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Toets A: artikel artsen, psychologen, farmaceuten en klinisch fysici
Artsen worden activistischer
Patiënten met verstopte kransslagaders, met diabetes, hartfalen, maagklachten, leverproblemen
of een burn-out: artsen hebben hun handen vol aan de reparatie van schade die is ontstaan door
een slechte leefstijl. Roken, drinken, ongezond voedsel, gebrek aan beweging en te veel stress:
maatschappelijke problemen rollen al jaren met de klandizie van de dokter de spreekkamer
binnen.

Het behandelen van medische klachten gaat artsen steeds beter af, maar de laatste tijd lijkt er in
hun houding iets te veranderen. Wat heeft het voor zin om patiënten almaar op te lappen als er
aan de achterliggende problematiek niets wordt gedaan? En dus komen ze steeds vaker hun
spreekkamer uit: ze gaan fietsen met diabetespatiënten, hardlopen met dikke kinderen, ze
richten een praatgroep op voor overbelaste mantelzorgers, proberen hun dorp gezond te laten
eten of het roken in hun wijk aan te pakken. Soms gaan ze zelfs de barricaden op, de rechtszaal
in of lobbyen in B
 russel.

Artsen moeten zich activistischer opstellen, zei Y
 olanda van der Graaf, hoofdredacteur van het
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) begin dit jaar in de Volkskrant. Aanleiding was
het besluit van de vereniging NTvG, waarvan ruim 250 artsen lid zijn, om de strafzaak die
honderden zieke (ex-)rokers tegen de industrie willen aanspannen, financieel te ondersteunen.
Door hun kennis, hun autoriteit en het vertrouwen dat ze genieten zijn artsen bij uitstek geschikt
om dingen te veranderen, aldus Van der Graaf.

Vorige maand organiseerde het NTvG het jaarlijkse symposium over dat onderwerp, onder de
titel Mij'n zorg. Het is een hele stap om op de zeepkist te gaan staan, zei Van der Graaf daar,
maar het is hard nodig. 'Artsen hebben te lang gedacht: er is zoveel bewijs dat roken slecht is,
het komt wel goed. Maar de tabaksfabrikanten zijn rijk en de lobbyisten met veel. Het komt niet
vanzelf goed.'

Daarvan lijken artsen nu ook langzaam overtuigd, zo blijkt uit een enquête die het NTvG hield
onder ruim zevenhonderd medisch studenten, huisartsen en specialisten en waarvan de
resultaten vorige week werden gepubliceerd. De meeste (aankomende) artsen zijn bereid om
met hun patiënten hun leefstijl te bespreken, 40 procent wil zelfs verder gaan, de straat op.
Omdat de sigaret, de drankfles en de ongezonde snack lang niet altijd verdwijnen door een paar
goede gesprekken in de spreekkamer.

Lange tijd bleef het aantal activistische dokters beperkt tot een handvol: longarts Wanda de
Kanter (voert een gevecht tegen de tabaksindustrie), kinderarts Nico van der Lely (vraagt
aandacht voor comazuipen), gynaecoloog Eric Steegers (helpt in Rotterdam kwetsbare
zwangeren en jonge moeders) en chirurg Maurits de Brauw (strijdt tegen obesitas). Nu krijgen zij
gezelschap.

Zo proberen in het Brabantse Leende huisarts Norbert van den Hurk en sportarts Hans van Kuijk
hun dorpsgenoten gezonder te laten eten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat de inwoners daar
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dikker zijn dan het landelijk gemiddelde, met een almaar groeiende stroom van diabetes, harten vaatziekten en andere welvaartsaandoeningen tot gevolg. Dat kon zo niet langer, vonden de
beide artsen en zo ontstond het project GezondDorp: Leende ging op dieet. De artsen
organiseerden informatie-avonden, er kwamen een website en een speciale Facebookpagina
waar onder meer recepten worden uitgewisseld. De middenstand is behulpzaam door gezond
voedsel aan te bieden.

