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Vraag 21 (primaire en secundaire metabolieten) (HC-1) 
Primaire plantenmetabolieten zijn noodzakelijk voor leven en voortplanting van elke cel. 
Secundaire metabolieten worden gevormd uit primaire metabolieten en zijn per plant 
verschillend en dus niet essentieel. Hieronder vallen de phytochemicals. 
 
Vraag 22 (alcohol, jicht) (WC-1) 
Alcohol wordt in de lever afgebroken door 3 enzymsystemen, alcohol-dehydrogenase in het 
cytosol (belangrijkste), MEOS (microsomaal ethanol oxiderend systeem in het 
endoplasmatisch retuculum) en catalase in peroxisomen 
Hoge concentraties van alcohol kunnen leiden tot hyperlactatemie. Lactaat en uraat maken 
gebruik van het zelfde systeem voor renale tubulaire secretie en als dus meer lactaat wordt 
gevormd wordt er meer uraat vastgehouden waaardoor dat  kan uitkristalliseren in de 
gewrichten en tot jicht leiden. 
 
Vraag 23 (voedingsadviezen bij hart en vaatziekten) (WC-7) 
Dieet arm aan verzadigde vetten, rijk aan plantensterolen/stanolen, omega-3 vetzuren, vezels, 
en sommige phytochemicals (EGCG, resveratrol, sulforaphane) of de preparaten waarin ze 
voorkomen. 
 
Vraag 24 (mechanisme interactie sintjanskruid en geneesmiddelen) (WC-8, HC-9) 
Inductie van CYP 3A4 
 
Vraag 25 (functies pentose fosfaatroute) (HC-2) 

- Generatie van NADPH voor bijv. vetzuursynthese  en cholesterolsynthese  
- Vorming van ribosefosfaat (C5) voor de biosynthese van nucleïnezuren 

 
 



 
Vraag 26 (beta oxidatie in welke organen) (WC-2) 
Afbraak van vetzuren tot acetyl CoA (en vorming van NADH en FADH2) in spieren en lever 
 
Vraag 27 (ziekte-gerelateerde ondervoeding) (HC-5) 

a. Vragen: recent gewichtsverlies, BMI, verminderde inname 
b. Anthropometrie: gewicht, lengte, huidvetplooimetingen 
c. BMI< 18,5 kg/m2  of  > 10 % gewichtsverlies in 3-6 maanden 

 
Vraag 28 (polyfenolen) (WC-6) 
Polyfenolen zijn secundaire plantenstoffen met meerdere fenolische OH groepen 
Voorbeelden: flavonoiden, verscheidene fenolische zuren, stilbenen etc. (niet: alkaloiden, 
terpenoiden of glucosinolaten) 
 
Vraag 29 (plantensterolen/stanolen) (WC-&) 
Bij plantenstanolen ontbreekt in vergelijking met de sterolen de dubbele band in het steroid 
skelet. Ze hebben een LDL verlagende werking. 
 
Vraag 30 (osteoporose) (WC-5) 
Osteoporose is een progressieve vermindering van de botmassa, resulterend in een reductie 
van de normale sterkte en leidend tot zachte, gemakkelijk te vervormen botten. In ieder geval 
Calcium en vitamine D, maar ook, magnesium, fosfaat, vitamine C en vitamine K zijn 
mogelijk positief betrokken bij de opbouw en dus belangrijk voor preventie (PA. p. 348 ) 
 
 
 
 


