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INLEIDING 

 
Bij bepaalde hoofdstukken van het lesboek Organisatie van de gezondheidszorg zijn enkele 
stellingen en één of meerdere open vragen beschikbaar. Bij de downloads op www.tweezwa-
nen.nl zijn de antwoorden hiervan te downloaden.  
 
Naast de stellingen en open vragen is er per les een presentatieopdracht opgenomen. De 
cursisten zoeken info over een bepaald onderwerp op internet; één van hen houdt daar de 
volgende les een korte presentatie over. 
 
 

HOOFDSTUK 2 HUISARTS 

Stellingen (juist of onjuist?) 

 
1. Met de uitspraak ‘Het is de taak van de huisarts om medicalisering te voorkomen’ wordt 

bedoeld dat de huisarts zo weinig mogelijk medicijnen voorschrijft. 
 
2. De titel van doktersassistent is in de wet BIG vastgelegd. 
 
3. Het inzetten van praktijkondersteuners levert meer kwaliteitswinst dan tijdswinst. 
 
4. Huisartsen die in een groepspraktijk werken, vormen samen een HAGRO. 
 
5. Een voorbeeld van programmatische preventie is de griepprik. 
 
 

Open vraag 

 
1. Niet in alle landen bestaat een (goede) eerstelijnszorg. Noem minimaal twee voordelen 

van de aanwezigheid van eerstelijnszorg in Nederland. 
 
 

Presentatieopdracht 

 
Elke les krijg je de opdracht informatie op internet te verzamelen over een bepaald onder-
werp. Eén van de cursisten krijgt de opdracht de volgende les een korte inleiding over dit on-
derwerp te houden. Alle cursisten bereiden zich voor door zich op het onderwerp in te lezen 
(via de info op internet). De inleider/inleidster bereid zich voor de info in een korte presentatie 
(ongeveer 5 minuten) aan de groep over te brengen. Na de presentatie kan nog een korte 
discussie tussen de groepsleden plaatsvinden. 
 
De opdracht van deze week: zoek op internet informatie over het onderwerp ‘triage’. De do-
cent geeft aan welke cursist hier de volgende les een presentatie over houdt. Tip: triage is 
geen Nederlands woord en je vindt op dit zoekwoord dan ook heel veel Engelstalige pa-
gina’s. Voeg daarom aan de zoekterm bijvoorbeeld het woord ‘huisarts’ toe. 
 

  

http://www.tweezwanen.nl/
http://www.tweezwanen.nl/
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HOOFDSTUK 4 APOTHEKEN EN ZORG VOOR GENEESMIDDELEN 

Stellingen (juist of onjuist?) 

 
1. Vaccins worden ook gerekend tot geneesmiddelen. 

 
2. Artsen moeten zich bij het voorschrijven van een geneesmiddel aan de standaard of richt-

lijn van hun beroepsgroep houden. 
 
3. FTO is de naam van het werkoverleg van medewerkers van de apotheek. 
 
4. Alleen artsen kunnen bijwerkingen van geneesmiddelen aan een landelijk registratiecen-

trum melden. 
 

Open vraag 

 
1. De overheid probeert de kosten van geneesmiddelgebruik onder controle te houden. 

Noem minstens drie manieren waarop de overheid dat doet. 
 

Presentatieopdracht 

 
De opdracht van deze week: zoek op internet informatie over het onderwerp ‘apotheek en 
keuze van geneesmiddelen’. De docent geeft aan welke cursist hier de volgende les een pre-
sentatie over houdt. 
 
 
 

HOOFDSTUK 5 ANDERE ZORGVERLENERS IN DE EERSTE LIJN 

Stellingen (juist of onjuist?) 

 
1. Paramedische beroepen staan in de wet BIG beschreven. 

 
2. De meeste zwangere vrouwen gaan pas naar de verloskundige als ze een maand of drie 

zwanger zijn. 
 
