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Inleiding

Inleiding
Dit document bevat de addenda waarin de inhoudelijke gegevens zijn opgenomen die nodig zijn voor het uitvoeren
van de kwalificatie voor sturen beelden in de rol Sturen Beelden. Naar deze addenda wordt verwezen vanuit het
document '1. kwalificatiescript - MedMij Sturen beelden'.
De zorginhoudelijke gegevens die door XIS beschikbaargesteld worden per testpersoon, zijn te vinden in het
document ‘2. Addenda - Kwalificatiescript – MedMij Sturen beelden’.
In deze inleiding worden tevens de aandachtspunten benoemd met betrekking tot de wijze waarop de
verschillende secties geïnterpreteerd moeten worden door de (kandidaat)deelnemer. Lees deze aandachtspunten
nauwgezet aangezien deze beschrijven waar bij de kwalificatie op wordt gecontroleerd.

Aandachtspunten per sectie uit inhoudelijke weergave
Datum T
T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100
dagen eerder dan de afgesproken datum.

Versies
Datum
23-10-2019

BITS
-

Omschrijving
Verduidelijking en harmonisering van opmaak en tekst (géén inhoudelijke
wijzigingen).
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Addendum 1. Gegevens Scenario 1.1

Persoonsgegevens
Persoon 1

Achternaam

XXX-TEST-C

Voornaam

Urbanus

Voorletter(s)

U

Geslacht

Man

Adresgegevens

Knolweg 1003, 9999 ZA, Stitswerd

Land

Nederland

Geboortedatum

03-03-1940

Zorgverlenergegevens

Zorgverlener 1

Achternaam

Jansen

Specialisme

Medisch specialisten, cardiologie

Collectie

Collectie

MaakDatumTijd
Beelden

T
• AppelPNG

5

Beeld

In het kwalificatiemateriaal zijn een aantal beeldbestanden opgenomen die gebruikt worden om de
kwalificatiescenario’s te doorlopen. Een PGO is vrij om één van de 4 ondersteunde beeldformaten (PNG, JPG,
JPEG, GIF) te gebruiken. Onderstaand is een PNG beeldformaat gespecificeerd. Dit zou ook een ander formaat
mogen zijn.
AppelPNG

Beeldformaat

PNG

Grootte

249,30 kB

MaakDatumTijd

T

Toelichting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et
metus ut nibh vulputate varius et ut nulla. Mauris sagittis, ex eu
pellentesque porta, sapien nunc cursus diam, eget viverra leo mi eu
lectus. Duis id condimentum metus. Praesent consectetur vel ante
vitae viverra. Donec velit mauris, egestas quis placerat eget, sodales a
velit. Pellentesque tortor ex, lobortis sit amet enim et, condimentum
facilisis urna.
Phasellus posuere hendrerit condimentum. Praesent condimentum
pellentesque congue. In tempor risus eu sem porttitor, at consequat
tortor hendrerit. Ut vulputate, augue nec luctus vulputate, urna ipsum
aliquam quam, vel varius mi augue at neque. Aenean gravida lacinia
ipsum tempus scelerisque. Ut sit amet augue placerat, ornare tellus
nec, molestie dolor. Sed tempus euismod ligula, quis sodales diam
bibendum in.
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Addendum 2. Gegevens Scenario 1.2
Persoonsgegevens
Persoon 1

Achternaam

XXX-TEST-C

Voornaam

Urbanus

Voorletter(s)

U

Geslacht

Man

Adresgegevens

Knolweg 1003, 9999 ZA, Stitswerd

Land

Nederland

Geboortedatum

03-03-1940

Zorgverlenergegevens
Zorgverlener 1

Achternaam

Jansen

Specialisme

Medisch specialisten, cardiologie

Collectie
Collectie

MaakDatumTijd

T
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et
metus ut nibh vulputate varius et ut nulla. Mauris sagittis, ex eu
pellentesque porta, sapien nunc cursus diam, eget viverra leo mi eu
lectus. Duis id condimentum metus. Praesent consectetur vel ante
vitae viverra. Donec velit mauris, egestas quis placerat eget, sodales a
velit. Pellentesque tortor ex, lobortis sit amet enim et, condimentum
facilisis urna.

