
 
 
 
Examenstichting Perimedische Opleidingen    
Diploma: sportmassage, massage, wellness massage 
 
22 januari 2010,  
Beschikbare tijd: 60 minuten      
 
 
     Anatomie 
 
Aanwijzing:  Hier volgen 50 opgaven. Bij elke opgave zijn drie antwoorden gegeven. 

Slechts één van deze antwoorden is het goede. 
 

Ga als volgt te werk: leg het antwoordenblad naast de opgaven. Bekijk opgave 
1 en zoek uit wat het goede antwoord is. Is bijvoorbeeld c het goede antwoord, 
vul dan op het antwoordenblad, met potlood, antwoord c in. Behandel zo alle 
opgaven. 
 
Het opgavenblad, mag u na afloop van het examen meenemen. U kunt het 
opgavenblad dus ook als kladpapier gebruiken.  

 
 
 
 
1. Wat kan gesteld worden van de diafyse van een pijpbeen? 
 
A.  Het is het middenstuk van een pijpbeen. 
B.  Het is het uiteinde van een pijpbeen. 
C.  Het is een opgroeisel aan sommige pijpbeenderen. 
 
 
2. Met welk bot vormt het sternum, onder andere, een verbinding? 
 
A.  Met de clavicula. 
B.  Met de spina scapulae. 
C.  Met de humerus. 
 
 
3. Van welk bot is het olecranon een onderdeel? 
 
A.  Van de radius. 
B.  Van de scapula. 
C.  Van de ulna. 
 
 



4. Uit hoeveel wervels bestaan de cervicale en thoracale wervelkolom tezamen? 
 
A.  Uit 24 wervels. 
B.  Uit 19 wervels. 
C.  Uit 12 wervels. 
 
 
5. In welk gewricht vind je een discus articularis? 
 
A.  In het kniegewricht. 
B. In het schoudergewricht. 
C.  In het polsgewricht. 
 
 
6. Door welke botten wordt het bovenste spronggewricht gevormd? 
 
A.  Door de tibia, de fibula en de calcaneus. 
B.  Door de tibia, de fibula en de talus. 
C.  Door de calcaneus, de talus en os naviculare. 
 
 
7. Hoe wordt de buitenste laag van het gewrichtskapsel genoemd? 
 
A.  De membrana fibrosa. 
B.  De membrana synovialis. 
C.  De membrana articularis. 
 
 
8. Wat kan gesteld worden van ‘witte’ of ‘fast twitch’ spiervezels? 
 
A.   Ze bevatten geen glycogeen. 
B.   Ze zijn geschikt voor explosieve contracties. 
C.   Ze beschikken over een groot aeroob vermogen. 
 
 
9. Wat is het gevolg van een concentrische contractie van de m. rectus 

abdominis, vanuit ruglig? 
 
A.  De wervelkolom wordt gestrekt. 
B.  De wervelkolom wordt gebogen. 
C.  De wervelkolom wordt geroteerd. 
 
 
10. Wat kan gesteld worden van de mm. intercostali interni? 
 
A.  Ze spelen een rol bij het dalen van de thorax. 
B.  Ze vormen een koepel tussen de borst- en buikholte. 
C.  Ze spelen een rol bij het heffen van de thorax. 
 
 
11. Welke spier heeft zijn origo aan de crista iliaca? 
 
A.  De m. quadratus lumborum. 
B.  Het diafragma. 
C.  De m. rectus abdominis. 



12. Welke uitspraak ten aanzien van het periost is juist? 
 
A.  Het periost zorgt voor de lengtegroei van een bot. 
B.  In het periost lopen vele bloedvaten, die ook het bot van bloed voorzien. 
C.  In het periost bevinden zich nauwelijks botvormende cellen. 
 
 
13. Welke verbinding is een synchondrose? 
 
A.  De verbinding tussen het sternum en de derde rib. 
B.  De verbinding tussen de ulna en de radius. 
C.  De verbindingen van de kiezen in de kaak. 
 
 
14. Wat is de insertie van de m. sternocleidomastoideus? 
 
A.  Het sternum en de clavicula. 
B.  Processus mastoideus van de schedel. 
C.  Rib I en II. 
 
 
15. Wat is de insertie van de m. teres major? 
 
A.  Crista tuberculi majoris van de humerus. 
B.  Crista tuberculi minoris van de humerus. 
C.  Tuberculum major van de humerus. 
 