3. Eerder naar de verloskundige gaan kan de gezondheid van de baby bevorderen. 
 
4. De huisarts behandelt mensen met psychische problemen. 
 
5. Als mensen thuiszorg krijgen, is dat meestal omdat ze net uit het ziekenhuis zijn ontslagen. 
 
 

  



 

 3   
Opdrachten 

Organisatie van de gezondheidszorg 

Open vraag 

 
1. Mevrouw Albers zit niet lekker in haar vel, ze tobt veel en slaapt slecht. Ook is ze angstig, 

zo kent ze zichzelf helemaal niet. Noem drie professionals in de eerste lijn waar mevrouw 
voor hulp terecht kan. Leg uit wat ieders deskundigheid is. 

 
 

Presentatieopdracht 
 

Omdat de hoofdstukken 5 en 6 in één les worden behandeld, staat de presentatieopdracht 
bij hoofdstuk 6. 
 
 

HOOFDSTUK 6 MANTELZORG 

Stellingen (juist of onjuist?) 

 
1. Mevrouw de Moor belt de huisartspraktijk omdat haar dochtertje van 3 jaar koorts heeft. 

De assistent adviseert haar op grond van de telefoonwijzer om haar dochtertje goed te la-
ten drinken en eventueel paracetamol te geven. 

 
 Stelling: Dit advies van de professional is een zelfzorgadvies. 
 
2. Mantelzorg is een vorm van informele zorg. 
 
 

Presentatieopdracht 

 
De opdracht van deze week: zoek op internet informatie over het onderwerp ‘de mantelzor-
ger’. Concentreer je op praktische zaken en regelingen, waarmee de mantelzorger te maken 
heeft. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen voor de verzorging, vervoer van en naar de pati-
ënt, steun- en adviesmogelijkheden, enz. De docent geeft aan welke cursist hier de volgende 
les een presentatie over houdt. 
  
 

HOOFDSTUK 8 ZIEKENHUIZEN 

Stellingen (juist of onjuist?) 

 
1. Een academisch ziekenhuis is een voorbeeld van een categoraal ziekenhuis. 

 
2. Een cardioloog is een snijdend specialist. 
 
3. De meeste fouten met medicijnen in het ziekenhuis worden door de patiënt gemaakt. 
 
4. Taakherschikking houdt in dat een andere discipline taken van de arts overneemt en 

daarvoor eindverantwoordelijk is. 
 
5. Ziekenhuizen zijn verplicht om gegevens over kwaliteit aan de Inspectie door te geven. 
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Open vragen 

 
1. Bedenk drie indicatoren die aangeven hoe patiëntgericht de zorg in een ziekenhuis is. 

 
2. Leg met een voorbeeld uit waarom voor kwaliteitsverbetering in een ziekenhuis vaak mul-

tidisciplinaire samenwerking nodig is. 
 

3. Geef een voorbeeld van een zorgketen voor mensen met een bepaalde ziekte. 
 
 

Presentatieopdracht 

 
De opdracht van deze week: zoek op internet informatie over het onderwerp ‘interne genees-
kunde en specialisaties hierin’. Wat is interne geneeskunde, welke specialisaties kent het en 
wat houden die specialisaties in? De docent geeft aan welke cursist hier de volgende les een 
presentatie over houdt. 
Hoofdstuk 9 Samenwerking tussen de eerste en tweede lijn 
 
Stellingen (juist of onjuist?) 
 
1. Een transferverpleegkundige zorgt ervoor dat de zorg voor de patiënt na ontslag uit het 

ziekenhuis goed verloopt. 
 

2. Spoedeisende hulp is in heel Nederland op dezelfde manier georganiseerd. 
 

3. Het doel van palliatieve zorg is om het lijden te verkorten. 
 
 

Open vragen 

 
1. a. Leg uit wat (landelijke) transmurale afspraken zijn. 

b. Noem een onderwerp waarover een transmurale afspraak is gemaakt. 
 c. Noem minstens drie organisaties of beroepsgroepen tussen wie afspraken zijn gemaakt. 
 