En dan de Brabantse chirurg Ignas van Bebber, die zich door meters rapporten, beleidsstukken
en medische literatuur ploegde om alles te weten te komen over luchtvervuiling door de
intensieve veehouderij en alle gezondheidsproblemen die dat met zich meebrengt. Hij richtte
met twee andere artsen een forum op, roert zich in debatten en lobbyt in Brussel. Hij hoopt dat
artsen niet wegkijken van milieuproblemen, zei hij vorige maand in Medisch Contact. 'We zijn zo
bezig met ons eigen vakgebiedje. Maar deze gezondheidsproblemen moeten breder bekend
worden.'

Dokters zijn machtig, zo klonk het vorige maand op het NTvG-symposium: ze worden geloofd en
dat is met veel andere partijen die zich met leefstijl bemoeien (beleidsmakers, zorgverzekeraars,
fabrikanten) wel anders. Kinderarts Nico van der Lely liet op een groot scherm de fles drank zien
die zo ongeveer het symbool is geworden van zijn strijd tegen het comazuipen: goudhoudende
kaneellikeur. Alcoholpercentage 50 procent, wordt in borrelglaasjes in een teug naar binnen
gewerkt, mierzoet, aantrekkelijk voor jongeren, die er letterlijk van omvallen.

Onvermoeibaar zocht Van der Lely de afgelopen jaren de media op, hij schreef boeken, richtte
een stichting op, gaf voorlichting op scholen. Het gaat langzaam de goede kant op, vertelde hij,
vooral de houding van ouders verbetert. Hij had een hoopvolle boodschap voor al zijn
maatschappelijk betrokken collega's: 'Je kunt als arts buiten de spreekkamer echt dingen
veranderen, door mensen een spiegel voor te houden.'

Naar: Volkskrant, december 2017

Toets A: kerngedachte formuleren
Tijd: 45 minuten
Opdracht
●

Lees de tekst Artsen worden activistischer
.

●

Schrijf de samenvatting op de computer, in OpenOffice Writer. Sla het bestand
vervolgens op de USB-stick op.

●

Schrijf in maximaal 80 woorden op waar de tekst over gaat. Let op: kerngedachten die
geformuleerd zijn in meer dan 80 woorden worden niet beoordeeld.

●

Gebruik uw eigen woorden; neem dus geen delen van de tekst letterlijk over. Schrijf niet
in steekwoorden maar in volledige zinnen.
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●

U mag bij deze opdracht het pocketwoordenboek NT2 gebruiken.

Toets A: presentatie houden
Voorbereidingstijd:
Uitvoeringstijd:
Discussie:

30 minuten
5 minuten
5 minuten

Opdracht
●

Bereid een presentatie voor van maximaal 5 minuten over Artsen worden activistischer
.
Gebruik daarbij de tekst en de kernboodschap die u hebt geformuleerd.

●

U richt uw verhaal tot eerstejaars studenten Geneeskunde.

●

Maak minimaal twee sheets in OpenOffice Impress w
 aarop u de hoofdpunten van uw
presentatie zet en d
 ie u tijdens uw verhaal gebruikt
. Gebruik een blauwe achtergrond. Sla
vervolgens het bestand op de USB-stick op. Gebruik de volgende bestandsnaam: Toets
A–[u
 w achternaam]

●

Na afloop van de presentatie volgt een discussie van maximaal 5 minuten. U spreekt met
de beoordelaars over hetgeen in de presentatie aan de orde is geweest of u
beantwoordt vragen die de beoordelaars over uw verhaal/het artikel hebben.

Toets B: arts-patiëntgesprek voeren
Voorbereidingstijd:
Uitvoeringstijd:
De patiënt is:
Geboortedatum:

15 minuten
15 minuten
Tom Jansen
21 juli (21 jaar)

Voorgeschiedenis
U bent huisarts en werkzaam in een huisartsenpraktijk. Tom Jansen komt zelden bij u. U bent
ervan op de hoogte dat hij op 9-jarige leeftijd epileptische aanvallen heeft gehad en medicijnen
heeft geslikt maar daarmee is gestopt nadat er een jaar geen aanvallen meer waren opgetreden.
Hij heeft de afgelopen drie maanden regelmatig epileptische aanvallen gekregen tijdens
dancefeesten (waar altijd veel lichteffecten zijn). Hij is twee weken geleden bij de neuroloog
geweest, die flitsgevoeligheid bij hem heeft vastgesteld. Hij heeft van de neuroloog een recept
meegekregen voor medicijnen en hij komt nu bij u ter controle.
Opdracht
Het gaat er in het gesprek om dat u inzicht krijgt in de beleving van de klachten van de patiënt.
Laat zien dat u oog hebt voor zijn gevoelens, reageer adequaat (verbaal en non-verbaal) en
moedig hem aan zijn verhaal te vertellen.
U moet het gesprek een duidelijke structuur geven:
VOORBEELDTOETS Taaltoets Nederlands
© Babel 2018 | Aan deze voorbeeldtoets kunnen geen rechten worden ontleend

