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• Het schoolexamen bestaat uit 30 vragen/ 12 pagina’s  

 

 
• 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.  

 
• 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 

 

 

Succes! 
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maak een kantlijn en sla tussen de antwoorden een regel over!!! 

succes 

 

2p  1   In melk en in yoghurt zitten eiwitten. Deze worden in ons spijsverteringsstelsel 

 afgebroken. In welke organen vindt er afbraak plaats van eiwitten tot 

aminozuren? 

 

1. endeldarm  

2. dikke darm 

3. dunne darm 

4. maag  

5. mond  

6. slokdarm 

7. twaalfvingerige darm 

8.  

Zet de nummers van alleen die onderdelen waar eiwitafbraak plaatsvindt, in de 

juiste volgorde op je antwoordblad. 

 

3p  2  De aminozuren die bij vraag 1 ontstaan worden opgenomen in de dunne darm. 

Deze aminozuren worden door een persoon met een gescheurde kuitspier 

gebruikt om deze spier te herstellen. Geef de kortste weg waarop dit aminozuur 

naar de kuitspier gaat en gebruik daarbij minstens 6 bloedvaten. 

 

2p  3 ◼ Vetten uit de melk worden in de twaalfvingerige darm afgebroken door lipase 

met behulp van gal. Daarbij ontstaan glycerol en vetzuren. Deze kunnen worden 

opgenomen in de darmcellen waar er weer vetten van worden gemaakt. Deze 

vetten worden doorgegeven aan de lymfe of aan de haarvaten van de 

darmvlokken.  

Het ene vetmolekuul wordt opgenomen in de lymfe en een ander vetmolekuul in 

het bloed. Zij leggen beiden een zo kort mogelijke afstand af. Waar zullen zij 

voor het eerst weer bij elkaar kunnen komen? 

 

 A  In de bovenste holle ader  

 B In de lever 

 C In de onderste holle ader 

 D In de rechterboezem 
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2p  4 ◼ Een vakantieganger heeft diarree gehad en is nu weer beter. Hij drinkt voor de 

zekerheid maar gekookte melk. Hij vindt het erg lekker en drinkt daarom erg 

veel. Hij produceert daardoor erg veel urine. De eiwitten uit de melk heeft hij ook 

opgenomen en verbruikt. De afvalproducten worden ook uitgescheiden.  

 Wat is het afvalproduct van eiwit? 

 Waar in de niereenheid (zie onderstaande afbeelding) is de concentratie van dit 

afvalproduct het hoogst? 

 

  

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Afvalprodukt 

 

Glucose 

Glucose 

Glucose 

Ureum 

Ureum 

Ureum 

Hoogste 

Concentratie bij: 

1 

4 

8 

1 

4 

8 

 
 

De hoeveelheid glucose die per minuut in zijn voorurine terecht komt, is onder 

andere afhankelijk van het glucosegehalte van het bloed. 

Dit verband is in het diagram hieronder weergegeven. De snelheid van de 

glucoseresorptie in de nierkanaaltjes is maximaal 300 mg per minuut. 

2p  5    Bereken hoeveel glucose er per minuut in de urine wordt doorgelaten bij een 

     glucosepeil in het bloed van 3 mg/ml. 
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  Hemoglobine 

2p 6 ◼ Hemoglobine wordt bij de mens na enige tijd afgebroken. Overblijfselen van  

hemoglobinemolekulen worden aangetroffen in verschillende 

lichaamsvloeistoffen. Sommige van deze overblijfselen worden gebruikt voor de 

opbouw van nieuwe hemoglobinemolekulen. Vanuit welke van de volgende 

lichaamsvloeistoffen zullen de overblijfselen zeker niet meer gebruikt worden? 

 

1. bloed 

2. urine 

3. gal 

4. weefselvloeistof 

 

A alleen uit 2 

B alleen uit 3 

C alleen uit 1 en 4 

D alleen uit 2 en 3 

E uit 1, 2, 3 en 4. 

 

 

            Hartwerking 

2p  7 ◼ In het nevenstaande diagram is                      

het verband weergegeven tussen 

het volume van een hartkamer en 

de tijd. Hierin worden vier fasen 

onderscheiden. 

              Gedurende welke fase stroomt 

er bloed de kamer uit? 

 

 A gedurende fase 1 

 B gedurende fase 2 

 C gedurende fase 3 

 D gedurende fase 4 
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Het diagram in de onderstande afbeelding geeft het verloop van de bloeddruk weer 

op drie verschillende plaatsen in het bloedvatenstelsel van de mens. Deze drie 

plaatsen zijn: het begin van de aorta, de linkerboezem en de linkerkamer van het 

hart. De tekening ernaast geeft schematisch een doorsnede weer van de linker 

harthelft op een bepaald moment van de hartslag. 

