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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
SANNA 
 

   
Sanna is 19 jaar en lichamelijk gehandicapt.  

   Acht jaar geleden is zij door een virusinfectie blind geworden. 
   Sanna woont zelfstandig in een aangepast huis.  
   Haar moeder komt elke vrijdag het huis schoonmaken. 

 
 

1p  1 Welke vorm van handicap heeft Sanna? 
A auditieve handicap 
B motorische handicap 
C visuele handicap 
 

1p  2  Waar moet je bij het schoonmaken van het huis extra op letten, omdat Sanna blind is?  
 

1p  3 Hoe heet de zorg die de moeder van Sanna geeft? 
A mantelzorg 
B professionele zorg 
C zelfzorg 
 
 
MAURICE 
 
 
Tijdens een oriënterende stage ontmoet je Maurice. Maurice is 31 jaar en ernstig 
verstandelijk gehandicapt. Hij is volledig afhankelijk van hulp. Tijdens die stage 
ontmoet je ook de ouders van Maurice. 
 
 

1p  4 In welke woonvorm zal Maurice wonen?  
A gezinsvervangend tehuis 
B internaat voor verstandelijk gehandicapten 
C sociowoning 
 

1p  5 De ouders van Maurice willen weten welke vrijetijdsbesteding voor Maurice mogelijk is. 
Welk van de onderstaande instanties kan de ouders een professioneel antwoord geven? 
A de schoolbegeleidingsdienst 
B de Sociaal Pedagogische Dienst 
C de speel-o-theek 
 

1p  6 Je stagebegeleidster vertelt je dat ze de ouders van Maurice heeft ontmoet. De ouders 
   waren verdrietig, nadat ze bij Maurice op bezoek waren geweest. 

Wat is in deze situatie de beste reactie van de stagebegeleidster? 
A luisteren naar het verhaal van de ouders 
B zeggen dat er mensen zijn, die nog ernstiger gehandicapt zijn dan Maurice 
C zeggen dat het allemaal wel weer goed komt 
 
 
 



 

300009-721o 3 ga naar de volgende pagina 

1p  7 Wat is de meest geschikte plek voor zo’n gesprek met de ouders van Maurice? 
A de personeelsruimte 
B een spreekkamer 
C het restaurant van de instelling 
 

1p  8 De stagebegeleidster vertelt dat ze een dergelijk gesprek soms niet goed van zich af kan 
zetten. Ze wordt er zelf ook verdrietig van en blijft erover nadenken. 
Wat kan ze het beste doen in zo'n situatie? 
A haar emoties onderdrukken 
B met een collega of teamleider erover praten 
C met Maurice erover praten 
 
 
KLEDING 
 

2p  9 In verpleeghuizen wonen ouderen die gedeeltelijk verlamd zijn, als gevolg van een 
hersenbloeding. Sommige van deze ouderen kunnen zich gemakkelijker aan- en uitkleden 
als de kleding aangepaste sluitingen heeft. 

 Geef twee voorbeelden van kledingsluitingen, die geschikt zijn voor deze ouderen. 
 

2p  10 Meneer De Jong draagt altijd een oud jasje, terwijl hij een nieuw jasje heeft.  
   De medewerkster van de thuiszorg vraagt waarom hij dit steeds draagt.  
   Hij antwoordt: "Het zit zo lekker en ik heb het nog van mijn vrouw gekregen".  
   De medewerkster van de thuiszorg stelt voor om het jasje te laten opknappen, zodat 

meneer De Jong het langer kan dragen. 
 Waarom is de reactie van de medewerkster van de thuiszorg juist?  

 Schrijf twee redenen op.       
 
 
THUISZORG EN MILIEU 
 

2p  11 De stagebegeleidster vindt het belangrijk dat je bij het huishoudelijke werk zoveel 
mogelijk rekening houdt met het milieu.    

 Schrijf vier maatregelen op, die je bij huishoudelijke werkzaamheden kunt nemen om 
zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu. 

 
1p  12  Welk keurmerk heeft betrekking op het milieu? 

