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Over deze cursus
Inleiding

Zintuigen en huid

Via de zintuigen in mond, neus, oor, oog en huid vangen we dagelijks gezonde en minder
gezonde prikkels op. Rond je twintigste functioneert dit allemaal optimaal. Maar daarna
neemt dit snel af en kunnen we minder horen, hebben we een leesbril nodig en krijgen we
soms huidkanker...
Aniek is blind. Toch weet zij precies wanneer de voordeur opengaat en haar vader
binnenkomt. Met extra goed ontwikkelde andere zintuigen compenseert ze wat ze met haar
ogen niet kan zien. Zij voelt de tocht langs haar huid, zij herkent de voetstappen van haar
vader. Elektrische auto’s in het verkeer zijn een probleem voor Aniek. Dan mist zij de
geluidsprikkel voor haar oren.

De vijf zintuigen van de mens.

Psychische functies en pathologie

Zintuigen vangen prikkels op. Ieder zintuig is afgestemd op een specifieke prikkel. Onder
andere ogen en oren zijn anatomisch fraai vormgegeven om het fysiologisch proces van zien
en horen te laten plaatsvinden.
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Wat wij ervaren bij het horen van bijvoorbeeld muziek, is voor ieder mens uniek. Hoe wij
ons voelen is ook voor ieder mens verschillend. De één is van nature meer opgewekt dan de
ander. We kunnen ons echt lichamelijk ziek voelen wanneer we ergens tegenop zien. Lichaam
en geest zijn één. Het geestelijke deel van de mens noemen we ook wel de psyche. Ook de
psyche heeft zo zijn eigen functies en kan meer en minder gezond zijn.

Leerdoelen
• Je kunt de anatomie en fysiologie van de zintuigen beschrijven.
• Je kunt oorzaken, symptomen, beloop en behandeling van pathologie van de zintuigen

beschrijven en benoemen.
• Je kunt de anatomie en fysiologie van de huid beschrijven.
• Je kunt oorzaken, symptomen, beloop en behandeling van pathologie van de huid

beschrijven en benoemen.
• Je kunt psychische functies van de mens beschrijven en in verband brengen met

symptomen, beloop en behandeling van de meest voorkomende psychiatrische
aandoeningen.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst aan de hand van twee beroepsproducten. Deze
worden op verschillende punten beoordeeld: op inhoud (producteisen) en op de uitvoering
(processtappen). Andere belangrijke punten bij de beoordeling zijn: actieve deelname aan
de lessen en een nette uitwerking van de opdrachten in correct Nederlands. Je vindt ze bij
elkaar in het beoordelingsformulier.

Planning

Planningsformulier
<

Een beroepsproduct maken kost tijd. Daarom moet je dit goed plannen. Lees eerst de opdracht
van het beroepsproduct goed door en vul daarna het planningsformulier in. Neem ook de
andere opdrachten van deze cursus op in je totale planning. Zo voorkom je dat je in tijdnood
komt.

Beroepsproduct: De ander en ik
In het verpleeghuis verblijven veel zorgvragers die somber zijn, moeilijk een nieuw nummer
kunnen onthouden, minder de behoefte lijken te hebben om de nieuwste spullen te kopen.

Ieder mens bezit een aantal psychische functies. Om deze functies te kunnen herkennen en
er vervolgens in je werk goed mee om te kunnen gaan, moet je ze eerst bij jezelf goed leren
kennen en herkennen.

Dit beroepsproduct bestaat uit twee delen. Je levert voor beide onderdelen een schriftelijke
uitwerking aan.
A. Beschrijf uitgebreid de psychische functies van jouzelf. Deze uitwerking hoef je aan niemand
anders te laten lezen en de docent behandelt dit als vertrouwelijke informatie.
B. Interview daarna met zijn tweeën iemand uit je omgeving over zijn/haar psychische functies.
Ook met deze informatie zal de docent vertrouwelijk omgaan.
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