 
16. Wat is de insertie van de m. rhomboideus? 
 
A.  De eerste tot en met de zevende rib. 
B.  De mediale rand van de scapula. 
C.  De processi spinosi van C6, C7 en Th1 tot en met Th 4. 
 
 
17. Wat zijn functies van de m. biceps brachii? 
 
A.  Flexie elleboog en supinatie onderarm. 
B.  Flexie elleboog en pronatie onderarm. 
C.  Retroflexie schouder en flexie elleboog. 
 
 
18. Waar hebben de spieren die de pols in palmairflexie bewegen hun origo? 
 
A.  Aan de metacarpalia. 
B.  Aan epicondylus medialis humeri. 
C.  Aan het olecranon. 
 
 
19. Wat is de origo van de m. pectoralis minor? 
 
A.  Processus coracoideus. 
B.  De clavicula. 
C.  Costa III, IV en V. 
 



20. Wat zijn functies van de m. tensor fascia latae? 
 
A.  Endorotatie in het heupgewricht en flexie in het kniegewricht. 
B.  Retroflexie en exorotatie in het heupgewricht. 
C.  Anteflexie en endorotatie in het heupgewricht. 
 
 
21. Wat is de insertie van de m. gluteus maximus? 
 
A.  De trochanter minor van het femur. 
B.  Tuberositas glutae en de tractus iliotibialis. 
C.  De trochanter major van het femur. 
 
 
22.  Welke spier heeft zijn origo aan de spina iliaca anterior inferior? 
 
A.  De m. gracilis. 
B.  De m. sartorius. 
C.  De m. rectus femoris. 
 
 
23. Welke van de volgende stellingen is juist? 

 
I:  De m. tibialis anterior geeft dorsaalflexie in het bovenste spronggewricht. 
II: De insertie van de m. gastrocnemius is de tuber calcanei. 

 
A.  Alleen I is juist. 
B.  Alleen II is juist. 
C.  I en II zijn beide juist. 
 
 
24. Welke spier geeft flexie van de knie? 
 
A.  De m. gracilis. 
B.  De m. rectus femoris. 
C.  De m. soleus. 
 
 
25. Iemand springt van een tafel en landt met beide voeten op de grond. Van welke 

spieren wordt, op het moment van landing, onder andere, activiteit gevraagd? 
 
A.  De hamstrings, concentrisch. 
B.  De mm. quadriceps femoris, concentrisch. 
C.  De mm. quadriceps femoris, excentrisch. 
 
 
26. In welk vlak vindt anteflexie in de schouder plaats? 
 
A.  In het transversale vlak. 
B.  In het sagittale vlak. 
C.  In het frontale vlak. 
 



27. Welke spier heeft zijn origo aan de tuber ischiadicum? 
 
A.  De m. biceps femoris, caput brevis. 
B.  De m. gracilis. 
C.  De m. semimembranosus. 
 
 
28. Wat kan gesteld worden van de patella? 
 
A.  Het is de insertie van de m. rectus femoris. 
B.  Het is een sesambeen. 
C.  Het bevindt zich aan de dorsale zijde van het kniegewricht. 
 
 
29. Hoe noemt men de (normale) kromming van de lumbale wervelkolom in het 

sagittale vlak? 
 
A.   Een kyfose. 
B.  Een scoliose. 
C.  Een lordose. 
 
 
30. Met welk ander bot vormt de scapula een directe, beweegbare verbinding? 
 
A.   Met de eerste rib. 
B.  Met het sternum. 
C.  Met de clavicula. 
 
 
31. Om hoeveel assen is beweging mogelijk tussen het femur en het acetabulum? 
 
A.   Er is geen beweging mogelijk tussen het femur en het acetabulum. 
B.  Om 2 assen. 
C.  Om 3 assen. 
 
 
32. Wat kan gesteld worden van de verbinding tussen de tibia en de fibula? 
 
A.   Hierin is inversie en eversie mogelijk. 
B.  Het is een membraanverbinding. 
C.  Het is een articulatio simplex. 
 
 
33. Welke van de volgende stellingen is juist? 

 
I:  Maximale extensie van de elleboog wordt geremd door weke delen. 
II: Bij een elevatie-beweging wordt de schouder opgetrokken in de richting van  
    het oor. 
 

