Medische Terminologie
(boek + online oefenen)

Het boek
Het boek 'Medische Terminologie' is een volledige cursus bestaande uit 1550 schakels, veel
afbeeldingen, schema's en repetitiebladen. Na bestudering van deze geprogrammeerde
instructie van de medische terminologie heeft de student een uitgebreide basiskennis
verworven. Die basiskennis bestaat uit parate kennis van de bouwstenen van medische
termen, begrip van de wijze waarop termen zijn opgebouwd en begrip van de
woordonderdelen in hun algemene betekenis.
De uitgave is zowel bruikbaar voor klassikaal onderricht als voor individuele studie. In het
boek worden enkele tips gegeven over verschillende manieren van werken met medische
terminologie.
Dit boek, geschreven door L.Penning & J.J. Velthoven (uitgever: NijghVersluys) is in
Nederland het meest gebruikte boek om medische termen te leren.
Grondig herzien
In de herziene uitgave zijn de regels die aan de medische terminologie ten grondslag liggen
beter begrijpelijk gemaakt. Woordopbouw, schrijfwijze en klemtoon worden uitvoeriger
besproken. Bovendien wordt aan uitzonderingen meer aandacht besteed. De cursist kan
daardoor beter meedenken en krijgt een dieper inzicht in de stof. Een aantal ongebruikelijke
termen is door nieuwe vervangen.
Inhoud
Voorwoord; Lijst van afbeeldingen; Lijst van belangrijke kaders; Hoe dit studieprogramma
te gebruiken; Het opbouwen en ontleden van termen; De manier van studeren; Het
studieprogramma medische terminologie; Deel 1 t/m 12 + repetitiebladen; Lijst van enkele
gebruikte woorden uit het klassieke Grieks; Lijst van enkele gebruikte woorden uit het
klassieke Latijn; Alfabetische lijst van gebruikte termen en woorddelen.

Online oefenen
De oefeningen in ‘Medische Terminologie Online’ zijn gebaseerd op bovenstaand boek en
zijn door ABC-EDUCA, in samenwerking met NijghVersluys, online geplaatst. De delen 1 t/m
12 kan men online oefenen. Tevens krijgt men toegang tot het oefenen van deelwoorden en
het oefenen van combinaties van deelwoorden.
Als extra toevoeging kan men van de meeste woorden ook de uitspraak beluisteren en treft
men bij anatomische onderwerpen ook illustraties aan.
Een voorbeeld van het
ontleden in deelwoorden:

osteomalacie
• osteo/malac/ie
• osteo = been/bot
• malac = verweking

osteomalacie =
beenverweking/botverweking

Doelstelling
De doelstelling van het programma is het toetsen van de inhoud van het boek ‘Medische
Terminologie’ en het vereenvoudigen van het aanleren van medische termen. Dit wordt
bereikt door:
- het gebruik van de computer en internet, zodat men ook zonder hulp van derden
medische woorden kan leren;
- het zichtbaar zijn van de gemiddelde score tijdens het oefenen. Zo ziet men tijdens het
oefenen de vorderingen. De resultaten worden bewaard in de agenda;
- de mogelijkheid om in eigen tempo te kunnen oefenen;
- de duidelijke opbouw van het programma. Zo wordt snel resultaat geboekt;
- de mogelijkheid om zowel thuis als op het werk van het programma gebruik te maken,
op elk door u gewenst moment;
- de ondersteuning van anatomische begrippen door middel van illustraties;
- de uitspraak van de termen te beluisteren;
- de mogelijkheid om de gebruiker aan een persoon te koppelen binnen de organisatie,
die op de hoogte wordt gehouden van de resultaten.
Inhoud
Oefeningen delen 1 t/m 12; oefeningen deelwoorden; zoeken naar woorden binnen de
oefeningen; agenda met resultaten; uitspraak van medische termen; illustraties van
anatomische onderwerpen. Extra optie: het toewerken naar een certificaat Medische
Terminologie, uitgegeven door ABC-EDUCA.
Systeemvereisten
Wat heeft men nodig om met Medische Terminologie Online te kunnen werken?
Een computer met internet-verbinding. De minimale eis aan deze verbinding is een kabelof ADSL-verbinding.
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Online oefenen
1 jaar abonnement
www.medischeterminologie.com
Realisatie: ABC-EDUCA
(zonder certificaat)

kosten inclusief BTW: 145,00 Euro*

Boek + online oefenen + certificaat : kosten 175,00 Euro*.
*Verzendkosten 7,50 Euro
Bestellen: www.medischeterminologie.com
ABC-EDUCA, Postbus 2185, 2301 CD Leiden, 070-3694078, helpdesk@abc-educa.nl

Bestelformulier Medische Terminologie
Aantal Artikel

Prijs per eenheid

verzendkosten

Boek Medische terminologie +
1 jaar online oefenen

145,00 Euro

7,50 Euro

Boek Medische terminologie +
1 jaar online oefenen +
certificaat

175,00 Euro

7,50 Euro

Prijzen zijn inclusief BTW.
Wanneer u meer dan één exemplaar besteld, worden de verzendkosten TPG-POST tarieven berekend.
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Handtekening

U kunt dit bestelformulier faxen naar 0842-114383 of zenden aan ABC-EDUCA, Postbus 2185, 2301
CD Leiden.

U kunt ook uw bestelling doorgeven via e-mail: verkoop@abc-educa.nl

Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met 070-3694078.

