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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 30 vragen/ 12 pagina’s (controleeer dit!) 
In totaal kun je  max. 55 punten verdienen.  
 
Normering: ((scorex9) / 55) + 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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1 2p Iemand eet eiwit. De aminozuren uit het eiwit zijn nodig als bouwstof voor een 

beschadigde spier in zijn bovenarm (de biceps). Geef met de nummers uit 

afbeelding 7 aan, langs welke wegen de aminozuren via de kortste weg van de 

haarvaten van de dunne darm in het kniegewricht van het linkerbeen komen, te 

beginnen bij 11. 

 

  Taaislijmziekte 

Taaislijmziekte (Cystic fibrose) is een erfelijke aandoening die gekenmerkt wordt 

door o.a. luchtweginfecties. Deze zijn het gevolg van abnormale taaiheid van het 

slijm in de luchtwegen. Door deze taaiheid blijft het slijm vaak achter in de 

luchtwegen, waardoor infecties kunnen ontstaan. 

   

 

2 1p Waardoor bevordert de aanwezigheid van taai slijm het ontstaan van infecties van 

de longen en luchtwegen? 

   

  Helicobacter 

  De bacterie Helicobacter pylori is de laatste jaren regelmatig in het nieuws omdat 

deze betrokken is bij het ontstaan van maagzweren. Een maagzweer is een 

beschadiging van de binnenkant van de maagwand. De bacterie beschikt over een 

enzym, urease, dat ureum omzet in koolstofdioxide (CO2) en ammonium (NH4
+). 

 

  Ureum is het product van een bepaald stofwisselingsproces in ons lichaam. 

3 1p In welk orgaan wordt ureum gevormd? 
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  Bloeddonor 

  Bij een bloeddonor wordt een halve liter bloed afgetapt uit een ader. Dit leidt tot een 

aantal veranderingen, zoals: 

 

1 daling van de bloeddruk, 

2 vermindering van het aantal rode bloedcellen per mm3 bloed, 

3 verhoging van de waterresorptie in de nieren, 

4 verhoging van de afgifte van het antidiuretisch hormoon (ADH). 

 

4 2p In welke volgorde treden deze veranderingen op? 

 

A   1 – 2 – 3 – 4 

B   1 – 4 – 3 – 2 

C   2 – 1 – 3 – 4 

D   2 – 1 – 4 – 3 

E   3 – 2 – 1 – 4 

F   4 – 2 – 1 – 3 

   

  Lucht 

  In een experiment bepaalt men de gemiddelde procentuele samenstelling van droge 

buitenlucht, van vochtige buitenlucht, van lucht in de longblaasjes van een 

proefpersoon en van een liter uitgeademde lucht van deze proefpersoon. De 

resultaten zijn weergegeven in de tabel. 

 
 

Als droge buitenlucht wordt ingeademd, wordt deze altijd verzadigd met waterdamp. 

 

5 2p In welke van de volgende delen van de luchtwegen neemt de lucht waterdamp op? 

 

A   alleen in de luchtpijp 

B   alleen in de mondholte 

C   alleen in de neusholte 

D   alleen in de mondholte en de neusholte 

E    in de neusholte, de mondholte en de luchtpijp 
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  Practicum ademhaling 

Gaby, Patrick en Chantal doen een practicum om de invloed van inspanning op de 

ademhaling te bepalen. 

 

 
 

Ga ervan uit dat Gaby na inspanning (afbeelding 1b) maximaal in- en uitademt. 

 

6 1 Hoe groot is haar vitale capaciteit? 

 

7 2 Bereken hoe groot Gaby’s ademminuutvolume is in rust. Geef je antwoord in hele 

liters. 

Bereken hoeveel maal groter haar ademminuutvolume is na inspanning. 

 

  De tweede meting werd gedaan na de inspanning. Een deel van de extra zuurstof 

die dan wordt opgenomen, is nodig omdat na de inspanning enkele spieren en/of 

spiergroepen actiever zijn dan tijdens de eerste meting (tijdens rust). 

 

8 2 Noteer drie spieren en/of spiergroepen waar tijdens meting  2 meer spieractiviteit is 

De leerlingen doen metingen aan het ademvolume en aan de 

ademhalingsfrequentie van Gaby. Eén meting tijdens rust en één meting na 

inspanning. De resultaten geven ze weer in twee respirogrammen; 

ademhaling in rust: afbeelding 1a, en ademhaling na inspanning: afbeelding 

1b. Ze nemen aan dat het restvolume 1,0 liter is. 

