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Exameneisen beveiliging in de zorg 

Medische terminologielijsten 1,2 en 3 
 

2.09  Kennis van basisbegrippen, trauma’s en medische terminologie  
 

Medische terminologie lijst 1 

 

Specialisme Specialist Houdt zich bezig met:  

allergologie  (allergoloog) het onderzoeken en behandelen van allergieën  

anesthesie  (anesthesist) algehele verdoving en narcose en 

pijnbestrijding in het algemeen 

cardiologie  (cardioloog) de opsporing, diagnose en behandeling van 

hartaandoeningen 

chirurgie (chirurg)  de behandeling van verwondingen, tumoren en 

infecties d.m.v. operaties 

dermatologie  (dermatoloog)  de behandeling van huidaandoeningen 

ergotherapie  (ergotherapeut) het weer mogelijk maken van dagelijkse 

handelingen bij mensen die door ziekte of 

handicap, een lichamelijke of psychische 

beperking hebben (paramedische discipline) 

fysiotherapie  (fysiotherapeut) de behandeling van klachten aan het 

bewegingsapparaat 

  (paramedische discipline) 

geriatrie  (geriater) ziektebeelden die te maken hebben met 

ouderdom 

gynaecologie/verloskunde  (gynaecoloog) de bestudering en behandeling van 

aandoeningen 

  van de vrouwelijke geslachtsorganen 

intensive care geneeskunde (intensivist) behandeling van levensbedreigende 

aandoeningen bedreigde vitale functies 

interne geneeskunde    (internist) behandeling van ziekten van de inwendige 

organen 

kaakchirurgie/mondziekte   (kaakchirurg) aandoeningen en ingrepen aan tanden en 

kiezen, de kaak, 

  aangezichtsbeenderen, mondslijmvlies, de hals 

en speekselklieren 

keel-neus-en oorheelkunde (kno-arts) behandeling van aandoeningen aan keel, neus 

en oren 

longziekten/pulmonologie   (longarts) opsporing/behandeling van longziekten 

nefrologie    (nefroloog) specialisme binnen de interne geneeskunde dat 

zich bezighoudt met nieraandoeningen zoals 

nierdialyse 

neonatologie (neonatoloog) de zorg voor zieke of vroeggeboren zuigelingen 

neurologie  (neuroloog) de diagnostiek en behandeling van ziekten van 

de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen 

neurochirurgie  (neurochirurg) chirurgische behandeling van het zenuwgestel  

oncologie  (oncoloog)  de medische kennis en behandeling van kanker 

(gezwellen), zowel goed- als kwaadaardig 

oogheelkunde  (oogarts) de behandeling van oogaandoeningen  

orthodontie  (orthodontist) het optimaliseren van de stand van tanden in 

de kaken 

   dmv beugels 
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orthopedie  (orthopeed)  de leer van het steun- en bewegingsapparaat  

en behandelt aandoeningen, ziekten en 

beschadigingen van het bewegingsapparaat. 

pathologie  (patholoog) cellen (cytologie) en weefsel (histologie) 

onderzoekt op afwijkingen 

pediatrie  (kinderarts)  behandeling van diverse ziekten bij kinderen 

plastische chirurgie  (plastisch chirurg)  het uit esthetisch en/of functioneel oogpunt 

aanpassen van het uiterlijk 

proctologie  (proctoloog) met klachten en lichamelijke aandoeningen 

rondom de anus  

psychiatrie  (psychiater) problemen die mensen kunnen hebben in 

gedrag en beleving. 

radiologie (röntgen) (radioloog) het opzoeken van de aard en de plaats van een 

ziekte, aandoening of letsel d.m.v. stralen of 

golven 

reumatologie  (reumatoloog) de behandeling van patiënten met pijnklachten 

in delen van het bewegingsapparaat  

revalidatiegeneeskunde  (revalidatiearts) het voorkomen, terugbrengen en genezen van 

blijvend lichamelijk letsel of een functionele 

beperking (neurologische en niet-neurologische 

aandoeningen) 

spoedeisende geneeskunde (SEH-arts) patiënten die dringend medische hulp nodig 

hebben, bijv. door acute ziekte of een ongeval 

sportgeneeskunde  (sportarts) alle medische aspecten van de 

sportbeoefening, zowel wetenschappelijk, 

preventief en curatief 

traumatologie  (traumatoloog) de behandeling van verwondingen, veroorzaakt 

door   ongevallen of geweld  

urologie (uroloog) met de behandeling van de urinewegen van man  

  en vrouw en geslachtsorganen van de man 

vaatchirurgie  (vaatchirurg) de behandeling van aandoeningen aan aders 

en slagader 
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Lijst 2 medische terminologie 

 

Specialisme Specialist Houdt zich bezig met:  

algemeen klinisch Lab. (klinisch chemicus) 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  (audioloog) gehooronderzoek; het meten en door 

hulpmiddelen corrigeren van de gehoorfunctie.  