 

2p  8 ◼  Welk drukverloop wordt door grafiek Q weergegeven? 

 

   A  het drukverloop in de aorta 

   B  het drukverloop in de linkerboezem 

   C het drukverloop in de linkerkamer 

 

2p  9 ◼  Gedurende welke periode in het diagram wordt de situatie gevonden 

   die in de tekening van bovenstaande afbeelding is weergegeven? 

 

   A  gedurende de periode tussen tijdstip 1 en tijdstip 3 

   B  gedurende de periode tussen tijdstip 2 en tijdstip 4 

   C  gedurende de periode tussen tijdstip 5 en tijdstip 6 

 

 

 

 

 Mond-op-mond-beademing 

 Door verschillende oorzaken kunnen bij de mens de ventilatiebewegingen 

tot stilstand komen. In sommige gevallen is het echter mogelijk met behulp van 

mond-op-mond-beademing de ventilatiebewegingen weer op gang te brengen. 

Bij mond-op-mond-beademing blaast de hulpverlener lucht direct in de 

luchtwegen van het slachtoffer. Eerst blaast de hulpverlener 5-10 maal snel 

achter elkaar een hoeveelheid lucht in; daarna blaast hij met tussenpozen van 

ongeveer 5 seconden. Wanneer de beademing succes heeft, komen de 

ventilatiebewegingen van het slachtoffer weer op gang. 
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2p  10 ◼  Heeft de ingeblazen lucht alleen invloed op de CO2-concentratie,  

               alleen op de O2 concentratie of op de concentratie van beide gassen in de lucht  

               in de longen van het slachtoffer? 

 

A  alleen op de CO2-concentratie 

B  alleen op de O2-concentratie 

C  zowel op de CO2-concentratie als op de O2-concentratie 

 

 

  Let’s go nuts 

3p  11  In een mars (zo’n reep voor tussendoor) zitten de volgende ingrediënten: 

 glucosestroop, suiker, hazelnoten, gecondenseerde magere melk met suiker, 

gehard plantaardig vet, cacaoboter, cacaomassa, weipoeder, magere 

melkpoeder, melkvet, dextrose, fructose, zout, emulgator (lecithine), kipeiwit, 

vanille-aroma. 

1p  a. Noem twee ingrediënten die we niet hoeven te verteren, maar we zo kunnen  

    resorberen in onze darmen. 

2p  b. Kipeiwit wordt in verschillende onderdelen van ons spijsverteringsstelsel   

               verteerd. Noem drie enzymen die het kipeiwit afbreken.  

 

 

 

 

 Teveel vet 

2p  12  Sommige mensen hebben te kampen met overgewicht. Dit is erg gevaarlijk 

vanwege het vergrote risico op allerlei ziekten. Zij eten vaak teveel en teveel 

vetten en koolhydraten. De vetten stimuleren de darmperistaltiek, soms zelfs 

teveel. Koolhydraten worden snel opgenomen. Mensen die willen afslanken 

hebben vele keuzemogelijkheden om dit te doen. Zij kunnen minder calorieën 

(vetten, koolhydraten) met hun voedsel naar binnen werken. Of over het 

algeheel minder eten. 

Als dit allemaal niet lukt, gaat men soms naar de internist. Deze heeft sinds kort 

een nieuw middel om uit te schrijven bij overgewicht. Dit middel hecht zich aan 

lipase, zodat dit zijn werk niet meer kan doen.  Leg uit dat dit middel op twee 

manieren effectief is. 
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2p  13 ◼ De vertering van vetten gebeurt in het    

spijsverteringsstelsel. Over een aantal 

onderdelen van nevenstaand 

spijsverteringsstelsel worden     

uitspraken gedaan. 

1. De pH van de spijsbrij in de organen 2 en 6 is  

veel hoger dan die in orgaan 3. 

2. De spijsbrij kan tijdelijk worden opgeslagen in  

de organen 3 en 6. 

3. Orgaan 4 speelt een rol bij de vetvertering. 

 

 Welke zijn deze uitspraken is of zijn juist? 

 A alleen 1 

 B alleen 1 en 2 

 C alleen 1 en 3 

 D alleen 2 en 3 

 E 1, 2 en 3 

 

 

 

 Secretine 

Secretine is een hormoon dat door de twaalfvingerige darm wordt geproduceerd. 

De productie komt op gang als het maagportier open gaat en er een zure 

voedselbrij in de twaalfvingerige darm komt.  

