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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.  

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
ZORG VOOR OUDEREN 
 
 
Mevrouw Van den Brink is 81 jaar en woont in een ruime eengezinswoning. Zij verhuurt 
twee kamers aan studenten. Sinds kort is zij slecht ter been en maakt gebruik van een 
rollator. Zij wil ook aanpassingen in het huis laten aanbrengen.
 
 

1p  1  Schrijf twee voorbeelden op van aanpassingen die mevrouw Van den Brink kan laten 
aanbrengen. 

 
3p  2 Via de huisarts is mevrouw Van den Brink doorverwezen naar het ziekenhuis om foto’s 

van haar benen te laten maken. Met de huisarts bespreekt zij het resultaat en deze 
verwijst haar naar een fysiotherapeut die met haar kan oefenen.  
Ondanks dat mevrouw Van den Brink niet meer zo goed ter been is, kan zij nog goed voor 
zichzelf zorgen. Haar buren hebben al laten weten dat zij, als het nodig is, af en toe wel 
een boodschap kunnen doen, dan hoeft zij hiervoor niet zo snel een beroep te doen op de 
thuiszorg.  

 Kruis in de uitwerkbijlage aan bij welke lijn de voorzieningen horen waar  
 mevrouw Van de Brink gebruik van kan maken. 
 

1p  3 Mevrouw Van den Brink heeft de rollator niet zelf gekocht maar geleend.  
 Bij welke instantie zal zij de rollator hebben geleend? 

 
1p  4 Mevrouw Van den Brink maakt veel gebruik van de rollator.  
   Hierdoor 

A heeft zij meer hulp nodig van anderen. 
B wordt haar zelfstandigheid verkleind. 
C wordt zij afhankelijker van anderen. 
D wordt zij mobieler. 

  
1p  5 In de gemeente waar mevrouw Van den Brink woont is er een Stichting voor Welzijn 

Ouderen (SWO).  
 Wat kan deze stichting voor haar betekenen? 

 
1p  6 Mevrouw Van den Brink leest in de plaatselijke krant dat een oudere heer dagenlang met 

een gebroken heup alleen in zijn woning heeft gelegen. Zij wil voorkomen dat dit haar ook 
overkomt.  

 Wat moet zij doen om op elk gewenst moment hulp te kunnen inschakelen? 
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DE SCHOONMAAKDIENST 
 
 
Sander gaat stage lopen bij de schoonmaakdienst van een grote instelling voor 
verstandelijk gehandicapten. De schoonmaakdienst maakt onderdeel uit van  
de facilitaire dienst van de instelling. 
 
 

1p  7 Hoe wordt een facilitaire dienst van een instelling ook wel genoemd? 
A civiele dienst 
B linnendienst 
C transportdienst  
D voedingsdienst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1p  8 Bij het schoonmaken van de vloeren gebruikt Sander vaak een rolemmercombinatie. 

Hierop staan twee gekleurde emmers.  
 Schrijf op welke kleuren de emmers hebben. 

 
1p  9 Sander werkt elke dag volgens een schoonmaakplan. Dit is voor de hele instelling 

opgesteld.  
 Waarom is het belangrijk dat er in de instelling met een schoonmaakplan wordt 

gewerkt? 
 
 
Op een schoonmaakmiddel ziet Sander de volgende tekst staan: 
“De vloeibare zeep met glycerine maakt grondig schoon en heeft een veilige en 
verzorgende werking voor alle oppervlakken.” 
 
 

1p  10 Om wat voor schoonmaakmiddel gaat het hier? 
A een onderhoudsmiddel 
B een ontsmettingsmiddel 
C een reinigingsmiddel  
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Op een ander schoonmaakmiddel staat: 
“Irriterend voor de ogen. Stof niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 
overvloedig water uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.”
 
 

1p  11  Teken het symbool dat hierbij hoort. 
 