 
   

 
 
 

 
 1 2 3 4 
 
A keurmerk 1 
B keurmerk 2 
C keurmerk 3 
D keurmerk 4 
 

1p  13 De vermelding van het milieukeurmerk op de verpakking is objectieve informatie. 
 Leg uit wat met objectieve informatie wordt bedoeld. 
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1p  14 Een belangrijke reden om tijdens het werk als verzorgende geen sieraden te dragen, is 
dat je zorgvragers met sieraden pijn kunt doen. 
Wat is een andere belangrijke reden?  
A Bacteriën groeien goed onder deze sieraden, vooral omdat de huid daar week en 

vochtig is. 
B Bij verlies of diefstal neemt de zorginstelling daar geen verantwoordelijkheid voor. 
C De huid van de verzorgende raakt, door het veel in aanraking komen met vocht, 

sneller beschadigd. 
 
 
ZIEKTE VAN PARKINSON 
 

1p  15 Meneer Jongsma heeft de ziekte van Parkinson. 
  Door het beven knoeit hij met het eten waardoor er vlekken komen in het tapijt. 

Tijdens je stage bij de thuiszorg merk je dit.  
Hoe kun je het best reageren? 
A Je doet niets, omdat meneer Jongsma er geen last van lijkt te hebben. 
B Je maakt het tapijt niet schoon, maar legt een nieuw stuk vloerbedekking onder de 

tafel. 
C Je wijst meneer op het vuile tapijt en stelt voor het schoon te maken. 
 

2p  16 Door de ziekte van Parkinson beeft meneer Jongsma. 
 Noem twee andere lichamelijke verschijnselen die kunnen optreden bij de ziekte van  

 Parkinson. 
 

1p  17 Tijdens je stage merk je dat meneer Jongsma weinig zin heeft in eten. Je verwacht dat 
het beter gaat als hij samen met anderen de maaltijden gebruikt. 

 Noem nog een andere manier waardoor meneer Jongsma gestimuleerd kan worden 
om te eten. 

 
 
MICHIEL 
 
 
Michiel heeft zijn hand gebrand aan een metalen pook bij het kampvuur tijdens een 
schoolkamp. De gloeiend hete pook werd gebruikt om de takken in het vuur op te 
schudden. Na een telefoontje naar de huisarts, is Michiel naar de eerstehulppost van 
een ziekenhuis gebracht. Er ontstonden blaren op de huid op de plaats van de 
verbranding.
 
 

1p  18  Wat is de juiste eerste hulp voor Michiel?  
 

1p  19 Welke zorg verleent de eerstehulppost van een ziekenhuis?   
A nuldelijns zorg 
B eerstelijns zorg 
C tweedelijns zorg 
 

1p  20  Waarom let men in een ziekenhuis extra op de hygiëne bij de verzorging van 
brandwonden? 
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1p  21 Welke graad van verbranding heeft Michiel opgelopen? 
A eerstegraads verbranding 
B tweedegraads verbranding 
C derdegraads verbranding 
 
 
STAGE LOPEN 
 
 
Je loopt stage in de thuiszorg en je gaat vandaag voor het eerst naar de familie 
Beeke. Je moet voor dit grote gezin veel werk doen, zoals boodschappen halen, 
koken, schoonmaken en de kinderen halen en brengen.
 
 

1p  22 Waarom is het belangrijk dat in het zorgplan afspraken staan over de uit te voeren 
werkzaamheden? 
A De afspraken kun je gebruiken, als er onduidelijkheid is over je werk. 
B Zo weet de zorgvrager dat hij je voor andere klusjes extra moet betalen. 
C Zo weet je zeker dat de zorgvrager tevreden zal zijn over je hulp. 
 

1p  23 In dit gezin is geen oven of magnetron aanwezig. 
Welk gerecht is het meest geschikt om vooraf te bereiden zodat het tegen etenstijd alleen 
nog opgewarmd hoeft te worden? 
A macaronischotel 
B stamppot rauwe andijvie met spekjes 
C varkenslapje, spinazie en aardappelkroketten 
 

1p  24 Je moet voor het gezin een flinke hoeveelheid boodschappen halen. 
 Wat is beter? De boodschappen over twee tassen verdelen of in één grote tas doen? 

Leg je keuze uit. 
 

1p  25 Tijdens je stage laat mevrouw Beeke je werk doen dat niet van tevoren is afgesproken. 
Hierdoor moet je vaak langer werken dan is afgesproken. 
Welke reactie is het beste in deze situatie? 
A Je bespreekt dit met de zorgvrager en als dat nodig is later ook met de 

stagebegeleider. 
B Je gaat door met het werk, want je hebt veel over voor het gezin. 
C Je gaat door met het werk, want je leerde rekening te houden met de wensen van de 

zorgvrager. 
 

