
11/06 

VIROLOGIE: - alfa herpes virussen (transmissie, symptomen,..) - Influenza (tekening, transmissie, antigenische 

drift/shift); bijvragen: wanneer was de spaanse griep/hoeveel mensen gestorven -HBV, HCV, HAV (transmissie, 

therapie/vaccin); bijvraag; welke is meest infectieus  

 ANTIBIOTICA:- Reactiemechamismen tekenen (dus chemische structuren) Transpeptidase/Penicilline met 

transpeptidase/B lactamase met penicilline/ Clavulaanzuur met B lactamase - Resistentiemechanismen macroliden-

Amerikaanse trypanosoma cyclus 

BACTERIOLOGIE:- S. aureus toxines en infecties - Helicobacter: virulentieproces en bijhorende virulentiefactoren- 

Celmembraan bacteriën (structuur, functie) en verschillen met deze van Archaea 

15/06 9u 

VIROLOGIE:- teken schematisch het HIV partikkel en bespreek alle proteinen, therapie en vaccin?- Rota virus : 

transmissie, pathologie, therapie, vaccin en andere familie diarreevirussen ? - vergelijk transmissie van HBV,HAV en 

HCV, bespreek van elke de symptomen therapie en vaccin  

BACTERIOLOGIE - bespreek alle componenten van de bacteriele celwand van de gram positieve bacterien, welke 

componenten zijn belangrijk voor kleuring leg uit.- welke infecties veroorzaak C. Perfingens, toxines en hun werking - 

bespreek 4 groepen van de E.Coli bacterie die verantwoordelijk zijn voor darminfecties en bespreek virulentie factoren , 

pathologie en ziektebeeld. 

AB : - glycopeptiden zijn belangrijke antibiotica waarom ? bespreek werkingsmechanisme en resistentie mechanismen- 

hoe kan je infectie van Leishmania bestrijden? Is er resistentie mogelijk?- geef schematisch de levenscyclus van 

Toxoplasma weer 

15/06 14u 

VIRO- teken schematisch het HIV partikkel en bespreek alle proteinen, therapie, HAART? - Hepatitis B zo grondig 

mogelijk bespreken- Mazelen + bof + rode hond bespreken en vaccin 

BACT: - bespreek alle componenten van de bacteriele celwant van de gram negatieve bacterien 

- Strectococcus pyogenes, 1 toxine + 1 enzyme + 1 structurele + 3 ziektebeelden. En hoe in labo onderscheiden van 

Staphylococcus (staphylo is katalase pos en bruist als H2O2 toevoegen) 

- Boutilisme: waarom niet enkel infectieus (voedsel + honing), bespreek belangrijke eigenschappen van deze bacterie 

(gram+ obligaat aeroob staafjes) en BoNT-toxine ook 

AB - Bespreek antifolaten en resistentie daartegen- Teken penicilline en leg uit hoe het werkt- geef schematisch de 

levenscyclus van Toxoplasma weer, ziektebeeld en behandeling 

 En Lieve is echt een fijne tijdens modeling, heel lief en helpt veel! 

20/06 : 9u 

VIRO : 

-HPV bespreken (transmissie, vaccin, therapie, familie) 

-Influenza (partikel tekenen, symptomen, therapie, vaccin) 

-HCV bespreken (ziekteverloop, schema replicatie, geen vaccin want te veel subtypes, therapie en als bijvraag nog 

andere flavivirussen ) 

AB : 

-Waarom is de therapie zo moeillijk en de werking tegen tuberculose 

-Bespreek resistentie aminoglycosiden 

-Bespreek cephalosporines 

BACT : 

-Bespreek flagel 

-Welke bacterie veroorzaakt difterie ( toxines, mechanisme,...) 

-Wat is het verschil tussen salmonella enterica en thypus 

20/06 14u 

VIRO: 

- Alpha herpes virussen bespreken (symptomen, therapie en transmissie) + latentie en reactivatie bespreken. 

- HIV partikel tekenen + uitleggen + antivirale therapie + overdracht 

- bespreek bof, mazelen en rode hond (familie, vaccin,...) 

BACT: 

- bespreek sporulatie 

- bespreek candida 

- bespreek de bacterie die kinkhoest veroorzaakt 

AB: 

- Plasmodium levenscyclus + hoe komt de parasiet in de cel? + bij welke soorten relapse? 

- chloramphenicol + neveneffecten 

- rifampicine + resistentiemechanisme 



 