bacteriologie  (microbioloog) de studie van dergelijke micro-organismen 

zoals bacteriën, gisten, schimmels en virussen 

couveuse medisch apparaat waarin zieke of te vroeg 

geboren baby’s in liggen 

diabetologie de behandeling van diabetes (suikerziekte) 

dialyseren  het zuiveren van het bloed door middel van 

een kunstmatige nier (hemodialyse) 

dotteren  het oprekken van een vernauwing in het 

bloedvat d.m.v. een ballonnetje 

echografie   een beeldvormend onderzoek waarbij gebruik 

wordt gemaakt van geluidsgolven  

embolie verstopping van een bloedvat door (bloed-

)prop, vet of lucht 

embryo vrucht in het moederlichaam 

endocrinologie (endocrinoloog) ziekten die ontstaan doordat organen teveel of 

juist te weinig van een bepaald hormoon 

aanmaken.  

fertiliteit    (fertiliteits-arts)   vruchtbaarheid, voortplantingsgeneeskunde 

flebologie diagnostiek en behandeling van spataderen, 

oedeem of vocht in de benen en overige 

dermatologische aandoeningen van het been. 

foniatrie  het onderzoek en de behandeling van stem-

afwijkingen 

gastro-enterologie (gastro-enteroloog) maag-, darm- en leverziekten Onderzoekt en 

behandelt mensen met complexe maag-, 

darm- of leveraandoeningen 

immunologie onderzoek en behandeling van personen met 

een afweerstoornis 

hematologie (hematoloog) afwijkingen van het bloed, de bloedvormende 

organen en de lymfklieren  

hemato-oncologie  Hemato verwijst naar 'hematologie' wat een 

verzamelnaam is voor ziekten van het bloed, 

beenmerg en lymfklieren. Oncologie is een 

ander woord voor kanker. 

hepatitis   ontsteking veroorzaakt door hepatitisvirus 

(verschillende varianten o.a. A,B,C) 

infectiepreventie/ hygiëne het voorkomen van ziekenhuisinfecties en 

verspreiding van bijzonder resistente bacteriën 

isoleren  patiënten in een aparte ruimte verplegen 

klinische chemie          laboratoriumonderzoeken naar erfelijke ziekte   

klinische farmacie   (ziekenhuisapotheker) bereiding en verstrekking van medicijnen voor 

ziekenhuispatiënten 

klinische fysica (klinisch fysicus)  toepassen van natuurkunde in de zorg 
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klinische zorg 24-uurszorg (opname) 

poliklinische zorg  een ziekenhuisafdeling waar mensen terecht 

kunnen voor een medische consultatie of kleine 

behandeling door een arts 

logopedie (logopedist) behandeling van communicatiestoornissen mbt 

alle functies van de mond 

MDL (MDL-arts) Maag Darm en Lever arts 

medische microbiologie  diagnose en behandeling van ziekten die 

veroorzaakt worden door schadelijke micro-

organismen in het lichaam 

morfine krachtig pijnstillend middel gemaakt uit opium 

palliatieve zorg      (arts palliatieve zorg) gespecialiseerde zorg aan mensen voor wie 

medisch gezien geen genezing meer mogelijk 

is (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  

 sporen 

obductie  (gerechtelijke) lijkschouwing 

nucleaire geneeskunde    het  analyseren van de functie van organen 

d.m.v. het inzetten van radioactiviteit 

medische psychologie houdt zich bezig met de relatie tussen 

psychische problemen en lichamelijke klachten 

biologische psychiatrie             schizofrenie (gespleten persoonlijkheid) en 

fobieën (angststoornissen) bestudering 

biochemische processen in de  hersenen 

psychologie (psycholoog) professionele hulpverlening aan mensen met 

persoonlijke problemen 

psychose                                patiënt is het normale contact met de 

werkelijkheid kwijt,  

                                            er treden wanen en hallucinaties op 

radiotherapie (radiotherapeut) behandeling van patiënten met kanker door 

bestraling met als doel het onherstelbaar 

beschadigen van de zieke cellen 

röntgen    is een digitale opname die gemaakt wordt met 

behulp van röntgenstraling. Vooral de 

kalkhoudende delen (het skelet) zijn goed op 

de röntgenfoto te zien (radiodiagnostiek) 

sectie lijkschouwing 

sectio keizersnede 

sederen kalmeren van psychiatrisch patiënten 

separeren in een celachtige ruimte opsluiten van 

patiënten 

TBC (open) tuberculose, besmettelijke ziekte veroorzaakt 

door een bacterie (bacterie verspreid zich via 

de lucht) 

tentamen suïcide (TS)  poging tot zelfmoord   

triage het beoordelen van slachtoffers naar de ernst 

van de verwondingen of ziektebeeld 
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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 

 

  



  
 
 

Exameneisen Beveiliging in de zorg  Pagina 6 van 6   © SVPB 122018 
Medische terminologie 

Lijst 3 medische terminologie 

 

co-assistent student geneeskunde die praktijkervaring opdoet in 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 hulpverleningsorganisatie in de regio  

ZIROP  ziekenhuis rampenopvang plan 

crisisteam een team dat organisatorische crises probeert te voorkomen c.q. te 

beheersen. 

EOCKL  Explosieven Opruimingscommando Koninklijke Landmacht  

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 

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  is een aandoening van het afweersysteem 

Hiv is een virus dat een immuundeficiëntie geeft, een daling van de weerstand 

MRSA meticilline Resistente Staphylococcus Aureus 

VRE Vancomycine Resistente Enterococcus (darmbacterie) 

SARS levensbedreigende vorm van longontsteking 

 

 

 

 

 


