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Voorbeeldvragen Acne  

 

In dit voorbeeldexamen is maar een beperkt aantal vragen opgenomen, zodat de examenkandidaat een indruk krijgt 

van het soort vragen dat zij tijdens het theorie-examen kan verwachten.  

Het echte examen bestaat uit 40 vragen en is gebaseerd op de toetsmatrijs zoals deze beschikbaar is via  

www.kwc-uv.nl In deze toetsmatrijs staat per onderwerp hoeveel vragen in het examen hierover worden gesteld. Ook 

is aangegeven hoeveel vragen voldoende moeten zijn (cesuur).  

Aan deze voorbeeldvragen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Voorbeeldvragen en antwoorden 

  

1. ANATOMIE EN FYSIOLOGIE VAN DE HUID / 1.1 TALGKLIEREN 

Wat is de invloed van de propionibacterie op de acnehuid? 

(A) Deze bevordert de omzetting van triglyceriden uit talg in vrije vetzuren. 

(B) Deze veroorzaakt de hyperkeratose van de talgklieruitvoergang. 

(C) Deze zorgt voor een toename van de androgene hormonen. 

2. ALGEMENE PATHOLOGIE / 2.8 REGENERATIE 

Waardoor kan een wond minder goed genezen? 

(A) door een slechte hartfunctie 

(B) door een slechte leverfunctie 

(C) door een slechte nierfunctie 

3. SPECIËLE PATHOLOGIE / 3.1 VORMEN VAN ACNE 

Wat is de volgorde van een comedonenacne? 

(A) toename van de sebumproductie, obstructie van de talgklieruitvoergang, bacteriële kolonisatie, ontstekingsproces 

(B) toename van de sebumproductie, obstructie van de talgklieruitvoergang, ontstekingsproces, bacteriële kolonisatie 

(C) obstructie van de talgklieruitvoergang, toename van de sebumproductie, bacteriële kolonisatie, ontstekingsproces 

4. MEDISCHE BEHANDELING / 4.1 UITWENDIGE BEHANDELING 

Welke werking wordt aan keratolytica toegeschreven? 

(A) Keratolytica doden de bacteriën. 

(B) Keratolytica verdunnen de hoornlaag. 

(C) Keratolytica verminderen de sebumproductie. 

5.  HYGIËNE, ARBO EN MILIEU VOLGENS DE CODE VAN DE SCHOONHEIDSSPECIALIST / 5.3 REINIGING 

Wat moet er gebeuren met materialen die voor een behandeling zijn klaargelegd maar niet zijn gebruikt? 

(A) Deze moeten gereinigd en gedesinfecteerd worden. 

(B) Deze moeten met een watje met alcohol worden gereinigd. 

(C) Niks, deze mogen bij de volgende cliënt gewoon gebruikt worden. 

6. THEORIE VAN DE ACNE / 6.3 COSMETISCHE WERKSTOFFEN 

Welke effecten heeft een gistmasker bij acne? 

Let op! Er zijn meerdere antwoorden goed. 

(A) een doorbloedend effect 

(B) een herstellend effect 

(C) een kalmerend effect 

(D) een reinigend effect 

(E) een verwekend effect 

(F) een zuiverend effect 
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Antwoorden voorbeeldvragen Acne 

1 A 

2 A 

3 C 

4 B 

5 A 

6 D en F 

 


