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Voorbeeldvragen Huidverbeteringsmassage  

 

 

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. T/M 3. GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING – MEDISCH-THERAPEUTISCHE VORM – COSMETISCHE VORM 

Wat is het doel van de medische bindweefselmassage? 

(B) verminderen van stoornissen van de opperhuid 

(A) verminderen van stoornissen van littekens     

(C) verminderen van stoornissen in de bloedvaten 

 

4. ANATOMIE 

Waaruit is de wand van de capillairen opgebouwd?  

(A) uit bindweefselcellen 

 (B) uit collageen 

 (C) uit endotheel       

 

5. ZENUWSTELSEL 

Waarop heeft het logische brein invloed? 

 Let op! Er zijn meerdere antwoorden goed. 

(A) op het neo-niveau 

(B) op het paleo-niveau       

(C) op het archi-niveau       

(D) op het ruggenmergniveau 

 

6.T/M 8 INDICATIES – ABSOLUTE CONTRA-INDICATIES – RELATIEVE CONTRA-INDICATIES 

Wat betekent een virale infectie voor de huidverbeteringsmassage?  

(A) een indicatie 

(B) een absolute contra-indicatie 

(C) een relatieve contra-indicatie       

 

9. T/M 11. VOORBEREIDING VAN DE BEHANDELING – BINDWEEFSELONDERZOEK - INTENSITEITSKEUZE 

Welke zones kunt u verbeteren door een segmentale huidverbeteringsmassage te geven? 

(A) reflexzones. 

(B) huidzones         

(C) orgaanzones. 

 

12 T/M 15. MASSAGETECHNIEKEN – EFFECTEN VAN DE MASSAGE – FEHLREACTIE EN HANDELSWIJZE – VERKLARINGSMODELLEN MASSAGE 

Wat is het doel van de haaktechniek?  

(A) de spanning in het bindweefsel normaliseren 

(B) het rekken van de spierfascie van de spieren       

(C) verschuivingsmogelijkheden verbeteren tussen de huidlagen 
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Antwoorden voorbeeldvragen Huidverbeterende massage 

1 tm 3 B 

4 C 

5 B en C 

6 tm 8 C 

9 tm 11 B 

12 tm 15 B 

 

 