Door de zure voedselbrij trekt de kringspier in het maagportier weer samen en 

zo komen er steeds kleine beetjes voedsel in de twaalfvingerige darm.  Het 

secretine dat door de twaalfvingerige darm wordt gemaakt, stimuleert de 

alvleesklier tot het afgeven van een basische stof, het NaHCO3. Deze stof maakt 

de voedselbrij licht basisch en dan ontspant de kringspier van het maagportier 

weer en komt er een nieuw beetje zure voedselbrij in de twaalfvingerige darm en 

begint het proces opnieuw.  

 

2p  14  Zet de volgende termen in de juiste volgorde, met pijlen ertussen en juist 

teruggekoppeld. 

- Maagportier ontspant 

- Maagportier spant 

- Hoge pH in de twaalfvingerige darm 

- Lage pH in de twaalfvingerige darm 

- NaHCO3 wordt afgegeven 

- Secretine wordt afgegeven 
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 Ademhalen 

2p  15 ◼ Kleine kinderen hebben een hogere ademfrequentie dan volwassen. Wat 

zou hiervoor een verklaring kunnen zijn? 

 

A Zij hebben een kleiner lichaam en daardoor een kleiner huidoppervlak in 

verhouding tot hun inhoud. 

B Zij hebben een hogere lichaamstemperatuur. Daarvoor moeten zij meer 

dissimileren en hebben zij meer zuurstof nodig. 

C Hun cellen liggen verder van de bloedvaten af, dus is de diffusieafstand langer 

en moeten zij meer zuurstof opnemen.  

D Hun longoppervlak is kleiner, waardoor er minder zuurstof per ademhaling kan 

worden opgenomen. 

 

2p  16  Als mensen tegen planten praten, dan schijnt dat de planten extra te 

stimuleren om te groeien. Muziek draaien, of de radio aanzetten helpt de planten 

niet om te groeien.  

Leg uit waarom planten harder kunnen groeien als je er veel tegen praat. En dan 

vooral uren lang en heel dichtbij. 

 

  Zwemmen 

2p 17  Sommige mensen die graag lang onder water willen zwemmen, gaan op de rand 

van het zwembad eerst hyperventileren. Leg uit hoe het hyperventileren helpt om 

lang onder water te kunnen blijven. 

  

 Vrouw overboord 

2p  18  Vrouwen hebben een lagere basale stofwisseling dan mannen. Zij hebben het 

gemiddeld eerder koud dan mannen. Als een man en een vrouw echter 

tegelijkertijd, met dezelfde kleding aan, overboord vallen in een ijskoude zee, 

dan heeft de vrouw statistisch gezien meer kans om dit te overleven. 

 Leg uit welk anatomisch verschil hier een rol speelt en hoe dit voordelig is voor 

de vrouw. 

 

 Epo-bloeddoping  

Erytropoietine, kortweg EPO, is een hormoon dat geproduceerd wordt in de 

nieren. Het stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg. De 

productie van dit hormoon in het lichaam is in hoge mate afhankelijk van de 

zuurstofspanning van het slagaderlijk bloed.  

Een atleet volgt gedurende enige weken een training hoog in de bergen waar de 

lucht ijl is. Deze lucht bevat per volume-eenheid minder moleculen dan de lucht in 

een laag gelegen gebied. 

 

2p    19   Leg uit met behulp van bovenstaande informatie over EPO uit dat een 

training op grote hoogte leidt tot een betere conditie van een teruggekeerde  

sporter dan eenzelfde training in een laaggelegen gebied. 
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 Gifstoffen 

 

De gewasbeschermingsmiddelen parathion en para-oxon lijken veel op elkaar . 

Deze middelen veroorzaken spierkramp. Hun giftigheid voor de mens hangt 

sterk samen met de manier waarop ze in het bloed terechtkomen: via de wand 

van het verteringskanaal of via de huid. 

Onderstaande tabel geeft weer hoe de giftigheid afhankelijk is van de wijze van 

opname. 

 

Op grond van deze gegevens worden de volgende veronderstellingen gedaan. 

1 Para-oxon wordt in het spijsverteringskanaal omgezet in een niet-giftige stof. 

2 Parathion wordt in de lever omgezet in een niet-giftige stof. 

3 Parathion wordt in het spijsverteringskanaal omgezet in een meer giftige stof. 

 

2p  20 ◼ Welke van deze veronderstellingen kunnen juist zijn? 

A  alleen de veronderstellingen 1 en 2 

B  alleen de veronderstellingen 1 en 3 

C  alleen de veronderstellingen 2 en 3 

D  de veronderstellingen 1, 2 en 3 

 

  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. 

