
 

 

ACTA Selectie Geneeskunde 2019: 
 
Kennistoets: 
 
Vraag 1 - Welke stelling(en) zijn juist? 
Stelling 1: “Uit het artikel van Brouns, et al. blijkt dat de CO2-
laserverdampingsbehandeling zeer effectief is in het voorkomen van recidieve orale 
leukoplakie.” 
Steling 2: “Op basis van de resultaten van het artikel van Brouns, et al. kan 
geconcludeerd worden dat chirurgie een betere behandeloptie in het geval van orale 
leukoplakie is dan de CO2-laserverdampingsbehandeling.” 
 
A. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist 
B. Stelling 1 is onjuist, stelling  2 is juist 
C. Stelling 1 en 2 zijn beiden juist 
D. Stelling 1 en  zijn beiden onjuist 
 
Antwoord: D. 
 
Vraag 2 - Wat is de beste therapie tegen leukoplakie? 
A. Chirurgie 
B. CO2- vaporisation therapie 
C. Dit hangt af van de grootte en aard van de laesie 
 
Antwoord: C. 

Overige testen: 

Exclusie: 

 

Juiste antwoord: B. 

Spiegelbeelden:  

Welke afbeelding is de gespiegelde versie van het voorbeeld? 

 

Juiste antwoord is afbeelding 4.  
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Tekstopbouw:  

De taaltoets tekstopbouw bestaat uit een aantal stukken tekst. Over deze teksten 
volgt een aantal multiple-choice vragen.  

Een voorbeeld van een alinea uit de tekst met de daarbij behorende vraag: 
V (16) Middagdutjes zijn historisch gezien in vele culturen een heel gewoon 
verschijnsel, en heus niet alleen in Spanje en Latijns-Amerika, waar zoals bekend 
het bedrijfsleven na de lunch een paar uur zijn deuren sluit.  

Vraag: Wat is het doel van alinea V? 
a) Deze alinea informeert over sluitingstijden van bedrijven in Spanje en Latijns- 
Amerika. 
b) Deze alinea dient ter illustratie van het rustiger leven in Spanje en Latijns- 
Amerika. 
c) Deze alinea dient als argument voor binnenblijven rond het middaguur. 
d)Dezealineadientalsvoorbeelddatsies̈ta’svanalletijdenzijn.  

Juiste antwoord: D.  

 
 
Deze voorbeeldopgaven zijn verleend door TentamenTrainingen.nl. 
Meer oefenvragen worden beschikbaar gesteld bij de aankoop van een 
selectietraining. 

 
Bezoek hun website voor meer informatie over de training! 
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