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DIAGNOSTISCHE REKENTOETS BLOK FA-101 

14 SEPTEMBER 2011 

U mag gedurende deze toets een rekenmachine van het type Casio fx-82ms gebruiken. 
Andere rekenmachines en andere hulpmiddelen is niet toegestaan. Tijdens de toets dient uw 
mobiele telefoon uitgeschakeld en opgeborgen te zUn. 

U hebt de tijd voor deze toets van 11.30-12.30 uur. 

LET OP!!!!. Voorzie direct het antwoordenblad van uw naam en studentennummer. 

Tijdens de toets dient uw collegekaart op tafel te liggen zodat uw identiteit gecontroleerd kan 
worden. 

De antwoorden van de toets worden gepubliceerd op BB en zijn beschikbaar vanaf 
donderdag 22 september vanaf 12.00 uur. Uitslag van dezetoets uiterlijk 28 september via 
Blackboard. Er zal een spreadsheet gepubliceerd worden, waarin per collegekaartnullUller -
het totaal aantal toegekende punten per vraag en de einduitslag van de toets vermeld is. 
Hebt u bezwaar tegen deze wijze van bekend maken dan kunt u dit aangeven bij de 
leerlijnconsulent per e-mail;H.Talsma@uu.nI.Ukuntdant.z.tvia Osiris nakijken of u 
voldoende gescoord hebt. 

Als u klaar bent, mag u na inlevering van uw antwoordenblad bij de surveillant vertrekken tot 
12.20 u, na deze tijd dient u op uw plaats te blijven zitten, zodat er geen verstoring van de 
inname van de tentamens plaats zal vinden (opgaven mag u meenemen). Selangrijk is dat 
als u voor 12.20 u vertrekt, u geen overlast veroorzaakt voor degenen die-nog met de toets 
bezig zijn. dus s.v.p niet voor de deur van de tentamenzaal blijven hangen maar uw vreugde 
of ongenoegen over het tentamen elders uiten. 

Mocht u onvoldoende scoren voor deze toets heeft dat geen enkel gevolg voor uw studie
voortgang op korte termijn. (U moet deze toets voldoende hebben voor het behalen van uw 
bachelor-diploma). U dient zich aan te melden bij Skills voor een herkansing, als u mocht 
zakken voor deze toets. Houd in dat geval de data op SS onder Skills in de gaten. 

Veelsucces 

Dr. H. Talsma 
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Rekentoets 14 september 2011. 

Let op: Aileen de antwoorden in getal en eenheid zullen beoordeeld worden. Dus aileen de 

uitkomsten op het antwoordenblad vermelden. Maakt u toch de berekeningen op het 

antwoordenblad dan de antwoQrden omcirkelen, zodat duidelijk is wat het antwoord is. Elke vraag is 

goed voor 10 punten. U bent geslaagd voor de toets als u tenminste 70 punten heeft van de 100. 

Vraag 1; 

Bereken hoeveel gram 2,5 mol apomorfinehydrochloridehemihydraat weegt. De structuur formule 

is C17H17N02.HCIJ~H20. Gegevens: Atoomgewichten; C=12,Ol; H=l,008; N=14,Ol; 0=16,00; CI=35,45; 

Na=22,99; P=30,97; 

Vraag 2; 

(16 X 102) x(2 x104 
) = 

(4 x 10-1
) x 101 

Vraag 3: 


Ais er 25,0 g olijfolie nodig is in een recept, welk volume in ml moet er dan afgemeten worden? 


Gegeven: dichtheid van olijfolie is 0,910 g/ml. 


Vraag 4: 


Het voorschrift om jodiumtinctuur te maken in de USP is het volgende; 


Jodium 20 g 

Nal 24 g 
Alcohol 500 ml 
Gezuiverd water: aanvullen tot 1000 ml 

Vraag is hoeveel Jodium, Nal en alcohol moet met afmeten/afwegen om 15 ml te maken? 


Vraag 5; 


Hoeveel ml water moet men aan hoeveel ml van een 10% g/v merthiolaat oplossing toegevoegd 


worden om in het totaal een 440 ml van e~n 0,25% methiolaat oplossing van te maken? 


Vraag 6: 


De H+ concentratie van een oplossing is O.5mM. Wat is de pH? 


Vraag 7: 


V~~r eerste orde kinetiek geldt de volgende formule 


tyz = 0.693 

kel 

, 




" 

tYz = halfwaarde tijd. kel = eliminatie snelheidsconstante. Bereken de eliminatie snelheidsconstante 

van een geneesmiddel met een half waarde tijd van 30 minuten. Bereken ook met de hier berekende 

snelheidsconstante na hoeveel minuten er 10% van de oorspronkelijke concentratie aanwezig is in 

het geval van eerste orde kinetiek. 

Vraag 8: 

Bereken de HLB (hydrofiel/lipofiel balans) van een emulgatormengsel. Het gaat om het bereiden van 

100 g emulsie. Hiervoor is 6 g Span 65 (HLB=2) nodig en 2 g Myrj 53 (HLB=18). De formule om de HLB 

van een mengsel te berekenen is HLBmengsel = f1 x HLB1 + f2 X HLB2 

De f staat voor de gewichtsfractie van het mengsel. 

Vraag 9: 

Een jongetje dat 20 kg weegt wordt opgenomen in een ziekenhuis voor een operatie. Gedurende de 

operatie krijgt hij 3 microgram/kg (=3j.lg/kg) fentanyl injectie (fentanyl is een pijnstiller). De fentanyl 

injectie bevat 0,05 mg/ml. Hoeveel ml injectie krijgt de jongen? 

Vraag 10: 

Student Janssen is een calculerend wereldburger. Hij weet dat hij geen stufie (studiefinanciering) 

meer krijgt als hij meer dan 4 jaar over zijn bachelor doet. Hij kan per jaar 60 ECTS (=studiepunten) 

halen via het reguliere onderwijsprogramma. De bacheloropleiding duurt voor iemand die nominaal 

studeert (aile vakken in een keer haalt) 3 jaar. Hij weet dat hij voor zijn BSA (bin(teruis.tuQj.e.-aavtesr~~ 

37,5 EeTS moet halen en ande~s m~_zijn studie-ffirmadestoppen. Hij berekent het gemiddelde 

aar:ta! stutilepumen wat hij in de jaren na het behalen van zijn BSA met 37,5 ECTS moet halen om de 

volledige tijd voor de stufie in aanmerking te komen. Wat is het gemiddelde aantal punten per jaar 

over de periode na het BSA, dat hij moet halen om gedureride de maximale tijd een stufie te 

hebben? 

Einde van het tentamen. U mag uw opgaven (inclusief klad) meenemen. 
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