1p  12 Sander gaat de woonkamer schoonmaken. Deze krijgt een dagelijkse beurt.  
 Zet de onderstaande werkzaamheden die daarbij horen in een goede volgorde. 
1 alle benodigdheden verzamelen 
2 bloemen en kamerplanten verzorgen 
3 de ramen open zetten om ruimte te luchten 
4 met een vochtige doek vlekken op tafels en deuren verwijderen 
5 meubels goed zetten 
6 stofzuigen 
7 tijdschriften, kranten, spelletjes en andere losse voorwerpen opruimen 

 
1p  13 Welk reinigingsniveau past Sander toe als hij in de woonkamer alleen tijdschriften, 

kranten, spelletjes en andere losse voorwerpen gaat opruimen? 
A huishoudelijk schoon 
B ruw schoon  
C smetschoon 
 

2p  14 Bij het schoonmaken worden verschillende algemene regels gehanteerd.  
    Zet in de uitwerkbijlage een  '+' achter de juiste schoonmaakregel(s). 
    Zet een '-' achter de regels die niet juist zijn. 

 
1p  15 Bij het schoonmaken van de gang gebruikt Sander een brede zwabber die alle kanten op 

kan zwenken.  
 Welk materiaal gebruikt Sander hier? 

 
1p  16 Sander let bij alle werkzaamheden goed op zijn lichaamshouding. Maar in de pauze gaat 

hij helemaal onderuitgezakt op een stoel zitten. 
Waar zou Sander aan moeten denken bij het zitten op een stoel? 

 Schrijf twee regels op voor een goede lichaamshouding bij het zitten. 
 
 
STAGE IN DE THUISZORG 
 

1p  17 Als voorbereiding op een stage in de thuiszorg krijgen Karin en Mark de opdracht om zich 
te gaan oriënteren op de verschillende beroepen in de thuiszorg.  

 Schrijf twee activiteiten op die zij kunnen ondernemen om zich te oriënteren op de 
beroepen in de thuiszorg. 

 
1p  18 Het bureau van de thuiszorg is gehuisvest in het nieuwe zorgcentrum. Hier is ook een 

buro van het AMW (Algemeen Maatschappelijk Werk) gevestigd. Het AMW valt onder de 
eerstelijnszorg.  

 Wat betekent eerstelijnszorg? 
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2p  19 Omdat een verzorgende in de thuiszorg met mensen werkt en mensen aanraakt is het van 
belang dat een verzorgende zorg draagt voor een goede persoonlijke verzorging.  

 Schrijf twee redenen op waarom het van belang is dat een verzorgende let op 
zijn/haar persoonlijke verzorging. 

 
2p  20  Schrijf drie maatregelen op die een verzorgende kan nemen die belangrijk zijn voor 

een goede persoonlijke verzorging.  
 

1p  21 Het is Karin deze week opgevallen dat cliënten vaak graag een praatje willen maken over 
bijvoorbeeld 'het weer', terwijl Karin gewoon aan het werk wil. De stagebegeleidster legt 
uit dat zo’n praatje over 'het weer' ook belangrijk is.  

 Geef een verklaring waarom een praatje over bijvoorbeeld 'het weer' belangrijk kan 
zijn. 

 
1p  22 Karin wil graag met haar werk verder gaan als een cliënt met haar een praatje begint. 

Wat is een gepaste reactie van Karin in zo’n situatie? 
A De radio aanzetten zodat zij niet door de cliënt afgeleid wordt. 
B Geen aandacht aan schenken en gewoon doorwerken. 
C Met het werk stoppen en koffie gaan drinken met de cliënt. 
D Tijdens of tussen de werkzaamheden door een gesprekje voeren.  
 
 

1p  23 Mark is de afgelopen week bij een cliënt geweest waar hij liever niet meer naar terug wil. 
Hij vond de cliënt erg onvriendelijk, niet fris ruiken en er onverzorgd uitzien. Mark had 
daarom moeite om deze cliënt te verzorgen. Het was zijn eerste kennismaking met deze 
cliënt.  
Mark denkt: ”Voor mij hoeft het zo niet meer; misschien is werken in de thuiszorg wel 
niets voor mij.” 

 Waarom is het niet altijd juist dat Mark alleen op zijn eerste indruk af gaat? 
 

1p  24 Mark bespreekt de situatie met zijn stagebegeleidster. De stagebegeleidster geeft een 
aantal adviezen hoe Mark met deze cliënt om kan gaan.  

 Schrijf twee adviezen op voor Mark om in het vervolg op een passende manier met 
deze cliënt om te gaan. 

 
1p  25 De stagebegeleidster van Mark en Karin bespreekt verder nog hoe er in het algemeen 

met klachten van cliënten omgegaan kan worden. Het is namelijk wel eens voorgekomen 
dat een cliënt ontevreden was over de zorg die door de thuiszorg werd geboden en 
hierover tegen de verzorgende begon te klagen.  

