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Boek B deel 2  

(voeding&vertering, transport, gaswisseling&uitscheiding) 

 

 

Sla tussen de beantwoorde vragen telkens een regel over. Werk duidelijk en 

overzichtelijk. Bij meerkeuzeantwoorden noteer je het antwoord duidelijk in 

blokletter/ hoofdletter! Bij onduidelijkheid of twijfel wordt het fout gerekend. 

 

    

Het schoolexamen bestaat uit 27 vragen/ 10 pagina’s 

In totaal kun je  max. 54 punten verdienen.  

 

Normering: ((scorex9) / 50) + 1 = cijfer 

 

Toegestane hulpmiddelen : rekenmachine, Binas, woordenboek  

Tijdsduur : 120 minuten 

 

 

 

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening vereist is, worden aan het 

antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 

ontbreekt of onjuist is. 

Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 

Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 

redenen, worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld 

 

Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 
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2 1 Diarree 

Diarree is een stoelgangprobleem. Welk deel van het darmkanaal zorgt voor 

resorptie van water en voorkomt daarmee diarree? 

 

A. de blinde darm 

B. de dikke darm 

C. de dunne darm 

D. de endeldarm 

E. de twaalfvingerige darm 

 
  Bolletjesslikkers 

 

“Iedere week komt op de afdeling 

spoedeisende hulp wel een patiënt binnen 

die niet van zijn ingeslikte cocaïnebolletjes 

afkomt”, signaleert chirurg F. van der 

Heijden van het Amsterdamse Onze Lieve 

Vrouwe Gasthuis. 

 

Op hun tocht door het verteringskanaal 

komen de bolletjes twee belangrijke 

obstakels tegen. Tussen de maag en de 

twaalfvingerige darm bevindt zich een 

kringspier, de maagportier, die voedsel 

doorlaat naar de dunne darm. Een tweede 

barrière is een klep, de klep van Bauhin, 

op de plaats waar de dunne darm overgaat 

in de dikke darm. 

 

Als een bolletje knapt, komt zo'n 100–500 mg cocaïne in het bloed. Voor de meeste 

mensen is 200 mg fataal. 

  

Met een röntgenfoto wordt vastgesteld waar de bolletjes zich bevinden (zie 

afbeelding). 
2p  

2 2 20 Waar bevinden zich de meeste bolletjes? 

 

A. in de dikke darm 

B. in de dunne darm 

C. in de endeldarm 

D. in de maag 

E. in de twaalfvingerige darm 

 



3 
 

  Volgens de tekst zijn er twee plaatsen waar de bolletjes kunnen blijven steken: bij de 

maagportier en bij de klep van Bauhin. Als de bolletjes bij de klep van Bauhin blijven 

steken, kunnen ze een perforatie van de dunne darm veroorzaken. 

 
2 3 Waardoor kan er wel een perforatie van de dunne darm ontstaan als de bolletjes 

blijven steken bij de klep van Bauhin, maar geen perforatie van de maag als ze 

blijven steken bij de maagportier? 

 

A. De dunne darm heeft een veel groter wandoppervlak dan de maag. 

B. De dunne darmwand kan beter stoffen resorberen dan de maag. 

C. De maag heeft een dikkere wand dan de dunne darm. 

D. De maag heeft een grotere inhoud dan de dunne darm. 

 
  Lupine 

 

Lupinezaden bevatten evenals sojabonen veel organische stoffen. Nu wordt 

lupinemeel voor snacks, brood en andere bakproducten nog geïmporteerd uit 

Australië.  

 

Het voedingsmiddelenbedrijf Enkco zet een productielijn voor vleesvervangers op, 

waar binnenkort de eerste burgers, balletjes en spiesjes van in Nederland geteelde 

lupine van de lopende band rollen.  

Eenheden per 100 g eetbaar gedeelte. 