●

In de inleiding geeft u aan dat Tom Jansen niet vaak bij u op het spreekuur verschijnt.

●

In de kern moet u inzicht krijgen in de ziektebeleving van de patiënt: Hoe voelt hij zich op
dit moment?

●

In de afsluiting geeft u een samenvatting van het gesprek en komt u tot een diagnose.

U mag bij deze opdracht tijdens het voorbereiden het pocketwoordenboek NT2 gebruiken

Toets B: verslag schrijven
Een verslag schrijven
Tijd: 30 minuten
Opdracht
● Schrijf aan de hand van de onderstaande vragen een verslag van 150-200 woorden van
het gevoerde gesprek met Tom Jansen.
● Gebruik uw eigen woorden; neem dus geen delen van de rolomschrijving als arts over.
● Schrijf in volledige zinnen, niet in steekwoorden.
Schrijf uw verslag op de computer, in OpenOffice Writer. Sla het bestand vervolgens op de
USB-stick op. Gebruik de volgende bestandsnaam:
Toets B – [uw achternaam]

Inleiding
Beschrijf kort:
a. de voorgeschiedenis van de patiënt;
b. de aanleiding voor het huisartsenbezoek.

Kern
Beschrijf kort:
a. hoe de patiënt omgaat met zijn klachten;
b. hoe de patiënt de toekomst ziet.

