
 

- Leg celademhaling uit en vervolledig het schema.  
● Leg knie strekreflex uit, maak de nodige illustraties 
● Leg uit hoe insuline wordt gemaakt door E Coli 
● Actine-myosine werking van de spieren uitleggen, met motorische eindplaat en 

troponine/tropomyosine. 
● Humorale immuniteit uitleggen, met werking van B lymfocyten, uitleggen wat een 

polyklonaal antiserum is en wat crossreactie is. 
● Anatomie van arteries en venen uitleggen en tekenen, en zeggen waarom doorsnede 

arterie rond is en van vene stervormig is  
● hoe geraken organismen af van hun afvalstoffen + uitgebreid bij invertebraten 

(nefronwerking ) 
● ontstaan + voortgeleiding van een zenuwimpuls 
● doorsnede vroege ontwikkeling van een enterocoelomaat tekening vervolledigen + 

uitleg 
● Werking monoclonaal en polyclonaal antisera en een techniek voor 

antigenkwanitificatie (Ria of Elisa) 
● Teken het hart van de mens en geef alle aankomende en vertrekkende bloedvaten  
● Tekening over schaap Dolly uitleggen + wat komen we hieruit te weten 
● Menstruele cyclus uitleggen met hun hormonen en illustratie. 
● Weismann hypothese & germen in de geslachtsplooi 
● dunne darm functies en bouw 
● Bespreek: gen als functionele transcriptionele eenheid (niet translatie bespreken) 
● Ontogenese van een vertebraatnier (pronefros, mesonefros en metanefros) 
● Geef de hormonale werking van de bloeddruk homeostase 
● Skeletspiercontractie mechanisme & structuur 
● Leg het lymfe systeem uit (herkennen van de foto) 
● Ontwikkeling van een zygote tot neurula van een oligolecithaal ei 
● Evolutie spijsverteringsstelsel 
● Vroege embryonale ontwikkeling van een schizocoelomata 
● Hormonen regulatie bij menstruele cyclus 
● Frontale doorsnede van een schizocoelomaat 
● nefronwerking + drie hormonen die werken bij de bloeddrukhomoestase 
● plasmalemma?  
● sagittale doorsnede schizocoelomaat 
● zwangerschapstest uitleggen 
● wervel tekenen en benoemen 
● Sagittale doorsnede algemene vertebraat en uitleggen over vertebraten 
● Vergelijk en bespreek de bloedcirculatie tussen de vis en mens (met details over 

hart)  
● Meiose 
● Rol van het circulatiesysteem bij de mens in de gasuitwisseling 
● Suiker homeostase, wat is het belang? 

 
 
Termen: 

 



 

Sarcomeer 
Blastoporus 
Polyclonaal antiserum 
Glomerulus 
Scheurbuik 
Agglutinine 
zwemblaas 
passieve vaccinatie 
monozygote tweeling 
angiotensinogeen 
myxoedeem  
Elefanteasis 
Fagocytose 
Macrofaag 
igA 
ANF 
Fysische kiew 
Monotremata 
Wervels 
spinaal ganglion 
monosynaps 
Bloedgroep AB 
Glucosehomeostase 
Cytoskelet 
Protonefridium 
Pseudocoelomata 
staart 
vitamine K 
Sense DNA streng 
Mesonefros 
Species 
Immunologische crossreactie 
T-lymfocyten 
Jenner 
Arachnofobie 
Elisa 
Goiter 
Ras 
T-systeem 
coxale klieren 
gastrulatie 
kanaal van Muller 
Mechanische voortplantings isolatie 
amnioot 
calciumhuishouding 
signaal peptide 



 

 
bloedserum 
okazakifragment 
gastrine 
nefron 
Knopen van Ranvier 
calcium homeostase 
Losmatig bindweefsel 
cellen van leydig 
hcg 
crossing-over 
oernier 
Calcium homeostaste 
oedeem 
neurotransmitter 
Drift(evolutie)  
IgG 
Allantois 
metanefridium 
neurohormoon 
maltose 
meiose 1 
 
 
 
 
Stellingen: 
- Veganisten zijn niet vatbaar voor  
   Kwashiorkor. (Fout) 
- Bloedgroep a kan geven aan iemand  
  met agglutinine beta. (Juist) 
- Eiwitten voor secretie worden enkel  
  aangemaakt in het RER. (Fout) 
-Goiter kan enkel veroorzaakt worden door een jodium tekort.- juist  
-Er is een genpromoter nodig om een gen te repliceren  
- tijdens anafase meiose II gaan de homologe chromosomen uit elkaar tot vorming van 2 
haploide dochtercellen 
- het bestrijden van de konijnenplaag met een virus in Australië is een voorbeeld van drift 
- o + is altijd een compatibele donor voor a- 
-het een zenuwimpuls ontstaat onder het alles-of-niets principe juist. 
-ACE zorgt voor de omzetting van angiotensinogeen naar vasoconstrictief angiotensine II 
(fout, zet angiotensine I om naar angiotensine II) 
- Een tekort aan vitamine A leidt tot verlamming van de onderste ledematen. FOUT, vitamine 
A = retinol en zorgt voor de aanmaak van rhodopsine, die de lichtgevoelige pigmenten in de 
staafjes zijn. Als je hiervan een tekort zou hebben dan zou je moeten kampen met 
nachtblindheid. 



 

- 2 verschillende antigenen kunnen niet 2 identieke epitopen hebben - fout 
- Arteries en venen zijn niet van elkaar te onderscheiden op microscopisch niveau (fout) 
-Als erytrocyten in de bloedbaan komen delen ze aan hoog tempo (fout) 
-Bloedgroep agglutinines zijn bij iedereen die bloedgroep A heeft hetzelfde(juist) 
-Het Bohr effect zorgt ervoor dat er overal een even grote capaciteit is voor zuurstofafgifte 
(fout, O2 komt alleen vrij op die plaatsen waar er effectief behoefte aan is) 
-Bij het drinken van alcohol wordt er meer ADH afgegeven en daarom moet je dus meer 
plassen (fout) 
-Kwashiorkor is veroorzaakt door vitaminen deficientie fout proteine defficientie. 
-Zuurstof wordt naar lever gebracht via vena porta hepatica (fout) 
-Trombose/embolie kransslagader is altijd dodelijk fout. Je kan dit vermijden door 
plasminogeenactivator. of vitamine K. 
- Alle darren van 1 bijenkoningin zijn genetisch identiek (fout) 
-AB+ kan alleen bloed krijgen van AB- ?  
-Protanephridia filteren voornamelijk coeloomvloeistof (fout) 
-Endosymbiosetheorie verklaart het ontstaan van de nucleus (fout) 
-Antilichaam IgG1 en antilichaam IgG2 moet van hetzelfde dier komen (fout, ze moeten van 
een verschillend dier komen) 
- Een amnioot heeft regulatie eieren en een anamnioot mozaïek eieren 
 