 Schrijf twee passende reacties op van de verzorgende als een cliënt over de zorg van 
de thuiszorg gaat klagen. 

 
1p  26 De praktijkbegeleidster vertelt aan Karin en Mark dat er steeds meer cliënten gebruik 

maken van een persoonsgebonden budget.  
 Wat kunnen cliënten doen met een persoonsgebonden budget? 

 
2p  27  Schrijf één voordeel en één nadeel op van de mogelijkheid om van  

 een persoonsgebonden budget gebruik te maken. 
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VERZORGINGSHUIS DE VIJVERBERGH 
 

2p  28 Kim en Sandra lopen stage in verzorgingshuis De Vijverbergh. Tijdens het bespreken van 
de stages in de les komen zij erachter dat het werken als verzorgende in een 
verzorgingshuis anders is dan in de thuiszorg. 

 Schrijf drie verschillen op tussen het werken als verzorgende in de thuiszorg en het 
werken als verzorgende in een verzorgingshuis. 

 
2p  29 De eerste week nemen Kim en Sandra een kijkje in de keuken van het verzorgingshuis.  

In de keuken staan verschillende apparaten.  
 Schrijf drie apparaten op die je wel in een grootkeuken aantreft en niet in een privé 

huishouding. 
 

1p  30 Bij het samenstellen van de menu’s wordt er ook gelet op de hoeveelheid vitaminen, 
mineralen, vetten, eiwitten en koolhydraten.  
Hoe wordt dit genoemd? 
A consistentie 
B smaak 
C verzadigingswaarde 
D voedingswaarde 
 

2p  31 De stageperiode van Sandra en Kim valt in de maanden januari en februari. Bij het 
samenstellen van de menu’s wordt er rekening gehouden met het seizoen.  

 Schrijf vijf groenten op die passen in een wintermenu. 
 

1p  32  Schrijf een voordeel op om gebruik te maken van groenten van het seizoen. 
 

2p  33 Aan Sandra en Kim wordt gevraagd met een voorstel te komen voor een warme maaltijd. 
Voor deze maaltijd kiezen ze uit elk vak van de Voedingswijzer een of meer 
voedingsmiddelen. Zij houden er rekening mee dat het winter is. 

 Schrijf op de uitwerkbijlage een voorbeeld op van een warme maaltijd zoals Sandra en 
Kim deze zouden kunnen bedenken.  

 Schrijf de voedingsmiddelen op in het juiste vak van de Voedingswijzer. 
 

1p  34 Sandra gaat de bestelling van onder andere de melk, boter en olie opbergen in de 
provisieruimte van de keuken. Er zijn nog meer van dezelfde producten aanwezig en alles 
moet goed opgeborgen worden.  

 Schrijf per productgroep op, welk pak vooraan komt te staan en de volgorde van alle 
andere pakken daarachter. 

Melk:  (a) 06/07/04      - (b) 31/06/04     - (c) 04/07/04         - (d) 01/07/04 
Olie:   (a) 02-2005       - (b) 04-2005      - (c) 10-2004          - (d) 12-2004 
Boter: (a) 25/07/2004  - (b) 14/07/2004  - (c) 02/08/2004     - (d) 30/07/2004 
 

2p  35 Voordat Sandra de provisieruimte ingaat doet zij haar trui aan omdat het er altijd fris is. 
Als zij de provisieruimte inkomt, doet zij eerst het licht aan. Zij ziet niet direct waar de olie 
opgeslagen is. Achter in het magazijn is het donker en Sandra loopt daarheen om te 
kijken of daar de olievoorraad staat. De olie staat achter in de provisieruimte op de grond. 
Bij het opbergen van de melk ziet zij onder de koelkast wat vocht liggen. Verder is het nog 
een heel werk om uit te zoeken waar alle spullen opgeborgen moeten worden. Als zij 
weggaat neemt zij verpakkingsresten mee die een vorige bezoeker op de grond in een 
plas water heeft laten liggen.  

 Schrijf vijf verbeterpunten op voor deze provisieruimte. 
 



400013-1-606o 7 ga naar de volgende pagina 

1p  36 In de keuken is de leidinggevende eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden die door 
het personeel uitgevoerd worden.  