Afsluiting
Geef aan:
a. welke adviezen u hebt gegeven;
b. welke afspraken er zijn gemaakt.
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Toets A: Artikel tandartsen
De erosie van glazuur
Denk je het helemaal correct te doen, met elke ochtend een grapefruit en yoghurt bij het ontbijt
en daarna stevig en langdurig de tanden poetsen, blijkt het weer niet goed te zijn. Want wie zo
leeft, loopt een grote kans zijn goede gebit te verliezen aan tanderosie, zo blijkt uit de informatie
van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). In de literatuur over dit
heikele onderwerp gaan de deskundigen nog net niet zover dat ze zeggen 'Eet liever geen fruit!'
en 'Hou op met almaar tanden poetsen!' Maar daar komt het wel op neer, want wat blijkt? Van
fruit en tanden poetsen slijt het tandglazuur.
Tandglazuur bestaat voor 95 procent uit een calciumfosfaat bevattend mineraal dat kan
oplossen in elk zuur. Het zuur is meestal afkomstig uit zure dranken (frisdranken en
vruchtensappen), zure voedingsmiddelen (fruit en yoghurtproducten) of maagzuur (door
oprispingen en overgeven). Maar het kan ook melkzuur zijn dat door in tandplak achtergebleven
bacteriën wordt gevormd uit suikers en andere koolhydraten.
Omdat zuren nu eenmaal veel voorkomen in voedingsmiddelen heeft de natuur het zo geregeld
dat ons speeksel er in principe bescherming tegen biedt. Speeksel neutraliseert het zuur en
speekseleiwitten vormen een dun beschermlaagje over de tanden.
De ironie wil dat deze beschermlaag, de pellicle, kan worden weggepoetst met een
tandenborstel. Wie braaf na het eten zijn tanden poetst, verwijdert dus niet alleen de tandplak
met bacteriën waarin melkzuur wordt gevormd (de oorzaak van de gevreesde tandcariës). Hij of
zij schrobt ook de natuurlijke beschermlaag tegen andere zuuraanvallen weg. Kortom: hoe beter
de tandverzorging, hoe kleiner de kans op cariës, maar hoe groter het risico van tanderosie.
Dankzij de sterk verbeterde tandverzorging wordt tanderosie het grootste tandheelkundige
probleem van de toekomst.
Tanderosie is het directe gevolg van onze sterk veranderde eet- en drinkgewoonten. Van alle
boosdoeners spant frisdrank de kroon. Frisdranken (ook de light-versies) smaken namelijk fris
omdat ze zijn aangezuurd. Sinds we gemiddeld twee liter per persoon per week drinken, heeft
ons tandglazuur het zwaar te verduren. Wijn, spa en vruchtensappen zijn overigens niet veel
beter. Ook hun zuurgraad (pH) is schadelijk voor het gebit.
Alle zure voedingsmiddelen, hoe gezond ook, kunnen het gebit aantasten. Berucht zijn (althans
in tandheelkundige kringen) citrusvruchten en bessen. Maar ook alle levensmiddelen die zijn
aangezuurd met azijnzuur, citroenzuur of een ander dieetzuur vormen een bedreiging van het
tandglazuur. En niet te vergeten vitamine-C-preparaten, waaraan meestal citroenzuur is
toegevoegd.
Maagzuur is de derde grote boosdoener. Bij veelvuldige oprispingen van maagzuur of braken
worden onherroepelijk de binnenkanten van de voortanden aangetast. Reden waarom anorexia
nervosa-patiënten en alcoholisten op den duur zo'n slecht gebit hebben.
Ook zijn er beroepsgroepen die bedacht moeten zijn op tanderosie omdat er veel met zuren
wordt gewerkt, zoals fotografen en schilders. Een aantal uren per week zwemmen in niet goed
geneutraliseerd chloorwater (met een pH lager dan 7) doet de voortanden van
wedstrijdzwemmers ook geen goed, net zomin als de dure, maar zure sportdranken.
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De erosie kan overal in het gebit plaatshebben, maar doet zich in eerste instantie voor op de
kauwvlakken van kiezen (vooral door zuur uit vaste voedingsmiddelen en frisdranken), de
gladde vlakken van tanden en kiezen aan de wangzijde (door zuur uit frisdranken), de
snijvlakken van de voortanden (door zuur uit frisdranken en citrusvruchten) en de binnenkant
van de voortanden (door maagzuur). De erosie is te herkennen aan lichtgele plekken op de
tanden, dunner wordende tanden en afbrokkeling ervan.
Wat valt er tegen te doen? Om te beginnen is het natuurlijk verstandig om zo weinig mogelijk
zure dranken en zure voedingsmiddelen te nuttigen. Drink liever water, melk, thee of koffie
zonder suiker. Drink zure dranken, als het dan toch moet, bij voorkeur met een rietje. Houd zure
dranken en voedingsmiddelen zo kort mogelijk in de mond en zuig er niet op. Beperk het eten
van zuur fruit tot een of twee keer per dag.
Wacht na het nuttigen van zure drank en voeding minstens een uur met het poetsen van de
tanden. Met poetsen wordt immers de beschermlaag verwijderd en krijgen de zuren vrij spel.
Het duurt een uur eer het zuur in de mond is geneutraliseerd door het speeksel.
Dit proces kan worden versneld door de mond te spoelen met water of melk, door op een
maagzuurtablet te zuigen of op carbamide bevattende kauwgom te kauwen. Poets de tanden
met een zachte borstel en gebruik gefluorideerde tandpasta, want die maakt het tandglazuur
harder.
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Toets A: kerngedachte formuleren
Tijd: 45 minuten
Opdracht
●

Lees de tekst De erosie van glazuur

●

Schrijf de samenvatting op de computer, in OpenOffice Writer. Sla het bestand
vervolgens op de USB-stick op.

●

Schrijf in maximaal 80 woorden op waar de tekst over gaat. Let op: kerngedachten die
geformuleerd zijn in meer dan 80 woorden worden niet beoordeeld.

●

Gebruik uw eigen woorden; neem dus geen delen van de tekst letterlijk over. Schrijf niet
in steekwoorden maar in volledige zinnen.

●

U mag bij deze opdracht het pocketwoordenboek NT2 gebruiken.