 

 energie eiwitten vetten 

totaal 

vetten 

verzadigd 

koolhydraten vezels 

 (kJ) (g) (g) (g) (g) (g) 

aardappelen, 

gekookt 
325 2 0 0 17 3 

kalfsvlees 661 32 3 1 0 0 

lupinezaden, 

gekookt 
498 16 3 0 0 11 

2 4 Door welke stoffen zijn deze zaden zo geschikt voor het gebruik in 

vleesvervangende voedingsmiddelen? 

 

A. door de essentiële aminozuren 

B. door de niet-essentiële vetzuren 

C. door de vezels 
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  Amarant 

 

De World Health Organization rapporteert dat een groot deel 

van de arme bevolking in Kenia lijdt aan eiwittekort. Bij 

zwangere vrouwen en kinderen onder de vijf jaar komt ook 

vaak ijzergebrek voor. De bladeren van de amarant plant 

bevatten zowel ijzer als eiwit.  

 

 

2 5 Bij bloedarmoede bevat het bloed niet voldoende hemoglobine.  

Leg voor beide voedingsstoffen (ijzer en eiwit) uit hoe door het eten van amarant 

bloedarmoede wordt voorkomen.  

 
  Bij ernstige ondervoeding kan hongeroedeem ontstaan. Opgezwollen buikjes bij 

eiwitgebrek is bij kinderen een opvallend symptoom. Daarom wordt overwogen om 

via noodhulp eiwitten aan te bieden. Niet alle eiwitten zijn echter even geschikt. 
2p  

2 6 Waarvan is de waarde van een eiwit als voedingsstof voor de mens afhankelijk? 

 

A. van de lengte van de eiwitketen 

B. van de manier waarop de aminozuren gerangschikt zijn 

C. van de samenstelling van de aminozuren 

D. van de snelheid waarmee het eiwit wordt verteerd 

 
2 7 Welke voedingsstof uit de bladeren van de amarantplant nemen de Kenianen in 

ieder geval op in hun bloed? 

 

A. koolhydraten 

B. vetten 

C. vitamine D 

D. voedingsvezel 
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  Een experiment 

 

In een reageerbuis bevindt zich 

fijnverdeeld voedsel dat eiwitten en 

zetmeel bevat. Een laborant voegt 

aan dit voedsel een 

spijsverteringssap van de mens toe 

en bepaalt gedurende enige tijd het 

gehalte aan eiwitten en zetmeel in de 

buis.  

 
2p  

2 8 Welk spijsverteringssap is waarschijnlijk gebruikt? 

 

A. alvleessap 

B. darmsap 

C. maagsap 

D. speeksel 

 
  Maagbeschadiging 

In maagsap komen zoutzuur (HCl) en pepsine voor. De binnenkant van de 

maagwand is bedekt met een laag slijm. Dit slijm bevat onder andere eiwitten. 

 
2 9 Leg uit dat een beschadiging van de maagwand niet optreedt bij een normale 

productie van maagsap, maar wel bij een overmatige productie van maagsap. 

 
  Cholesterol 

Tineke krijgt een dieet om het cholesterolgehalte van haar bloed omlaag te brengen. 
2p  

2 10 Welke voedingsmiddelen zullen bij het dieet in de voeding van Tineke minder 

voorkomen dan in haar vroegere voeding? 

 

A. aardappelen en brood 

B. boter en kaas 

C. groente en fruit 

D. mager vlees en magere vis 
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  Bloeddoping bijna fataal 

 

“Ik heb een bloedtransfusie met eigen bloed 

ondergaan. Het lag al 25 dagen bij mij in de 

koelkast. Waarschijnlijk is dit bloed bedorven 

geweest”, verklaarde profwielrenner Riccardo 

Riccò tegenover de arts nadat hij in 

shocktoestand bij de eerstehulpafdeling was 

binnengebracht.  

 

Op de eerstehulpafdeling werd eerst de bloeddruk gemeten. Om de bloeddruk te 

meten wordt een band om de bovenarm aangebracht en opgepompt tot er een druk 

is waarbij het bloed niet meer naar de onderarm stroomt (afbeelding 1). 

 

Door langzaam de druk te verminderen kunnen de boven- en onderdruk worden 

gemeten. Op een gegeven moment tijdens de bloeddrukmeting is de druk op de 

band net iets onder de bovendruk, maar ruim boven de onderdruk. 