1p  26 Bij zorgverlening kan mantelzorg een belangrijke rol spelen. 
Waarom is het van belang dat de mantelzorg goed is afgestemd op de professionele 
hulpverlening? 
A Omdat de mantelzorg anders overbelast raakt met onbelangrijke werkzaamheden. 
B Omdat de mantelzorg dan zoveel mogelijk kan overnemen van de professionele zorg. 
C Omdat het zorgplan dan de meeste kans van slagen heeft. 
 

2p  27  Schrijf een overeenkomst en een verschil op tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg. 
 Doe het zo: 
Een verschil is: …. 
Een overeenkomst is: …. 
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GEZINSVERVANGEND TEHUIS 
 
 
Peter woont sinds een jaar in een gezinsvervangend tehuis. Daarvoor woonde hij in 
een tehuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen. 
‘Ik vind het hier veel leuker. Ik kan later naar bed. We doen ook boodschappen hier in 
de buurt’, zegt Peter. 
Peter deelt een huiskamer en een keuken met vier anderen. Elke bewoner heeft een 
eigen kamer, waar een bed en een bureautje staan.  
Iemand die hulp nodig heeft, kan terecht bij de begeleiders van het tehuis.  
De mensen die er wonen zijn behoorlijk zelfstandig.
 
 

2p  28  Schrijf twee verschillen op tussen een tehuis voor verstandelijk gehandicapten en 
 een gezinsvervangend tehuis. 
 

1p  29  Schrijf op waarom het belangrijk is om de zelfstandigheid van een verstandelijk 
gehandicapte te bevorderen. 

 
2p  30 Peter heeft in een instelling gewoond en woont nu in een gezinsvervangend tehuis.  
    Geef twee andere woonmogelijkheden die geschikt zijn voor verstandelijk 

gehandicapten.  
 

1p  31 De ouders van Peter vonden het moeilijk dat Peter uit huis zou gaan. 
 Noem een reden die de ouders van Peter gehad kunnen hebben om hem toch uit huis 

te laten gaan. 
 

2p  32 Hieronder staan verschillende zorgvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten. Welke 
naam hoort bij welke taak? 

 Schrijf de vier zorgvoorzieningen over op je antwoordblad.  
 Zet achter elke zorgvoorziening de letter die hoort bij de juiste taakomschrijving van 

die voorziening. 
 
zorgvoorziening  taak 
 
dagopvang 
 

A 
aanbieden van aangepast werk aan gehandicapten 

 
SPD 
 

B 
zorgen voor het uitwisselen van problemen en 
ervaringen tussen mensen in soortgelijke situaties 

 
sociale werkplaats 
 

C 
begeleiden van gezinnen 

 
oudervereniging 

 

D 
aanbieden van dagactiviteiten aan ernstig 
gehandicapte kinderen, die niet naar school gaan 
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DE ROOS 
 
 
‘De Roos’ is een medisch kinderdagverblijf voor meervoudig gehandicapte kinderen 
van 4 tot 12 jaar. 
Vandaag gaat Anita (4 jaar) voor het eerst naar De Roos.  
Eén van de leidsters observeert Anita om een begeleidingsplan te maken. Ze doet de 
observatie tijdens het buitenspelen. De leidster noteert:  
Anita staat bij het hek. Ze kijkt naar de grond en houdt met één hand het hek vast. 
Anita trilt, wankelt, grijpt met haar andere hand het hek vast. Ze kijkt in de richting van 
Maaike (leidster) en valt. 
Maaike loopt naar haar toe. Ze ondersteunt Anita bij het opstaan. Samen lopen ze 
naar de zandbak. Anita schudt nee. 
Anita kijkt naar Femke op haar fiets. Ze volgt haar met de ogen. 
Maaike pakt een driewieler, rijdt hem naar haar toe en vraagt: "Anita wil je fietsen?". 
Anita zegt niets en kijkt weg. 
Maaike vraagt: "Wil je fietsen, net als Femke?". 
Anita reageert niet. Maaike laat de driewieler staan.
 
 

1p  33  Wat betekent de term ‘meervoudig gehandicapt’? 
 

2p  34 Na de observatie weten de leidsters een aantal dingen over Anita die belangrijk zijn om 
een begeleidingsplan te maken.  

 Schrijf twee punten op die belangrijk zijn voor het begeleidingsplan van Anita.  
 