 
1p 21 In welk buisje of in welke buisjes komen bloedplaatjes voor? 

 
1p 22 In welk buisje of in welke buisjes komt het eiwit fibrinogeen voor?  
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  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. 

   
  

 
   
2p 23 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 

   
   
  Haarvatennet 
   
  De afbeelding hiernaast 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. 
2p 24 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. 
 

  Welk van onderstaande bloedvaten is dat? 
2p 25 A  de longslagader  

B  de leverslagader  
C  de slagader naar de dunne darm  
D  de slagader naar een arm 
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  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 (het volume per hartslag) 
Eva: dit kan door een toename van de weerstand van de bloedvaten. 
 

2p 26 Wie heeft / hebben gelijk? 
A  Alleen Hans 
B  Alleen Eva 
C  Hans en Ton 
D  Ton en Eva 
 

  Gaswisseling 
  Het volume van de borstholte van een mens neemt op een bepaald moment af, 

tot minimale grootte. 
 

2p 27 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. 

   
2p 28 Hoe kan bij iemand die met zijn hoofd naar beneden 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. 
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  Nieren 
  

 
  Hierboven is een niereenheid te zien. Verschillende onderdelen zijn 

genummerd. 
   
3p 29 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 
 

  De tekening hieronder stelt schematisch de lever van de mens voor met 
aansluitende bloedvaten, galbuis en een gedeelte van de dunne darm. 

 
2p 30 Hoe heet het aanvoerende bloedvat 2? En het afvoerend bloedvat nummer 4? 
 

Einde! 
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ANTWOORDEN   SCHOOLEXAMEN                SE III       inhaal maart 2021  CAL     

Vr Pt Antwoord 
1 2 4,7,3 Indien een nummer verkeerd of verkeerde volgorde een punt eraf. De 

nummers 2 en 1 kunnen eventueel nog goed gerekend worden, mits zij na 3 
komen. Het kan zijn dat de enzymen het werk nog verder voltooien in de dikke 
darm en endeldarm. 

2 3 Poortader, onderste holle ader, longslagader, longader, aorta, beenslagader. 
Goede volgorde 1p. 6 juiste bloedvaten 2p.Eén fout 1 pt. Delen van het hart zijn 
fout, 1 punt eraf. 

3 2 B 
4 2 F 
5 2 Bij een glucosepeil in het bloed van 3 mg/ml komt ongeveer 500 mg glucose per 

minuut in de voorurine. De glucoseresorptie in de nierkanaaltjes is max. 300 
mg/min→ per minuut keert max. 300 mg glucose in het bloed terug ( 1punt)→ per 
minuut wordt 500-300=200 mg glucose in de voorurine doorgelaten (1 punt). 

6 2 D 
7 2 B 
8 2 C 
9 2 C 
10 2 C 
11a 1 Glucosestroop, fructose, zout 
11b 2 Pepsine, trypsine en andere enzymen (zoals dipeptidase en tripeptidase) 
12 2 Een punt voor: voorkomt splitsing vetten, kunnen niet worden opgenomen en een 

punt voor: vetten stimuleren darmperistaltiek, kan diarree geven 
13 2 E 
14 2 1 Maagportier ontspant 

2 Lage pH in de twaalfvingerige darm 
3 Maagportier spant 
4 Secretine wordt afgegeven 
5 NaHCO3 wordt afgegeven 
6 Hoge pH in de twaalfvingerige darm  
en weer opnieuw beginnen 

15 2 D 
16 2 Een punt voor CO2 in de uitademing, een punt voor planten hebben CO2 nodig 

voor fotosynthese 
17 2 Een punt voor het omlaag brengen CO2 -peil voor de duik, en een punt dat dus de 

prikkel om adem te halen wordt vertraagd 
18 2 Een punt voor: vrouwen hebben over het algemeen meer vet in het onderhuids 

bindweefsel en een punt voor: dit voorkomt afkoeling beter. 
19 2 Meer Epo→ meer rode bloedcellen en meer O2 opname (1 punt); meer O2→ 

meer verbranding in de spieren (=betere conditie) 
20 2 B 

21 1 buisje 1 
22 1 buisje 1 en 2 
23 2 D 
24 2 (op plaats 1 is een) lager (aantal rode bloedcellen per milliliter)  (1p) 

want op plaats 2 is er bloedplasma/vocht uitgeperst. (1p) 
25 2 C 
26 2 C 
27 2 A 
28 2 D 
29 3 a1   b4     c4    d2     e2   f3    (1-2 fout 2 punten / 3-4 fout 1 punt / 5-6 fout 0 punt) 
30 2 2 poortader       4 leverader 
 