  
2 11 Stroomt er op dat moment bloed door de bloedvaten naar de onderarm? 

  

A nee 

B ja, maar alleen door aders, als gevolg van diastole van de kamers 

C ja, maar alleen door aders, als gevolg van systole van de kamers 

D ja, maar alleen door slagaders, als gevolg van diastole van de kamers 

E ja, maar alleen door slagaders, als gevolg van systole van de kamers 

 
2 12 Een van de verschijnselen tijdens een shock is dat de hersenen te weinig zuurstof 

krijgen doordat spieren in de wanden van bloedvaten ontspannen. 

Welke waarden geeft de bloeddrukmeting bij Riccò in deze toestand weer –

bovendruk/onderdruk in mm/Hg en tussen haakjes in kPa?  

 

A 80/50 (11/7) 

B 120/80 (16/11) 

C 160/80 (21/11) 

D 160/120 (21/16) 

 
2 13 Riccò’s bloed bleek geïnfecteerd te zijn met een bacterie. Om deze infectie te 

bestrijden kreeg hij via een infuus een antibioticum toegediend.  

 

a. Wordt dit infuus aangelegd in een ader of in een slagader? 

b. Geef een reden waarom voor dit type bloedvat wordt gekozen. 
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2 14 Riccò haalde zijn illegale, bijna dodelijke actie uit om zijn prestaties tijdens 

wedstrijden te verbeteren.  

 

Leg uit dat door transfusie van rode bloedcellen bij een gezonde, getrainde persoon 

de prestaties kunnen toenemen.  

 
2 15 In plaats van een bloedtransfusie te ondergaan, injecteerden sommige wielrenners 

een hormoon om de concentratie rode bloedcellen te verhogen. 

  

a. Welk hormoon is dit? 

b. Waar in het lichaam wordt dit hormoon van nature aangemaakt? 
2 

2 16 Wat is het gevolg van deze hoge concentratie rode bloedcellen? 

 

A een lage bloeddruk 

B een hoge bloeddruk 

C een afname van het stollingsvermogen 

      D  een toename van het stollingsvermogen 

 
2 17 Als een mens inademt, gebeurt o.a. het volgende 

A. de spieren van het middenrif trekken samen, waardoor het middenrif omhoog 

gaat 

B. de longen zetten uit; hierdoor gaat de borstkas mee 

C. de borstkas zet uit; hierdoor gaan de longen mee 

D. de spieren van het middenrif ontspannen zich, waardoor het middenrif daalt 

2 18 Het middenrif is in twee mogelijke standen getekend (p 
en q). De ribben bevinden zich in beide gevallen in de 
laagste stand. Over de tekening worden twee 
uitspraken gedaan: 
 
1. bij stand p van het middenrif hebben de  
    middenrifspieren zich meer samengetrokken dan bij   
    stand q 
2. bij stand p van het middenrif is de longinhoud groter  
    dan bij stand q 
 
Zijn de uitspraken juist? 

A. 1 = ja   /   2 = ja 
B. 1 = ja   /   2 = nee 
C. 1 = nee  /  2 = ja 
D. 1 = nee  /  2 = nee 
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2 19 

 
 

Een persoon ademt rustig in en uit. Het diagram geeft de verandering van de pCO2 

in de ademlucht op een bepaalde plaats in de luchtpijp weer gedurende een aantal 

ventilatiebewegingen. 

 

Op welke van de tijdstippen beginnen de middenrifspieren van deze persoon zich 

samen te trekken? 

A. op tijdstip P 

B. op tijdstip Q 

C. op tijdstip R 

2 20 De vorming van voorurine vindt plaats in: 

 

A. 1 en 2 

B. alleen 3 

C. alleen 4 

D. 3 en 4 

 

2 21 Per liter bevat urine, vergeleken met voorurine, 

A. een grotere hoeveelheid ureum 

B. een kleinere hoeveelheid zouten 

C. een grotere hoeveelheid suikers 

D. een kleinere hoeveelheid galkleurstoffen 
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2 22 De tekening stelt schematisch de lever van 

de mens voor met aansluitende bloedvaten, 

galbuis, galblaas en een gedeelte van de 

dunne darm. Iemand heeft bij twee buizen 

of vaten de juiste stroomrichting van de 

vloeistif met pijlen trachten aan te geven. 