A.  Alleen I is juist. 
B.  Alleen II is juist. 
C.  I en II zijn beide juist. 
 



34. Wat kan gesteld worden van de proximale verbinding tussen de radius en de 
ulna? 

 
A.   Het is een gemengd gewricht. 
B.  Het is een draai- of cilindergewricht. 
C.  Hierin is palmairflexie en dorsaalflexie mogelijk. 
 
 
35. Welke van de volgende spieren zijn hulpexpiratie-spieren? 
 
A.   De m. rectus abdominis en de m. quadratus lumborum. 
B.  De mm. scaleni. 
C.  De mm. intercostali externi. 
 
 
36. Wat is een functie van de m. supraspinatus? 
 
A.   Abductie arm. 
B.  Endorotatie arm. 
C.  Anteflexie arm. 
 
 
37. Wat kan gesteld worden van de vezels van Sharpey? 
 
A.   Het zijn de overgangsvezels tussen de spier en de pees. 
B.  Het zijn de overgangsvezels tussen de pees en het bot. 
C.  Het zijn de overgangsvezels tussen de witte en rode spiervezels. 
 
 
38. Wat kan gesteld worden van de verbinding tussen de kootjes van de vingers? 
 
A.   Het is een ginglymus (scharniergewricht). 
B.  Het is een articulatio enarthrosis (nootgewricht). 
C.  Het is een articulatio trochlearis (draaigewricht). 
 
 
39. Wat kan gesteld worden van de ligg. cruciata (de kruisbanden)? 
 
A.   Deze verbinden de tibia en de fibula met elkaar. 
B.  Deze liggen intra-articulair. 
C.  Deze houden de patella stabiel. 
 
 
40. In welk gewricht of welke verbinding zijn bewegingen mogelijk om 2 assen? 
 
A.   In articulatio radiocarpea. 
B.  In articulatio coxae. 
C.  In de verbinding tussen C1 en C2. 
 
 
41. Wat kan gesteld worden van een fascie? 
 
A.   Deze bevat geen bloedvaten en zenuwen. 
B.  Deze bevindt zich op plaatsen waar spierbuiken schuren over een harde ondergrond. 
C.  Deze heeft, onder andere, een beschermende en fixerende taak. 



42. Waar bevindt zich de origo van de m. vastus medialis van de m. quadriceps 
femoris? 

 
A.   Spina iliaca anterior superior. 
B.  Op het femur. 
C.  Op de tibia. 
 
 
43. Waar bevindt zich de insertie van de m. biceps femoris? 
 
A.   Op de tibia. 
B.  Op de fibula. 
C.  Op de pelvis. 
 
 
44. Een turner hangt met gebogen ellebogen aan een rekstok. Welke spier is, onder 

andere, actief als hij zich langzaam laat zakken, totdat de ellebogen helemaal 
gestrekt zijn? 

 
A.   De m. biceps brachii, concentrisch. 
B.  De m. triceps brachii, excentrisch. 
C.  De m. biceps brachii, excentrisch. 
 
 
45. Wat is een functie van de m. trapezius pars ascendens? 
 
A.   Elevatie schoudergordel. 
B.  Depressie schoudergordel. 
C.  Protractie schoudergordel. 
 
 
 46. Welke van de volgende spieren verlopen samen naar tuberculum major van de 

humerus? 
 
A.   De m. teres minor en m. subscapularis. 
B.  De m. supraspinatus en m. infraspinatus. 
C.  De m. teres major en m. supraspinatus. 
 
 
47. Welke van de volgende spieren is een synergist van de m. brachialis? 
 
A.   De m. triceps brachii. 
B.  De m. coracobrachialis. 
C.  De m. biceps brachii. 
 
 
48. Waar bevindt zich het tuberculum van Gerdy? 
 
A.   Op de laterale condyl van de tibia. 
B.  Op de crista iliaca. 
C.  Op de fibula. 
 
 
 
 



 
49. Welke bewegingen vinden plaats bij een unilaterale contractie van de linker m. 

sternocleidomastoideus? 
 
A.   Rotatie naar links en lateraalflexie naar rechts. 
B.  Lateraalflexie naar links en rotatie naar rechts. 
C.  Lateraalflexie naar links en rotatie naar links. 
 
 
50. Welke van de volgende spieren hecht aan, aan de mediale rand van de scapula? 
 
A.   De m. trapezius, pars ascendens. 
B.  De m. serratus anterior. 
C.  De m. supraspinatus. 


