
Kennistoets

Een onderdeel van de selectieprocedure van de opleiding SUMMA is de kennistoets. De kennistoets SUMMA toetst je 

kennis en inzicht in de humane fysiologie, anatomie, histologie en de algemene farmacologie. Deze kennis is van 

belang om de opleiding SUMMA met goed gevolg te kunnen doorlopen. 

Onderstaande boeken geven een indicatie van de inhoud en van het niveau van de stof die getoetst wordt: 

 ‘Human Physiology, An Integrated Approach’, Dee Silverthorn, Edition 7 of 8 (het gehele boek)
 'Algemene Farmacologie’, van Ree en Breimer (tweede druk september 2006, ISBN 90 352 28665),

uitgezonderd paragraaf 6.10, appendices bij H 6 en paragraaf 7.6

Bij gebruik van andere edities van deze boeken adviseren wij om de inhoud te vergelijken met de edities die 
hierboven worden genoemd. 

1. Welk van de onderstaande hormonen wordt NIET in de hypofyse gesynthetiseerd?

a) prolactine

b) schildklier stimulerend hormoon (TSH)
c) Adreno-CorticoTroop Hormoon (ACTH)
d) Antidiuretisch hormoon (ADH)

2. Geactiveerde cytotoxische T-lymfocyten van een gezond mens worden gestimuleerd door binding aan

a) MHC klasse I + ‘eigen’ peptide

b) MHC klasse II + eigen’ peptide
c) MHC klasse I + ‘vreemd’ peptide
d) MHC klasse II +‘vreemd’ peptide

3. Bij onderzoek is gevonden dat het eten van maaltijden met een relatief hoog eiwitgehalte leidt tot aangehouden
stimulatie van cholecystokinine (CCK) en aangehouden onderdrukking van ghreline. Wat zal op basis van deze
gegevens de energie inname van proefpersonen zijn die eiwitrijke maaltijden eten ten opzichte van personen die

standaardmaaltijden eten?

a) De energie inname zal hetzelfde zijn.
b) De energie inname zal meer zijn.
c) De energie inname zal minder zijn.

4. Als plasma concentratie van CRH verlaagd is en van cortisol verhoogd, hoe is dan de plasma concentratie van
ACTH?

a) Verlaagd of normaal
b) Verhoogd of normaal

c) Verhoogd of verlaagd
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Hieronder vind je enkele voorbeeldvragen. In de kennistoets zullen niet alleen 4-keuzevragen, maar ook 
andere vraagvormen voorkomen. De toets wordt digitaal afgenomen. Om een indruk te krijgen van de 
software kan je via deze link een demotoets bekijken.

Let op: in deze demotoets is sprake van een cesuur en een benodigd percentage goede antwoorden, maar 
dat is niet van toepassing op de SUMMA-kennistoets.

https://oefentoetsen.testvision.nl/online/fe/login_ot.htm?campagne=umcu-demonl


a) De fractie van de toegediende dosis die wordt geresorbeerd vanuit de darm in de systemische circulatie
(exclusief de poortader).

b) De fractie van de toegediende dosis die ongebonden in de systemische circulatie (exclusief de poortader)
komt.

c) De fractie van de toegediende dosis die onveranderd in de systemische circulatie (exclusief de
poortader) komt.

d) De fractie van de toegediende dosis die gebonden in de systemische circulatie (exclusief de poortader) komt.

6. Wat wordt verstaan onder de biologische beschikbaarheid van een geneesmiddel?

5. Welk type cel beslaat ongeveer 95% van het oppervlak van een alveolus?

a) alveolaire macrofaag
b) endotheelcel
c) pneumocyt type 1 (type 1 alveolar cell)
d) pneumocyt type 2 (type II alveolar cell)
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