2. Geef een voorbeeld van goede farmacoketenzorg. 
 
 

Presentatieopdracht 

 

Omdat de hoofdstukken 9 en 11 in één les worden behandeld, staat de presentatieopdracht 
bij hoofdstuk 11. 
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Hoofdstuk 11 Andere tweedelijnsinstellingen 

 
Stellingen (juist of onjuist?) 
 
1. Ongeveer de helft van de bewoners van een verpleeghuis heeft nog eigen gebitselementen. 

 
2.  In een verpleeghuis worden de geneesmiddelen door de medewerkers beheerd. 

 
3. Tweedelijnsinstellingen zoals verpleeghuizen mogen ook zorg aanbieden in de eerste lijn. 

 
4. Met de medische dienst van een geïntegreerde GGZ-instelling worden de psychiaters be-

doeld. 
 

5. Een groot deel van de mensen met een verstandelijke beperking heeft ook chronische li-
chamelijke gezondheidsproblemen. 

 
 

Presentatieopdracht 

 
De opdracht van deze week: zoek op internet informatie over het onderwerp ‘geestelijke ge-
zondheidszorg’. Hoe is het georganiseerd, hoeveel patiënten zijn er, wat zijn de meest voor-
komende stoornissen, welke cliëntenorganisaties zijn er? Zoek gegevens over deze en an-
dere interessante wetenswaardigheden. De docent geeft aan welke cursist hier de volgende 
les een presentatie over houdt. 
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HOOFDSTUK 12 PREVENTIE 

Stellingen (juist of onjuist?) 

 
1. Een positieve uitslag van een bevolkingsonderzoek betekent een goed bericht. 

 
2. Vroege opsporing van slechtziendheid bij kinderen is een voorbeeld van secundaire pre-

ventie. 
 

3. ‘MIS’ staat in de preventie voor Massamediale Informatieve Spotjes. 
 

4. Een arts moet alle infectieziekten melden bij de GGD. 
 

5. Opsporing van gehoorproblemen zit in het basistakenpakket JGZ van de GGD. 
 
 

Open vraag 

 
1. In 2006 is er discussie gevoerd om de hielprik bij pasgeborenen uit te breiden. Nu worden 

alleen ziektes opgespoord die behandeld kunnen worden. 
 

a. Noem twee argumenten om ook ziekten op te sporen waarvoor geen behandeling bestaat. 
 b. Noem twee argumenten om dat niet te doen. 
 
 

Presentatieopdracht 

 
De opdracht van deze week: zoek op internet informatie over het onderwerp ‘ziektekosten-
verzekeraars en preventie’. In hoeverre vallen preventiemaatregelen onder de dekking van 
ziektekostenpolissen en wat doen verzekeraars aan preventie? De docent geeft aan welke 
cursist hier de volgende les een presentatie over houdt. 
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HOOFDSTUK 14 ZORGEN VOOR KWALITEIT 

 

Stellingen (juist of onjuist?) 

 
1. Richtlijnen gelden altijd maar voor één discipline. 

 
2. Wettelijke regels voor kwaliteit van hulpverleners staan in de wet BIG. 

 
3. Titelbescherming betekent dat je een bepaalde titel alleen mag gebruiken als je het di-

ploma hebt gehaald van de opleiding die door de overheid is erkend. 
 

4. Een indicator van kwaliteit is een maat om kwaliteit uit te drukken. 
 

5. De kwaliteitswet Zorginstellingen geldt ook voor huisartsgroepspraktijken en apotheken 
met meerdere apothekers. 

 
 

Open vragen 

 
1. Leg de volgende onderdelen van de BIG-wet uit: 

 

a. titel- en beroepsbescherming 
 b. regeling voor voorbehouden handelingen 
 c. registratie 
 d. tuchtrecht 
 e. relatie tussen bekwaamheid en bevoegdheid. 
 