Met behulp van deze twee diagrammen bepalen de leerlingen het 

ademminuutvolume: het volume lucht dat per minuut wordt ververst. 

 

afbeelding 1a  afbeelding 1b 

  
 ademhaling in rust  ademhaling na inspanning 
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dan tijdens meting 1. 

 

  Chantal lijdt aan astma. Bij een acute astma-aanval zijn het vooral de spiertjes 

rond de bronchioli (afbeelding 2) die zich samentrekken. 

 

afbeelding 2 

 

 
luchtstroom tijdens normale luchtstroom tijdens astma-aanval ademhaling 

 

De leerlingen willen in een respirogram weergeven hoe de ademhaling van 

Chantal verschilt met die van Gaby. Hierbij gaan ze ervan uit  dat 

Chantal, hoewel ze op dat moment veel last heeft van astma, ongeveer hetzelfde 

ademminuutvolume tijdens rust wil bereiken als Gaby. 

 

9 2 Is haar ademfrequentie hoger, lager of gelijk aan die van Gaby? 

Is haar ademvolume groter, kleiner of gelijk aan dat van Gaby? 

 

  Als ze klaar zijn met de metingen, inhaleert Chantal een medicijn dat de spiertjes 

rond de bronchioli doet ontspannen. Dit medicijn heeft een 

werking die overeenkomt met het effect van een bepaald hormoon. Een bekende 

bijwerking van het medicijn is dat het de hartwerking beïnvloedt. 

 

10 2 Welk gevolg kan optreden als bijwerking van dit medicijn? 

A Het hart gaat onregelmatig kloppen. 

B Het hart gaat sneller kloppen.  

C Het hart gaat trager kloppen.  

D Het slagvolume wordt kleiner. 
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  Erfelijkheidstest 

  Om uit te zoeken of iemand drager is van een bepaald gendefect, kan aan 

de hand van een bloedmonster DNA uit de chromosomen onderzocht 

worden. 

 

11 2p Welk bestanddeel van het bloed kan gebruikt worden voor het opsporen 

van een eventueel gendefect aan de hand van DNA uit de chromosomen? 

 

A bloedplaatjes 

B bloedplasma 

C rode bloedcellen 

D witte bloedcellen 

   

  Bloeddoping 

  De schaatssport werd 4 juli 2009 opgeschrikt door een grote dopingaffaire.  

De internationale schaatsbond ISU maakte bekend dat de Duitse 

schaatsster Claudia Pechstein betrapt zou zijn op bloeddoping. Tot dan 

toe had het schaatsen een schoon imago. De ISU vond bij Pechstein een 

verdachte uitslag na het bloedonderzoek tijdens het WK allround in 

februari 2009. Ze werd met terugwerkende kracht voor twee jaar geschorst 

als gevolg van een serie onderzoeken, waarbij afwijkende bloedwaarden 

zijn geconstateerd. “Unsere Sonnenschein”, zoals de bijnaam van 

Pechstein luidt, is een van de meest succesvolle Duitse sportsters ooit. In 

2009 werd zij voor de derde keer Europees kampioene. In 2011 vierde ze 

haar rentree met een overwinning op de vijf kilometer. Bij bloeddoping 

worden eigen rode bloedcellen eerst afgenomen en later weer 

geïnjecteerd. Het effect lijkt op dat van het gebruik van het hormoon EPO; 

het aantal rode bloedcellen wordt kunstmatig verhoogd om een betere 

prestatie neer te zetten. 

 

  Zowel EPO als de receptoren voor EPO behoren tot dezelfde groep 

stoffen. 

 

12 2 Tot welke scheikundige groep behoren beide stoffen? 

 

13 2 Waar bevinden zich cellen met receptoren voor EPO? 

 

A in de alvleesklier  

B in het beenmerg  

C in de bijnieren 

D in de lever 

E in de milt 

F in de nieren 
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  Onder natuurlijke omstandigheden kan ook bij ijzergebrek een verandering 

in de concentratie EPO in het bloed worden gemeten. 