Toelichting

Beelden

Phasellus posuere hendrerit condimentum. Praesent condimentum
pellentesque congue. In tempor risus eu sem porttitor, at consequat
tortor hendrerit. Ut vulputate, augue nec luctus vulputate, urna ipsum
aliquam quam, vel varius mi augue at neque. Aenean gravida lacinia
ipsum tempus scelerisque. Ut sit amet augue placerat, ornare tellus
nec, molestie dolor. Sed tempus euismod ligula, quis sodales diam
bibendum in.
• AppelPNG
• AppelJPG
• AppelGIF
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Beeld

In het kwalificatiemateriaal zijn een aantal beeldbestanden opgenomen die gebruikt worden om de
kwalificatiescenario’s te doorlopen. Een PGO is vrij om één van de 4 ondersteunde beeldformaten (PNG, JPG,
JPEG, GIF) te gebruiken. Onderstaand worden de beeldformaten PNG, JPG en GIF gespecificeerd. Dit mag ook
één en hetzelfde beeldformaat zijn.

AppelPNG

Beeldformaat

PNG

Grootte

249,30 kB

MaakDatumTijd

T
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et
metus ut nibh vulputate varius et ut nulla. Mauris sagittis, ex eu
pellentesque porta, sapien nunc cursus diam, eget viverra leo mi eu
lectus. Duis id condimentum metus. Praesent consectetur vel ante
vitae viverra. Donec velit mauris, egestas quis placerat eget, sodales a
velit. Pellentesque tortor ex, lobortis sit amet enim et, condimentum
facilisis urna.

Toelichting
Phasellus posuere hendrerit condimentum. Praesent condimentum
pellentesque congue. In tempor risus eu sem porttitor, at consequat
tortor hendrerit. Ut vulputate, augue nec luctus vulputate, urna ipsum
aliquam quam, vel varius mi augue at neque. Aenean gravida lacinia
ipsum tempus scelerisque. Ut sit amet augue placerat, ornare tellus
nec, molestie dolor. Sed tempus euismod ligula, quis sodales diam
bibendum in.

AppelJPG

Beeldformaat

JPG

Grootte

82,31kB

MaakDatumTijd

T
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et
metus ut nibh vulputate varius et ut nulla. Mauris sagittis, ex eu
pellentesque porta, sapien nunc cursus diam, eget viverra leo mi eu
lectus. Duis id condimentum metus. Praesent consectetur vel ante
vitae viverra. Donec velit mauris, egestas quis placerat eget, sodales a
velit. Pellentesque tortor ex, lobortis sit amet enim et, condimentum
facilisis urna.

Toelichting
Phasellus posuere hendrerit condimentum. Praesent condimentum
pellentesque congue. In tempor risus eu sem porttitor, at consequat
tortor hendrerit. Ut vulputate, augue nec luctus vulputate, urna ipsum
aliquam quam, vel varius mi augue at neque. Aenean gravida lacinia
ipsum tempus scelerisque. Ut sit amet augue placerat, ornare tellus
nec, molestie dolor. Sed tempus euismod ligula, quis sodales diam
bibendum in.
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AppelGIF

Beeldformaat
Grootte
MaakDatumTijd

GIF
56 kB
T
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et
metus ut nibh vulputate varius et ut nulla. Mauris sagittis, ex eu
pellentesque porta, sapien nunc cursus diam, eget viverra leo mi eu
lectus. Duis id condimentum metus. Praesent consectetur vel ante
vitae viverra. Donec velit mauris, egestas quis placerat eget, sodales a
velit. Pellentesque tortor ex, lobortis sit amet enim et, condimentum
facilisis urna.

Toelichting
Phasellus posuere hendrerit condimentum. Praesent condimentum
pellentesque congue. In tempor risus eu sem porttitor, at consequat
tortor hendrerit. Ut vulputate, augue nec luctus vulputate, urna ipsum
aliquam quam, vel varius mi augue at neque. Aenean gravida lacinia
ipsum tempus scelerisque. Ut sit amet augue placerat, ornare tellus
nec, molestie dolor. Sed tempus euismod ligula, quis sodales diam
bibendum in.
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