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verzorging CSE GL 2008-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

 8 uitspraken: 
 
1 Iedereen die aan een activiteit deelneemt, moet op tijd aanwezig zijn. 
2 In de groep ontstaat een saamhorigheidsgevoel. 
3 Joost organiseert voor ouderen een bingomiddag. 
4 In een meidengroep zijn twee meisjes die veel roken. 
5 Een meisje in een meidengroep heeft een lichamelijke beperking. 
6 In de groep waarin Paula zit, wordt vaak ruzie gemaakt. 
7 De meisjes van de meidengroep hebben bijna allemaal een brommer. 
8 In de meidengroep zijn twee subgroepen ontstaan. 
 
uitspraken over groepsproces, regelnummers: 
 
........................................................................................................................  
 

 18 drie woonvormen: 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
uitleg 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 20 Trek een lijn van elke beschrijving naar het juiste begrip. 
 
vijf zinnen  vijf begrippen 

Mevrouw Jonker heeft haar heup gebroken en is 
opgenomen in het ziekenhuis.  intramurale zorg 

Mevrouw Jonker kan zelf hulp inkopen met geld 
dat aan haar is toegewezen.  extramurale zorg 

Meneer Jonker gaat twee dagen per week naar 
de dagopvang in woonzorgcentrum De Linde.  semimurale zorg 

Na de revalidatie komt de fysiotherapeut één 
keer per week bij mevrouw Jonker thuis.  ontschotting 

De verschillende hulpverleners van mevrouw 
Jonker werken goed samen.  persoonsgebonden 

budget (PGB) 
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Stichting het Groninger Landschap 
organiseert wandeltochten onder leiding van 
een gids 
Rijksstraatweg 333 
9752 CG Haren 
www.groningerlandschap.nl 
 
Yoga 
ademhaling en ontspanning in kleine groepen 
maandag 19.00 – 20.30 uur 
woensdag 19.00 – 20.30 uur 
vrijdag 19.00 – 20.30 uur 
Friesestraatweg 18  
9688 PG Oosterwold 
voor informatie: 06 22334567 
 
Zwemvereniging Waterplezier 
voor iedere leeftijd een activiteit 
iedere avond van 18.00 – 21.00 uur 
woensdag 13.00 – 17.00 uur kinderzwemmen 
dinsdag 09.00- 11.00 uur bewegen voor 
ouderen  
vrijdag 19.00 – 21.00 uur discozwemmen 
voor informatie: 054 3219876 
 
Stichting Ritme 
Stichting Ritme is een sportvereniging voor ex-
hartpatiënten. 
De heer Ploeger 
Dahliaweg 27 
9807 GS Westerwolde 
06 76543210 
 

 
Gymnastiekvereniging Door Gym 
Gezond (DGG) 
voor peuter- en kleutergym: 
woensdagmiddag 13.00- 13.45 uur 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar: 
woensdagmiddag 14.00 – 14.45 uur 
voor kinderen van 12 tot 15 jaar: 
woensdagmiddag 15.00 – 15.45 uur 
damesgym: 
maandag, dinsdag en  
donderdag 14.00 – 15.00 uur 
Meer Beweging voor Ouderen: 
vrijdag 10.00 – 10.45 uur 
voor informatie:  
mevrouw Bakker   
Achterweg 12 
098 6543217 
www.DGG.nl 
 
Bridgeclub De Harmonie 
Voor elke leeftijd geschikt! 
contactpersoon:  
mevrouw Smid 
Elzenlaan 234 
9588 SR Leeden 
 
Zangvereniging Het Hoogste Lied 
Gemengd koor voor ouderen onder 
leiding van dirigent de heer Postma. 
Repetities zijn op maandagochtend, 
woensdagavond en donderdagmiddag. 
Voor informatie bellen met de receptie 
van woonzorgcentrum De Linde  
098 7654321 
 

 
activiteit: 
 
........................................................................................................................  
 
twee redenen: 
 
1  ....................................................................................................................  
 
2  ....................................................................................................................  
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Meneer De Vries ligt voor zijn rugoperatie in het ziekenhuis.  

Hij is daar …………………………….. 

Een ziekenhuis verleent ……………………….. 

Als meneer De Vries weer thuis is, komt de huisarts regelmatig langs voor 

controle.  

De huisarts verleent dan aan meneer De Vries  …………..…………….. 

De schoondochter van meneer De Vries doet boodschappen voor hem.  

Zij verleent hem……………………………………...  

Een verzorgende van  …………………………………….. komt hem helpen bij het 

wassen en aankleden.  
 
 
begrippenlijst 
− basiszorg 
− cliënt 
− de thuiszorg 
− eerstelijnszorg 
− mantelzorg 
− patiënt 
− semimurale zorg 
− tweedelijnszorg 
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hulpmiddel naam hulpmiddel functie 
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zin subjectief objectief 

1 De linker grote teen van Mevrouw Van Nierop 
is geamputeerd. 

  

2 Zij draagt hiervoor aangepaste schoenen.    

3 De schoenen zijn niet mooi.   

4 Het is mooi weer en mevrouw Van Nierop wil 
graag naar buiten. 

  

5 Ik help mevrouw Van Nierop uit de stoel.    

6 Ik vind dat mevrouw Van Nierop erg zwaar is.   

7 Ik loop samen met mevrouw Van Nierop de 
tuin in.  

  

8 Mevrouw Van Nierop geniet van de frisse 
lucht.  

  

9 Ze gaat op de bank in de tuin zitten.   
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afvalproducten juiste bestemming 
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afvalproducten juiste bestemming 
 

 
witte bonen THT verstreken 
 

  
 

 

 
lege plastic fles 
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spel geschikt  
ja of nee? 

reden 

kwartetten   

flipperkast   

memory   

mens-erger-je-niet   

dammen   

 
 44  

 
 motorische 

activiteit 
sociale 

activiteit 
geestelijke 
activiteit 

zintuiglijke 
activiteit 

afwassen van de borden     

herkennen van liedjes 
van vroeger 

    

snijden van groenten     

gezamenlijk eten     

luisteren naar de radio     
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speelgoed fijne motoriek grove motoriek 
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speelgoed fijne motoriek grove motoriek 
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ontwikkelingsfase leeftijdsperiode in jaren 

baby 0 - 1½ 

  

  

  

  

  

  

 
 59  

 
soorten gezondheid mogelijk gevolg van pesten 

lichamelijke gezondheid  

geestelijke gezondheid  

sociale gezondheid  

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 


