Stellingen
1. Onderdelen waarop bij het Van Wiechenschema wordt geoordeeld zijn onder andere: fijne
motoriek, communicatie en sociaal gedrag.
Juist, Ook wordt er nog geoordeeld over de adaptatie, persoonlijkheid, grove motoriek en
gedragstoestand.
2. In de theorie van Piaget volgt de concreet-operationele periode de sensomotorische periode
op.
Onjuist, De sensomotorische periode wordt opgevolgd door de pre-operationele periode. Daarna
volgt pas de concreet-operationele periode.
3. In het Rijksvaccinatieprogramma zijn zowel de bof, mazelen, rode hond als de waterpokken
opgenomen.
Onjuist, voor de waterpokken is een vaccin beschikbaar maar deze is niet opgenomen in het
Rijksvaccinatieprogramma.
4. Astma en atopisch eczeem komen veel samen voor, doordat hun ziekteproces deels
overeenkomt. Hierdoor heeft iemand met een uitbraak van het eczeem dan ook vaker
astma-aanvallen.
Onjuist, hoewel de systemen zijn verbonden, staat het atopische eczeem los van astma-aanvallen.
5. Mensen met taaislijmziekte hebben een verhoogde zoutuitscheiding die te meten is in het
zweet.
Juist
6. Bij meisjes wordt de start van de puberteit gekenmerkt door de menarche (eerste
menstruatie).
Onjuist, dit is wanneer de borsten beginnen te ontwikkelen en de groeispurt begint.
7. LH is verantwoordelijk voor zowel de rijping van de eierstokken, als voor de ovulatie.
Onjuist, LH is niet verantwoordelijk voor de rijping van eierstokken, wel voor ovulatie.
8. Het virus wat Pfeiffer veroorzaakt, wordt overgedragen via speeksel.
Juist, de ziekte wordt ook wel Kissing disease genoemd.
9. Atopisch eczeem is een eczeem die door een allergische reactie ontstaat.
Juist, er is sprake van een hypersensitiviteitsreactie in de huid op een allergeen.
10. Wanneer iemand genotype Aa (A = ziek, a = niet-ziek) heeft, dan komt bij degene
taaislijmziekte tot uiting.
Onjuist, taaislijmziekte is een recessieve aandoening. Deze persoon zou alleen drager zijn van de
ziekte.
11. Secundaire geslachtskenmerken ontstaan in de puberteit onder invloed van
geslachtshormonen.
Juist.
12. De prefrontale cortex is als eerste goed ontwikkeld in de puberteit.
Onjuist, de prefrontale cortex is zeker tot en met het 20ste levensjaar in ontwikkeling. Een
onderontwikkelde prefrontale cortex, zou ook het pubergedrag kunnen verklaren.
13. Er bestaat geen behandeling om de ziekte van Pfeiffer te genezen.
Juist, de symptomen kunnen alleen onderdrukt worden door bijvoorbeeld inname van paracetamol.
14. Waterpokken, mazelen, bof en rode hond worden veroorzaak door een virus.
Juist, dit zijn alleen virale kinderziekten