 
STOPPEN MET WERKEN 
 

2p  35 Conny heeft een werkstuk geschreven over ouderen. In haar werkstuk staat dat ze vindt 
dat ouderen, die 65 jaar zijn, niet verplicht moeten worden om te stoppen met werken. 

 Schrijf twee redenen op waarom het voor iemand van 65 jaar belangrijk kan zijn om 
door te gaan met werken. 

 
 
DE TROMMELAAR 
 
 
In peuterspeelzaal ‘De Trommelaar’ komen dagelijks 14 kinderen spelen. De leidster 
heet Anneke en de vmbo-stagiaire heet Ouarda. Ouarda komt uit een Marokkaans 
gezin. De helft van de kinderen heeft ook een Marokkaanse achtergrond en de andere 
helft van de kinderen is Nederlands.
 
 

2p  36 Het is voor de kinderen belangrijk dat ze een Marokkaanse stagiaire hebben. 
 Schrijf hiervoor twee redenen op. 

 
1p  37  Beschrijf een manier waarop Anneke en Ouarda bij de inrichting van de speelzaal 

rekening kunnen houden met de culturen van de kinderen.  
 

1p  38 Omdat Jan Willem jarig is, heeft zijn moeder een schaal met onder andere leverworst met 
feestelijke prikkertjes gemaakt. 

 Leg uit waarom de traktatie niet geschikt is voor ‘De Trommelaar’.  
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2p  39 Men richt zich in ‘De Trommelaar’ op verschillende aspecten van de ontwikkeling van de 
kinderen. 

 Noem twee activiteiten, die de sociale ontwikkeling van de kinderen bevorderen. 
 

 
ADL-HULPMIDDELEN 
 

1p  40  Wat betekent de afkorting ADL? 
 

4p  41 Bekijk de vier onderstaande ADL-hulpmiddelen.  
 Leg van elk hulpmiddel uit waarvoor het dient. Je hoeft de naam van het hulpmiddel 

niet op te schrijven. 
 
hulpmiddel 1       hulpmiddel 2 
 

 
 
 
 
hulpmiddel 3       hulpmiddel 4 
 

 
 
 
 

1p  42  Waarom is het goed dat deze ADL-hulpmiddelen er zijn? 
 

1p  43  Waar kun je terecht als je ADL-hulpmiddelen wilt aanschaffen of huren? 
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SOCIAAL PEDAGOGISCH WERK 
 
 
Je werkt bij de dagverzorging voor ouderen. In overleg met de medewerkers van de 
keuken ga je het eetgedrag van mevrouw Te Linde observeren, om erachter te komen 
welke hulpmiddelen voor haar geschikt zijn. 
Je hebt van die gegevens de onderstaande aantekeningen gemaakt. 
 
Observatie eetgedrag mevrouw Te Linde 8 mei 2003. 
  1 Op bord: aardappels, bloemkool, stukje varkensvlees met jus erop. 
  2 Jus lust ze niet. 
  3 Schraapt jus weg. 
  4 Snijdt vlees met mes in stukjes. 
  5 Legt mes neer en pakt vork. 
  6 Proeft vlees. 
  7 Vlees te taai, denk ik. 
  8 Pakt stukje met de hand uit de mond. 
  9 Bloemkool vindt ze lekker. 
10 Eet ze snel achter elkaar op met de vork. 
11 Aardappels met de lepel en ook allemaal op. 
12 Wel veel, geen wonder dat ze zo dik is. 
13 Mevrouw gebruikt bij deze maaltijd alleen haar rechterhand. 
 
 

3p  44  Geef van elke aantekening aan of die objectief of subjectief is.  
 Schrijf hiervoor op je antwoordblad de woorden 'objectief' en 'subjectief'. 
 Schrijf de cijfers 1 tot en met 13 op bij objectief of bij subjectief. 
 
 
TILTECHNIEKEN 
 

1p  45  Wat is het belang van een goede lichaamshouding voor een verzorgende, als hij een  
 zorgvrager moet tillen? 

bron: 'Verzorgen met gezond verstand' van Yolanda Stil, uitgeverij de Tijdstroom bv, Lochem, 1992. Tekening 
gemaakt door: Annet Schaap. 
 

2p  46 Voordat je met een tiltechniek begint moet je met de zorgvrager communiceren.  
 Schrijf hiervoor twee redenen op. 
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VOEDINGSVERZORGING 
 
3p  47 Karin en Sanne moeten op school voor een praktijkopdracht 'Voeding' een maaltijd 

bereiden die voldoet aan de richtlijnen van de voedingswijzer. 
 Schrijf vijf richtlijnen van de voedingswijzer op. 