 

Zijn de pijlen juist geplaatst? 

A. P: ja, Q: ja 

B. P: ja, Q: nee 

C. P: nee, Q: ja 

D. P: nee, Q: nee 

2 23 Bloed in de vaten 

In afbeelding 4 zijn de bloeddruk, de totale diameter van de vaten en de 

stroomsnelheid van het bloed in de vaten aangegeven met cijfers. 

 

 

Geef voor elk van de grafieken 1, 2 en 3 aan welk begrip erbij hoort: 'bloeddruk', 

‘stroomsnelheid’ of  'totale diameter van de vaten'. 
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2 24  

 

 

 

Pacemaker 

Een 

pacemaker 

kan met een 

elektrische 

prikkel een 

hartslag 

opwekken en 

zo een 

hartritmestoornis oplossen. De pacemaker heeft elektroden die naar het hart gaan 

via bloedvaten. 

 

Via welk bloedvat komen de elektroden het hart binnen? 

 

A via de aorta 

B via de bovenste holle ader 

C via de longader 

D via de longslagader 

E via de onderste holle ader 

 
2 25 Longoperatie 

Rond de longen bevinden zich spieren en vliezen.  

In welke volgorde zal een chirurg deze van buiten naar binnen tegenkomen? 

 

A borstvlies – longvlies – tussenribspieren 

B borstvlies – tussenribspieren – longvlies 

C longvlies – borstvlies – tussenribsperen 

D longvlies – tussenribspieren – borstvlies 

E tussenribspieren – borstvlies – longvlies 

F tussenribspieren – longvlies – borstvlies 

 
2 26 Door veel zout of suiker toe te voegen aan voedsel, wordt de osmotische waarde 

veel hoger. Leg uit waarom micro-organismen niet kunnen overleven in deze 

omstandigheden. 

 
2 27 De meeste slagaders bevatten zuurstofrijk bloed en de meeste aders zuurstofarm 

bloed. Noem een slagader en een ader die een uitzondering zijn. 

 

 Einde! 
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Antwoordmodel SE 3 biologie H5 CAL 2020-2021 

Alle vragen: 2 punten / totaal 27 vragen / 54 punten 

 

1 B 

2 A 

3 C 

4 A 

5 Uit het antwoord moet blijken dat  

eiwit en ijzer beide bestanddelen zijn van / bouwstoffen zijn voor Hb/rode 

bloedcellen. 

Amarant beide bevat, dus geen gebrek aan bouwstoffen, dus geen bloedarmoede. 

6 C 

7 A 

8 C 

9 Het enzym pepsine en zoutzuur verteren eiwit. 1p 

Normaal wordt de slijmlaag aangevuld met nieuwe slijmcellen. / Bij overmatige 

productie is die aanvulling onvoldoende en wordt de maagwand aangetast. 1p 

10 B 

11 E 

12 A 

13 in een ader 1p 

Voorbeelden van een juiste reden (max. 1p):  

In een ader is de bloeddruk lager / een dunnere wand / aan het oppervlak.  

14 Uit het antwoord moet blijken dat:  

– er door meer rode bloedcellen/hemoglobine meer zuurstoftransport is, 1p 

– waardoor er meer of langer inspanning kan worden verricht. 1p 

15 EPO/erytropoëtine 1p 

 in de nieren 1p  

 het (rode) beenmerg / botten 1p 

16 B 

17 C 

18 D 

19 C 

20 B 

21 A 

22 C 

23 1 = bloeddruk   2 = diameter   3 = stroomsnelheid 

24 B 

25 E 

26 Door osmose verliezen de micro-organismen water en gaan dood 

27 Slagader = longslagader (of navelstrengslagader) 

Ader = langader (of navelstrengader) 

 