 Schrijf twee taken op van de leidinggevende. 
 

1p  37 Bij het schoonmaken van de vloer in het restaurant komt Sandra verschillende soorten 
vuil tegen.  

    Zet in het schema op je uitwerkbijlage een ‘+’ achter de juiste manieren om vochtige 
vuilsoorten zoals modder en gemorste koffie te verwijderen. Zet een ‘-' achter de 
manieren die niet juist zijn. 

 
2p  38 ’s Middags mogen Sandra en Kim helpen “mise en place” te maken van het restaurant 

voor het diner. 
 Schrijf drie handelingen op die zij dan moeten doen. 

 
1p  39 De leiding van het verzorgingshuis stelt aan het personeel eisen wat de verzorging van de 

kleding betreft. Deze moet representatief zijn.  
Wat houdt dit in? 
A de kleding die men draagt tijdens het werk mag men zelf uitkiezen 
B de kleding is aangepast aan het seizoen 
C de kleding is altijd aangepast aan de laatste modetrends 
D de kleding moet bijdragen aan een goede indruk van het verzorgingshuis   
 
 
DE BEWONERS VAN DE PANORAMAHOEVE 
 
 
De zus van Andrea werkt in De Panoramahoeve, een instelling voor verstandelijk 
gehandicapten. Voordat haar zus dit werk ging doen werkte zij als 
schoonheidsspecialiste. De zus van Andrea vindt dat zij haar kennis en ervaring als 
schoonheidsspecialiste goed in haar huidige werk kan gebruiken. Aandacht voor de 
persoonlijke verzorging van de bewoners is in haar werk juist heel belangrijk. Andrea 
is hier nieuwsgierig naar.
 
 

2p  40 Haar zus vertelt dat bewoners wel eens onrustig kunnen worden als zij het uiterlijk wil 
gaan verzorgen.  

 Schrijf drie punten op waarmee de zus van Andrea bewoners op hun gemak kan 
stellen. 

 
3p  41 Andrea kijkt toe als haar zus de vingernagels van een bewoner verzorgt.  

 Zet de onderstaande handelingen voor het verzorgen van de vingernagels in de juiste 
volgorde. 

1 benodigdheden klaarzetten 
2 een handbad maken 
3 in model vijlen van de nagels 
4 je handen wassen 
5 nagels en nagelriemen weken 
6 nagelriemen met een bokkenpoot behandelen 
7 opbrengen van nagellak 
8 verwijderen van oude nagellak 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina!  
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1p  42 De basislak die de zus van Andrea op de nagels aanbrengt zorgt ervoor dat 
A de kleurlak een mooie glans krijgt. 
B gekleurde lak niet in de nagelplaat kan dringen. 
C oude nagellak wordt verwijderd. 
D verkleuringen en witte vlekjes gecamoufleerd worden. 
 

2p  43 De zus van Andrea let ook zelf goed op haar persoonlijke verzorging. 
 Schrijf drie redenen op waarom het bij de verzorging van anderen belangrijk is om zelf 

verzorgde nagels te hebben. 
 

2p  44 Er is een feest vanmiddag en Andrea mag haar zus helpen om de bewoners op te maken. 
 Schrijf drie oogmake-up producten op die zij kunnen gebruiken. 

 
2p  45  Schrijf drie make-up producten op die Andrea en haar zus kunnen gebruiken voor de 

gezichtshuid van de bewoners. 
 

2p  46 Bij het opbrengen van de make-up merkt Andrea dat één van de bewoners uit haar mond 
ruikt.  

 Schrijf twee mogelijkheden op hoe voorkomen kan worden dat iemand uit zijn/haar 
mond ruikt. 

 
2p  47  Schrijf twee mogelijke gevolgen op van een slechte mondverzorging. 

 
1p  48 Andrea ziet dat de bewoners het leuk vinden als er extra aandacht aan hun uiterlijke 

verzorging wordt besteed.  
 Welke invloed kan een verzorgd uiterlijk hebben op mensen? 

 Schrijf hiervan een voorbeeld op. 
 

1p  49 Na afloop van het feest moet de make-up bij de bewoners weer worden verwijderd. 
Andrea helpt haar zus ook hierbij. 

 Waarmee wordt de lippenstift verwijderd? 
 

1p  50  Waarmee wordt de oogmake-up verwijderd? 
 
 




