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Toets 2 is een gesloten boek toets. Indien noodzakelijk voor de beantwoording van 
bepaalde vragen wordt extra informatie bijgevoegd. Tevens wordt evenals bij toets 1  
tijdens de toets het overzicht van metabole routes uitgedeeld. 
In deze toets wordt kennis uit het hele blok getoetst. De vragen van de toets zijn 
gebaseerd op de hoorcolleges, de vragen uit de werkcolleges en de artikelen uit het 
blokboek voor zover van direct belang voor het beantwoorden van de 
werkcollegevragen. 
Het artikel van Mazza et al. geldt hierbij als vervanging van het vervallen hoorcollege 
over Alzheimer en voeding.  
Het verdient aanbeveling om een rekenmachine mee te nemen.  
Ter verduidelijking van de te bestuderen stof worden hieronder een aantal voor toets 
2 kenmerkende vragen als voorbeelden gegeven. 
 
Vraag 1 (maximaal 20 punten) 
Geef bij de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist zijn. 
Geef een korte verklaring waarom (zonder verklaring  worden geen punten 
toegekend). 

A. Het gebruik van extra anti-oxidanten heeft een gezondheidsbevorderende 
werking 

B. Vezelrijke voeding is gezond 
C. Ghrelin bevordert de maaglediging 
D. Vetten zijn slecht voor de gezondheid 

 
Vraag 2 (maximaal 10 punten) 
Een atleet (m, 24 jaar, 85 kg, 1.85 m) consumeert een dieet dat 300 g koolhydraat, 100 
g eiwit en 100 g vet bevat. Hij traint gemiddeld meer dan 4 uur per dag. Geef een zo 
gedetailleerd mogelijk voedingsadvies, wat betreft de energetische waarde, 
macronutriënten en voedingssupplementen (extra informatie, zie PA) 
 
Vraag 3 (maximaal 10 punten) 
Bereken de hoeveelheid ATP die bij afbraak (oxidatie) van valeriaanzuur (C5) 
beschikbaar komt (extra informatie, zie PA en Crash Course) 
 
Vraag 4 (maximaal 10 punten) 

A. Wat zijn probiotica? 
B. Noem tenminste 3 mogelijke gunstige effecten van probiotica 
C. Waarop berust de werking? 

 
Vraag 5 (maximaal 10 punten) 
Wat is het metabool syndroom? 
Wat is de relatie tussen leptine en het metabool syndroom? 
Noem 4 factoren die van belang zijn voor het ontstaan van het metabool syndroom 
 
Vraag 6 (maximaal 10 punten) 
Wat is de belangrijkste functie van het CYP 450 systeem? 



Van grapefruitsap is vastgesteld dat het een remmende werking heeft op het CYP-450 
systeem (met name CYP 3A4). Wat betekent dat voor de bloedspiegel van een 
tegelijkertijd ingenomen geneesmiddel zoals bijv. een benzodiazepine? 
 
Vraag 7 (maximaal 5 punten) 
Een geneesmiddel X is een antagonist van een specifieke cofactor die betrokken is bij 
de pentosefosfaat route en bij de omzetting van pyruvaat naar acetyl CoA. Wat is het 
effect van dit middel op de productie van ATP en vetzuren? 
 
Vraag 8 (maximaal 5 punten) 
Waarop berust het werkingsmechanisme van sulfonylureumderivaten bij type 2 
diabetes 
 
Vraag 9 (maximaal 5 punten)  
Wat betekenen de volgende in de voedingswereld veel voorkomende afkortingen van 
stoffen en wat voor type stoffen zijn het? 
DHA, FOS, PUFA, ORS, SCFA 
 
Vraag 9 (maximaal 10 punten) 
Insuline, leptine en ghrelin spelen een belangrijke rol bij het honger- of 
verzadigingsgevoel. Geef in onderstaand schema respectievelijk aan in welk orgaan ze 
gesynthetiseerd worden en welke stimulus de afgifte stimuleert. Geef daarnaast aan of 
het de NPY/AGRP, POMC/αMSH, honger- en verzadigingsgevoel stimuleert (+) of 
remt (-) 
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Vraag 10 (maximaal 5 punten) 
Welke ethische argumenten vind je sterk wegen bij de discussie of patiënten met een 
hoge cholesterolspiegel verplicht een aangepast dieet moeten volgen alvorens ze 
statines kunnen krijgen 
 
Vraag 11 (maximaal 5 punten) 
Carotenoïden behoren tot de meest algemeen voorkomende kleurstoffen in het 
plantenrijk, die de laatste jaren extra in de aandacht zijn gekomen vanwege hun 
gezondheidsbevorderende eigenschappen.  
Welke gezondheidsbevorderende eigenschappen hebben carotenoïden? 
Welke structuureigenschappen zijn verantwoordelijk voor de kleur van carotenoïden? 
Mevalonzuur speelt een centrale rol in de biosynthese van carotenoiden. In de 
biosynthese van welke andere voor de mens belangrijke groep van stoffen speelt 
mevalonzuur ook een centrale rol?  
 