 

14 2 Leg in drie stappen uit hoe ijzergebrek een verandering in de EPO-

concentratie veroorzaakt en geef aan of de EPO-concentratie hoger of 

lager wordt. 

 

 

  In de afbeelding is een 

doorsnede getekend van het 

hart, ter hoogte van de kleppen. 

In de afbeelding staan: 

 

1    de aortaklep 

2 de longslagaderklep 

3 de tweeslippige klep 

(mitralisklep) 

4 de drieslippige klep 

(tricuspidalisklep) 

 

15 2 Passeert een in het lichaam gevormd EPO-molecuul kleppen van het hart 

tussen de plaats van afgifte en de plaats van werking? Zo ja, in welke 

volgorde passeert een molecuul EPO dan achtereenvolgens de kleppen 

van het hart? 

 

A nee 

B ja, via 2 en 1 

C ja, via 3 en 2 

D ja, via 4 en 1 

E ja, via 3, 1, 4 en 2 

F ja, via 4, 2, 3 en 1 

   

  Vetrijk dieet en melkkliertumoren 

  Door middel van experimenten met vrouwelijke ratten werd de invloed van 

een vetrijk dieet op het ontstaan van melkkliertumoren onderzocht. 

Onderzoekers spoten een kankerverwekkende stof (waarvan de naam 

wordt afgekort DMBA) in bij vrouwelijke ratten. Na enkele weken kreeg de 

ene helft van de ratten een dieet met een hoog gehalte aan vetten. De 

andere helft hield hetzelfde vetarme voedsel als daarvoor. Inspuiting met 

DMBA en vervolgens vetrijk voedsel veroorzaakte bij meer ratten 

melkkliertumoren dan alleen inspuiting met DMBA. 
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In een andere serie proeven werd de volgorde van toediening 

omgedraaid. De helft van de ratten kreeg enkele weken een vetrijk dieet, 

de andere helft kreeg de normale voeding. Daarna werden al deze ratten 

ingespoten met DMBA en kregen ze allemaal weer normaal voedsel. In 

beide groepen bleken evenveel ratten melkkliertumoren te ontwikkelen.  

Iemand concludeert uit deze resultaten dat vetrijk voedsel bij ratten het 

ontstaan van melkkliertumoren veroorzaakt. 

 

16 1 Leg uit waarom deze conclusie onjuist is. 

   

  Darmziekte 

  FAP (Familiaire Polyposis Coli) is een darmziekte waarbij al op jonge 

leeftijd in de dikke darm en de endeldarm honderden tot duizenden 

weefseluitstulpingen (poliepen) voorkomen die zich kunnen ontwikkelen 

tot dikke-darmkanker. 

 

FAP is een erfelijke aandoening die berust op een afwijkend gen. Dit 

afwijkende gen is dominant over het normale gen. De ziekte heeft niet 

altijd hetzelfde verloop. Soms is het nodig zowel de dikke darm als de 

endeldarm van een patiënt te verwijderen. In andere gevallen wordt alleen 

de dikke darm weggehaald. De dunne darm wordt dan aangesloten op de 

endeldarm. Dit noemt men een endeldarmsparende operatie. 

 

De ontlasting van een gezonde persoon wordt vergeleken met de 

ontlasting van een persoon met FAP bij wie een endeldarmsparende 

operatie is uitgevoerd. 

 

Bestanddelen van de ontlasting zijn bacteriën, onverteerde resten en 

water. 

 

17 2 Van welk of van welke van deze bestanddelen is de hoeveelheid per gram 

ontlasting bij de persoon met FAP lager? 

 

A  alleen van bacteriën 

B  alleen van onverteerbare resten 

C  alleen van water 

D  van bacteriën en onverteerbare resten 

E  van bacteriën en water 
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  Bloedplaatjes 

  Een student onderzoekt de inhoud van 5 reageerbuisjes op de 

aanwezigheid van bloedplaatjes : 

Reageerbuisje 1  is gevuld met bloed 

Reageerbuisje 2 is gevuld met bloedplasma 

Reageerbuisje 3  is gevuld met bloedserum 

Reageerbuisje 4  is gevuld met lymfe  

Reageerbuisje 5  is gevuld met weefselvocht. 

 

18 1 In welk buisje of in welke buisjes komen bloedplaatjes voor? 