Toets A: presentatie houden
Voorbereidingstijd:
Uitvoeringstijd:
Discussie:

30 minuten
5 minuten
5 minuten

Opdracht
● Bereid een presentatie voor van maximaal 5 minuten over D
 e erosie van glazuur.
. Gebruik
daarbij de tekst en de kernboodschap die u hebt geformuleerd.
● U richt uw verhaal tot eerstejaars studenten Tandheelkunde.
● Maak minimaal twee sheets in OpenOffice Impress waarop u de hoofdpunten van uw
presentatie zet en die u tijdens uw verhaal gebruikt. Gebruik een blauwe achtergrond. Sla
vervolgens het bestand op de USB-stick op. Gebruik de volgende bestandsnaam: Toets A – [ uw
achternaam]
● Na afloop van de presentatie volgt een discussie van maximaal 5 minuten. U spreekt met de
beoordelaars over hetgeen in de presentatie aan de orde is geweest of u beantwoordt vragen
die de beoordelaars over uw verhaal/het artikel hebben.
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Toets B: tandarts-patiëntgesprek voeren
Voorbereidingstijd:
Uitvoeringstijd:
De patiënt is:
Geboortedatum:

10 minuten
15 minuten
Bea van der Veer
6 februari (leeftijd: 45 jaar)

Voorgeschiedenis
U bent de huistandarts van Bea van der Veer. Ze komt niet trouw ieder half jaar voor controle en
u hebt haar anderhalf jaar niet gezien. Ze heeft nu een controleafspraak gemaakt. U hebt haar
gebit geïnspecteerd en alles ziet er goed uit afgezien van aanslag op de tong en tandsteen. Het
tandsteen wilt u de volgende keer verwijderen.
Instructie
U moet het gesprek een duidelijke structuur geven:
In de inleiding vertelt u kort over de inspectie die u hebt uitgevoerd. U vertelt héél kort dat haar
gebit er goed uitziet, dat ze alleen tandsteen heeft. U wilt dat de volgende keer verwijderen en
adviseert haar een anti-tandsteentandpasta te gebruiken. U vraagt of de patiënt nog vragen
heeft of iets wil bespreken. De patiënt reageert hierop met de opmerking dat ze soms last heeft
van een slechte adem. U hebt dat niet gemerkt omdat u tijdens het werk een mondkapje draagt
maar u hebt tijdens de inspectie wel gezien dat ze een grote hoeveelheid aanslag op het
achterste deel van de tong heeft. U merkt dat ze graag over het onderwerp wil praten maar u
merkt ook dat ze zich heel erg schaamt.
In de kern gaat het erom dat u inzicht krijgt in de beleving van de patiënt. Hoe gaat ze om met
haar probleem (slechte adem)? Hoe beïnvloedt het haar leven? Wat doet ze niet meer vanwege
dit probleem? U wilt dus inzicht krijgen in haar gedachten en gevoelens en de mate waarin de
mondgeur haar leven beïnvloedt. U vindt het belangrijk dat uw patiënt haar verhaal een keer kan
vertellen. Pas aan het einde van het gesprek vertelt u heel kort dat haar klacht vaak heel goed te
behandelen is en dat ze een nieuwe afspraak moet maken. U kunt daarbij gebruik maken van de
informatie uit de tekst.
In de afsluiting geeft u een samenvatting van het gesprek en de afspraken die er zijn gemaakt.
U mag bij deze opdracht tijdens het voorbereiden het pocketwoordenboek NT2 gebruiken.

Toets B: Een verslag schrijven
Tijd: 30 minuten
Opdracht
● Schrijf aan de hand van de onderstaande vragen een verslag van 150-200 woorden van het
gevoerde gesprek met Bea van der Veer.
● Gebruik uw eigen woorden; neem dus geen delen van de rolomschrijving als tandarts over.
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● Schrijf in volledige zinnen, niet in steekwoorden. Schrijf uw verslag op de computer, in
OpenOffice Writer. Sla het bestand vervolgens op de USB-stick op.
Gebruik de volgende bestandsnaam: Toets B – [uw achternaam]
Inleiding
Beschrijf kort:
b. de voorgeschiedenis
a. de aanleiding voor het tandartsbezoek.
Kern
Beschrijf kort:
a. hoe de patiënt omgaat met de klachten.
b. hoe de patiënt de toekomst ziet.
Afsluiting
Geef aan:
a. welke adviezen u hebt gegeven;
b. welke afspraken er zijn gemaakt.
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