2. Geef een voorbeeld uit de AG-praktijk waaruit blijkt dat de patiëntveiligheid niet goed is. 

Beschrijf volgens de kwaliteitscirkel hoe de patiëntveiligheid verbeterd kan worden. 
 
 

Presentatieopdracht 

 
De opdracht van deze week: zoek op internet informatie over het onderwerp ‘Wet BIG en 
voorbehouden handelingen’. Wat zijn voorbehouden handelingen, wat zegt de Wet BIG hier-
over, wie mag welke handelingen wel of niet uitvoeren, enz. De docent geeft aan welke cur-
sist hier de volgende les een presentatie over houdt. 
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HOOFDSTUK 15 ALS HET (BIJNA) FOUT GAAT 

Stellingen (juist of onjuist?) 

 
1. Een klachtencommissie doet een officiële uitspraak als er een klacht is ingediend. 

 
2. Het tuchtrecht van (tand)artsen is meer bedoeld om de artsen te laten weten wat ze wel 

en niet horen te doen dan om de patiënten tevreden te stellen. 
 
 

Open vraag 

 
1. Noem drie personen of commissies waar een patiënt een klacht kan indienen. Leg het 

verschil uit tussen deze drie wegen. 
 
 

Presentatieopdracht 

 

Omdat de hoofdstukken 15 en 17 in één les worden behandeld, staat de presentatieopdracht 
bij hoofdstuk 17. 
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HOOFDSTUK 17 FINANCIERING 

Stellingen (juist of onjuist?) 

 
1. AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Zorg. 

 
2. Zorgverzekeraars mogen mensen die zich aanmelden voor de basiszorgverzekering afwij-

zen als zij een ernstige ziekte hebben. 
 

3. Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaal je zelf welke zorg je wilt hebben en van wie. 
 

4. Als je door een gezondheidsprobleem aangepast vervoer nodig hebt, moet je dat aanvra-
gen bij de zorgverzekeraar. 
 

5. In de zorgverzekeringswet staat wat noodzakelijke zorg inhoudt. 
 
 

Open vraag 

 
1. Noem twee verschillende soorten redenen waarom mensen in Nederland geen zorgverze-

kering hebben. 
 

 

Presentatieopdracht 

 
Er is veel discussie geweest over de bekostiging van de dure medicijnen voor de ziekten van 
Pompe en Fabry. De opdracht van deze week: zoek op internet informatie over deze discus-
sie. Wat houden de ziekten van Pompe en Fabry in, welke adviezen zijn over de bekostiging 
van medicatie verstrekt en door wie, wat is momenteel de uitkomst van deze discussie? De 
docent geeft aan welke cursist hier de volgende les een presentatie over houdt. 
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HOOFDSTUK 18 BELEID 

 

Stellingen (juist of onjuist?) 

 
1. Kankermedicijnen staan in de top drie van de uitgaven aan geneesmiddelen. 

 
2. De eerstelijnszorg kost per jaar bijna evenveel als de ziekenhuiszorg. 

 
3. Zorgaanbod is een ander woord voor een behandel- of zorgplan voor een patiënt. 

 
4. De overheid wil een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. 
 
 

Open vragen 

 
1. Wat houdt het Geneesmiddel Vergoeding Systeem in? 

 
2. Noem twee concrete manieren om vraagsturing in de zorg te bevorderen. 
 
 

Presentatieopdracht 

 

Dit keer geen presentatieopdracht, omdat het examen er aan komt. Alle aandacht dus voor 
de voorbereiding van het examen. Succes! 
 
 
 

Overkoepelende vragen 

 
1. Er zijn verschillen tussen de eerste lijn en de tweede lijn, maar de verschillen zijn niet zo 

scherp. Geef voorbeelden waaruit dat blijkt. 
 

2. Ketenzorg wordt steeds belangrijker. Leg uit hoe dat komt en geef een voorbeeld. 
 