19 1 In welk buisje of in welke buisjes komt het eiwit fibrinogeen voor?  

 

  Hartslag 

  In het diagram is voor één hartslag het verband weergegeven tussen de 

tijd en het volume van de linkerkamer van het hart van de mens. In dit 

diagram worden drie fasen met letters aangegeven. 

 
 

20 2 Gedurende welke van de fasen P, Q en R zijn de kleppen tussen de 

linkerkamer en de aorta open? 

A  gedurende de fasen P en R  

B  alleen gedurende fase R  

C  gedurende de fasen P en Q  

D  alleen gedurende fase Q 
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  Haarvatennet 

  De afbeelding stelt schematisch een haarvatennet met aansluitende 

bloedvaten voor, in een spier van de mens. De pijl geeft de stroomrichting 

van het bloed weer. 

 
  Het aantal rode bloedcellen per milliliter bloed op plaats 1 wordt 

vergeleken met dat op plaats 2. 

 

21 2 Leg uit of het aantal rode bloedcellen per milliliter bloed op plaats 1 lager 

dan, gelijk aan, hoger dan op plaats 2. 

 

  Een rode bloedcel die bij de mens het hart verlaat, komt gewoonlijk door 

slechts één haarvatennet voordat hij weer terugkeert in het hart. Een 

uitzondering op die regel is als een rode bloedcel in een bepaald bloedvat 

terecht komt. 

 

22 2 Welk van onderstaande bloedvaten is dat? 

  A  de longslagader  

B  de leverslagader  

C  de slagader naar de dunne darm  

D  de slagader naar een arm 

 

  Hartminuutvolume 

  Het hartminuutvolume is de hoeveelheid bloed die per minuut door één 

kamer wordt weggepompt. Op de vraag hoe dit vergroot kan worden, 

geven drie leerlingen een antwoord: 

 

Hans: dit kan door een toename in de frequentie van de hartslag 

Ton:   dit kan door een toename van het slagvolume 

Eva:   dit kan door een toename van de weerstand van de bloedvaten. 

 

23 2 Wie heeft / hebben gelijk? 

A  Alleen Hans 

B  Alleen Eva 

C  Hans en Ton 

D  Ton en Eva 
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  Gaswisseling 

  Het volume van de borstholte van een mens neemt op een bepaald 

moment af, tot minimale grootte. 

 

24 2 Wat gebeurt er hierbij met het middenrif en wat met de ribben? 

 

A. De middenrifspiertjes ontspannen en de ribben gaan naar 

beneden. 

B. De middenrifspiertjes ontspannen en de ribben gaan naar boven. 

C. De middenrifspiertjes spannen zich samen en de ribben gaan 

naar beneden. 

D. De middenrifspiertjes spannen zich samen en de ribben gaan 

naar boven. 

 

25 2 Hoe kan bij iemand die met zijn hoofd naar beneden aan een rekstok 

hangt, uitademing plaatsvinden? 

 

  A  Door ontspanning van de spieren van de buikwand.  

B  Door samentrekking van de middenrifspieren.  

C  Door inwerking van de zwaartekracht op de borstkas.  

D  Door samentrekking van bepaalde tussenribspieren. 

 

  Nieren 

  

 
  Hierboven is een niereenheid te zien. Verschillende onderdelen zijn 

genummerd. 
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26 3 Vul bij elk van de onderstaande vragen één van deze nummers in.  

  a Waar is het bloed is het O2-rijkst?  

b Waar is geen glucose aanwezig?  

c Waar is de ureumconcentratie het hoogst? 

d Waar wordt de meeste O2 verbruikt? 

e Waar wordt de voorurine gevormd? 

f    Waar is de concentratie ureum in de vloeistof het laagst? 

 

  Lever 

27 2 Hoe heet het aanvoerende bloedvat  vanuit het darmstelsel naar de lever 

toe? 

En hoe heet het afvoerend bloedvat vanuit de lever naar de onderste holle 

ader? 

 

  In het lichaam van de mens kunnen onder andere de volgende processen 

plaatsvinden: 

1. onschadelijk maken van giftige stoffen die in het bloed aanwezig 

zijn; 

2. opslag van glycogeen;  

3. productie van insuline; 

4. vorming van niet essentiële aminozuren. 

 

28 2 Welke van deze processen kunnen plaatsvinden in de lever?  