 
2p  48 Als voorgerecht is er groentesoep. 

Het recept heeft de volgende ingrediënten. 
- 5 dl water 
- 1 bouillontablet 
- 25 gram vegetarische gehaktballetjes  
- 50 gram verse soepgroenten 
- 10 gram vermicelli 
Het recept is voor twee personen. 

 Reken het recept om naar acht personen. 
 

2p  49 Hieronder staan drie ingrediënten van de groentesoep.  
 Schrijf de drie ingrediënten over. Geef van elk ingrediënt aan, in welke groep van  

 de voedingswijzer het thuishoort door het cijfer 1, 2, 3 of 4 achter het ingrediënt te 
schrijven.  

 
Ingrediënt 
- vegetarische gehaktballetjes  
- verse soepgroenten 
- vermicelli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2p  50 Karin en Sanne willen bij het koken van de groenten voor het hoofdgerecht zo veel 

mogelijk voedingsstoffen behouden. 
 Noem twee punten waar ze dan op moeten letten.  

 
2p  51 Er zijn mensen die vanwege hun levensovertuiging geen vlees en vis eten. Zij vervangen 

vlees en vis onder andere door eieren. 
 Schrijf nog twee andere voedingsmiddelen op, die vlees en vis kunnen vervangen in 

een warme maaltijd. 
 
 
 
 

1 2 

4 3 
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1p  52 Welke voedingsstof mis je vooral als je vlees en vis niet vervangt door de juiste 
levensmiddelen? 
A eiwit 
B koolhydraat 
C vet 
D water 
 

1p  53 Hoe heet de voedingswijze waarbij geen vlees wordt gegeten? 
A antroposofisch 
B ecologisch 
C lactovegetarisch 
D macrobiotisch 
 

1p  54 Karin en Sanne hebben op de televisie gezien dat vrouwen die moslim zijn soms geheel 
of gedeeltelijk gesluierd zijn. Hierdoor krijgt de huid weinig zonlicht. 
Welke vitamine wordt in de huid aangemaakt onder invloed van zonlicht? 
A vitamine A 
B vitamine B 
C vitamine C 
D vitamine D 
 
 
OPVANG TIJDENS HERSTELPERIODE 
 
 
Mevrouw Van Raaij (77 jaar) heeft wat last van artrose en zij heeft haar heup 
gebroken. Zij is in het ziekenhuis behandeld. Mevrouw Van Raaij woont alleen in een 
eengezinswoning. Zij kan niet naar haar eigen huis, omdat ze nog niet kan lopen. 
Zij wil graag goede opvang tijdens de herstelperiode.  
In de gemeentegids van haar woonplaats vindt zij de volgende mogelijkheden: 
- Dagopvang 
Heidestein heeft een dagopvang voor ouderen die in een sociaal isolement verkeren. 
 - Intervalzorg 
Het Beekdal heeft twee intervalzorgplaatsen. Intervalzorg geeft de mogelijkheid om 
tijdelijk in het verzorgingshuis te logeren. Dit is bedoeld om de thuissituatie te 
ontlasten. 
- TOP-plaatsen 
Mooi-Land heeft een aantal tijdelijke opnameplaatsen bestemd voor ouderen. Dit geeft 
u de mogelijkheid te herstellen in het verzorgingshuis voor de duur van maximaal acht 
weken.
 
 

2p  55  Welk van de drie instellingen is het meest geschikt voor mevrouw Van Raaij om te 
 herstellen van haar gebroken heup? Leg je antwoord uit. 
 

1p  56 Als mevrouw Van Raaij hersteld is, wil ze niet in haar huis blijven wonen. Zij wil wel graag 
alleen wonen en als het nodig is gebruik kunnen maken van professionele zorg. 

 Noem een woonvorm die aan de wensen van mevrouw Van Raaij voldoet. 
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1p  57 Mevrouw Van Raaij is een zorgvrager met verschijnselen van artrose. 
Waarom is ergotherapie voor haar zinvol? 
A Omdat deze therapie achteruitgang van dagelijkse handelingen kan verminderen. 
B Omdat deze therapie afleiding kan bieden door creatief bezig te zijn. 
C Omdat deze therapie door elektrotherapie de spieren weer soepel kan maken. 


