die zich richt op de 

behandeling van aandoeningen aan aders en slagader 
 
Medische terminologie lijst 2 
algemeen klinisch Lab.  bloedafname, trombosedienst, rust- ECG 
ambulante zorg patiënt verplaatst zich naar de zorgverlener (geen opname) 
arteriosclerose aderverkalking, toenemende vernauwing van de holtes van de 

slagaderen 
audiologie gehooronderzoek 
bacteriologie wetenschap die bezig houdt met de studie van de bacteriën 
couveuse medisch apparaat waarin zieke of te vroeg geboren baby’s in 

liggen 
diabetologie suiker- en aanverwante ziekten 
dialyse het zuiveren van het bloed door middel van een kunstmatige 
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nier (hemodialyse) 
dotteren het oprekken van een vernauwing in het bloedvat d.m.v. een 

ballonnetje 
echografie onderzoek organen d.m.v. trillingen 
embolie verstopping van een bloedvat door (bloed-)prop, vet of lucht 
embryo vrucht in het moederlichaam 
endocrinologie klieren; met inwendige afscheiding, o.a. lymfeklieren 
fertiliteit vruchtbaarheid, voortplantingsgeneeskunde 
flebologie spataderen 
foniatrie stem - en spraakstoornissen 
gastro-enterologie maag-, darm- en leverziekten 
gnathologie bijzondere tandheelkunde 
immunologie infectieziekten 
hematologie bloedziekten 
hemato-oncologie hemato verwijst naar Hematologie. Dit is een verzamelnaam 

voor ziekten van het bloed, beenmerg  en lymfklieren 
hepatitis A leverontsteking  
hepatitis B leverontsteking veroorzaakt door een virus 
hepatitis C ontsteking van de lever veroorzaakt door een virus 
infectiepreventie/ hygiëne bewaken/bevorderen van de hygiëne in het ziekenhuis 
isoleren afsluiten 
klinische chemie                    laboratoriumonderzoeken naar erfelijke ziekte   
klinische farmacie bereiding en verstrekking van medicijnen voor 

ziekenhuispatiënten 
klinische Fysica toepassen van natuurkunde in de zorg 
klinische zorg 24-uurszorg (opname) 
leukemie bloedkanker 
logopedie behandeling van communicatiestoornissen mbt alle functies van 

de mond 
medische microbiologie diagnose en behandeling van ziekten die veroorzaakt worden 

door schadelijke micro-organismen in het lichaam 
morfine krachtig pijnstillend middel gemaakt uit opium 
narcose algehele verdoving/pijnbestrijding 
neonatoloog medisch specialist voor pasgeborenen 
nefrologie nierziekten 
nucleaire geneeskunde behandeling m.b.v. radioactiviteit (kernenergie) 
obductie gerechtelijke lijkschouwing 
palliatieve zorg  (pijnverzachtende) zorg voor terminale patiënten 
pandemie is een grootschalige infectie met een virus van een onbekend 

type waarvan geen vaccin voorradig is. 
pathologie leer van de oorzaken, de aard en de gevolgen van ziekten 
patholoog anatoom/ iemand die secties verricht om de doodsoorzaak op te  
obducent/ lijkschouwer  sporen 
pijnbestrijding anesthesie 
medische psychologie houdt zich bezig met de relatie tussen psychische problemen en 

lichamelijke klachten 
nucleaire geneeskunde het  analyseren van de functie van organen d.m.v. het inzetten 

van radioactiviteit 
palliatieve zorg gespecialiseerde zorg aan mensen voor wie medisch gezien 

geen genezing meer mogelijk is 
biologische psychiatrie            schizofrenie (gespleten persoonlijkheid) en fobieën 

(angststoornissen) bestudering biochemische processen in de  
hersenen 

psycholoog voor psychologische gespreksvoering 
psychiatrie A1 zorglijn angst- en dwangstoornissen 
psychiatrie A2 zorglijn acute en consultatieve psychiatrie 
psychiatrie A3 zorglijn stemmingsstoornissen en Schizofrenie 
radiotherapie behandeling van patiënten met kanker d.m.v. bestraling met 

als doel het onherstelbaar beschadigen van de zieke cellen 
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röntgen radiodiagnostiek 
sectie lijkschouwing 
sectio keizersnede 
sederen kalmeren van psychiatrisch patiënten 
TBC (open) tuberculose, besmettelijke ziekte veroorzaakt door een bacterie 

(bacterie verspreid zich via de lucht door open long-TBC 
patiënten) 

tentamen suïcide (TS)   poging tot zelfmoord   
triage het beoordelen van slachtoffers naar de ernst van de 

verwondingen of ziektebeeld 
uroscopie urineonderzoek 
vitiligo depigmentatie als beroepshuidaandoening veroorzaakt door blootstelling aan 

bepaalde chemicaliën 
verloskunde/ obstetrie verzamelnaam voor alle kennis rondom de zwangerschap 
 de bevalling en het kraambed 
 
Medische terminologie lijst 3 
co-assistent een student geneeskunde die praktijkervaring opdoet in een 

ziekenhuis 
AIOS  arts in opleiding tot specialist 
ANIOS  arts niet in opleiding tot specialist 
HAIO   huisarts in opleiding 
IGZ   inspectie gezondheidszorg (protocol) 
DBB  dienst beveiliging en bewaking 
CBRN taken  chemische, biologische, radiologische en nucleaire taken 
BHV   bedrijfshulpverlening (zorginstelling gebonden) 
GHOR  geneeskundige hulpverlening in de regio  
ZIROP     ziekenhuis rampenopvang plan 
crisisteam een team dat organisatorische crises probeert te voorkomen 

c.q. te beheersen. 
EOC Explosieven opruimingscommando 
GGB grootschalige geneeskundige bijstand  
GGZ brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en 

verslavingszorg 
KNF klinische neurofysiologie (zenuwstelsel) 
CT-scan    Computer Tomografisch onderzoek ; onderzoek van 

lichaamsdelen m.b.v. de computer 
MRI/NMR: magnetic resonance institute; foto’s m.b.v. magneetschijven 
MZK mondziekten en kaakchirurgie 
UMC universitair medisch centrum 
VOS verpleeg oproepsysteem  
MOS medisch oproepsysteem 
MIVA mindervalide oproepsysteem 
ECG elektrocardiogram (hart) 
EEG elektro-encefalogram (hersenen) 
EMG elektromyogram (spieren) 
IVF in vitro fertilisatie; kunstmatige bevruchting 
Aids/HIV    infectieziekten 
MRSA meticilline Resistente Staphylococcus Aureus 
VRE    Vancomycine Resistente Enterococcus (darmbacterie) 
 

Praktijkopdrachten Beveiliging in de zorg 
Alle bovenstaande exameneisen worden mee gewogen in de uit te werken 
praktijkopdrachten.  
 