 

A. Alleen de processen 1,2 en 3. 

B. Alleen de processen 1,2 en 4. 

C. Alleen de processen 2,3 en 4. 

D. De processen 1,2,3 en 4 

 

29 2 Insecten halen geen adem via longen, maar bezitten een buizenstelsel 

(tracheeën) die zorgen dat lucht via de huid alle weefsels in het lichaam 

bereikt. Daarnaast bezitten ze een simpel hart en een simpele 

bloedsomloop. Verklaar met deze informatie waarom het bloed van 

insecten wit is gekleurd en niet rood zoals bij gewervelden. 

 

30 2 Bij een alcoholist wordt door de alcohol het slijm in het verteringskanaal  

taai en stroperiger. Een gevolg is dat de afvoerbuis van de alvleesklier 

naar de twaalfvingerigedarm verstopt raakt.  

a. Welke voedingsstoffen worden nu minder of helemaal niet meer 

verteerd? 

b. Wat is het gevaar van het afsluiten van de afvoerbuis voor de 

alvleesklier zelf? 

 

Eindelijk het einde 
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Correctiemodel HAVO Biologie SE3                                  56 punten 
 

1 2 (11), 20, 19, 17, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 

2 1 Het is niet vloeibaar genoeg om (als een ‘transportband’) omhoog getransporteerd 
te worden (met daarin de ziekteverwekkers) 

3 1 lever 

4 2 D 

5 2 E 

6 2 4 liter  

7 2 voorbeeld van een juiste 1e berekening: 
In rust: 4 ademhalingen in 20 sec. 12 ademhalingen per min. In rust wordt per 
ademhaling 0,5 L lucht ververst.12 × 0,5 L = 6 L  

Na inspanning 6 ademhalingen in 20 sec.  18 ademhalingen per min.Na 
inspanning wordt per ademhaling 4 ,0 L lucht ververst 18 × 4 ,0 L = 72 L  
Dit is (72 L ÷ 6 L =) 12 keer meer dan in rust 

8 2 voorbeelden van juiste spieren/spiergroepen: hartspier, middenrifspier, binnenste 
tussenribspieren, buitenste tussenribspieren, buikspieren  

9 2 (De ademfrequentie van Chantal is) hoger. (Het ademvolume van Chantal is) kleiner 

10 2 B 

11 2 D 

12 2 eiwitten / (poly)peptiden / proteïnen 

13 2 B 

14 2 IJzergebrek leidt tot een verminderde aanmaak van hemoglobine/rodebloedcellen. 
Daardoor wordt er minder zuurstof getransporteerd / is dezuurstofconcentratie in het 
bloed lager. Dit leidt tot een hogere afgifte van EPO in de nieren 

15 2 F 

16 1 De notie dat: 
In de tweede serie proeven was het aantal ratten met melkkliertumoren na een 
vetrijk dieet en na de normale voeding gelijk. (Er is dus geen hoger aantal ratten 
met de tumor bij de groep met het vetrijke dieet.) Op grond van deze tweede serie 
proeven is de conclusie dus onjuist. 

17 2 D (er wordt maar weinig water geresorbeerd bij zo’n patient. Per 100 gram 
ontlasting zijn er dan minder bacteriën en onverteerde resten) 

18 1 buisje 1 

19 1 buisje 1 en 2 

20 2 D 

21 2 (op plaats 1 is een) lager (aantal rode bloedcellen per milliliter)  (1p) 
want op plaats 2 is er bloedplasma/vocht uitgeperst. (1p) 

22 2 C 

23 2 C 

24 2 A 

25 2 D 

26 3 a1   b4     c4    d2     e2   f3    (1-2 fout 2 punten / 3-4 fout 1 punt / 5-6 fout 0 punten) 

27 2 2 poortader       4 leverader OF onderste holle ader 

28 2 B 

29 2 Insekten hebben geen rode bloedcellen, want bloed hoeft geen zuurstof te 
vervoeren 

30 2 a. Geen trypsine en geen lipase (dus geen eiwit en geen vetvertering) en 
koolhydraten 

b. Trypsinogeen blijft in de alvleesklier en wordt al omgezet in trypsine, waardoor 
de alvleesklier zelf wordt afgebroken 

 

Normering:  (scorex9)/ 56 + 1,5 = cijfer 


