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Bij dit gedeelte van het examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 

Het gehele examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit deel van het examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 2 juni

totale examentijd 2 uur

Vragen 1 tot en met 32

In dit deel van het examen staan de vragen 
waarbij de computer niet wordt gebruikt.
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Thalassemie 
 
 
Thalassemie is een zeer ernstige bloedziekte die het gevolg is van afwijkende 
rode bloedcellen. De ziekte wordt veroorzaakt door een recessief gen. Iemand 
die heterozygoot is voor dit gen, wordt een drager genoemd. Een drager heeft 
meestal voldoende gezonde rode bloedcellen en heeft de ziekte in een minder 
ernstige vorm. 
 
 

1p 1 Waar in het lichaam worden rode bloedcellen gemaakt? 
A in de lever 
B in het beenmerg 
C in het hart 
D in het ruggenmerg 
 

1p 2 Komt het gen voor thalassemie in alle gewone lichaamscellen van een 
mannelijke drager voor? En in alle zaadcellen? 
A in alle gewone lichaamscellen en in alle zaadcellen 
B in alle gewone lichaamscellen en in de helft van de zaadcellen  
C in de helft van de gewone lichaamscellen en in alle zaadcellen 
D in de helft van de gewone lichaamscellen en in de helft van de zaadcellen 
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De anticonceptiepleister 
 

De anticonceptiepleister of de ‘plakpil’ is een voorbehoedmiddel. 
In de pleister bevinden zich bepaalde hormonen die via de huid in het bloed 
worden opgenomen. Deze hormonen beïnvloeden de werking van de 
eierstokken. 

 
1p 3 De hormonen in de anticonceptiepleister beïnvloeden de werking van de 

eierstokken. 
Welke andere hormonen beïnvloeden vooral de werking van de eierstokken? 
A hormonen uit de alvleesklier 
B hormonen uit de hypofyse 
C hormonen uit de schildklier 
D hormonen uit een bijnier 
 

1p 4 De hormonen uit de pleister worden via de huid in het bloed opgenomen. 
Waar in de huid bevinden zich bloedvaten? 
A alleen in de lederhuid 
B alleen in de lederhuid en in de kiemlaag 
C zowel in de lederhuid, als in de kiemlaag, als in de hoornlaag 
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Gist 
 

Bas en Josine doen een experiment met gist, een eencellige schimmel. 
Gistcellen in een suikeroplossing produceren onder andere koolstofdioxide.  
Ze onderzoeken welke invloed de hoeveelheid suiker in de oplossing heeft op de 
productie van koolstofdioxide. In de afbeelding is de proefopstelling getekend.  

 
De geproduceerde koolstofdioxide wordt door een buis naar een cilinder geleid. 
Na een bepaalde tijd wordt gemeten hoeveel millimeter het waterpeil in de 
cilinder is gezakt, als maat voor de hoeveelheid koolstofdioxide die zich bovenin 
heeft verzameld. De resultaten staan in de tabel.   
 

hoeveelheid 
suiker 

(g/20 mL) 

daling waterpeil
in de cilinder 

(mm) 
1   7 
2 12 
3 17 
4 22 

 
 

1p 5 Geef de naam van een proces waarbij gistcellen koolstofdioxide produceren. 
 

2p 6 Maak op de uitwerkbijlage een lijndiagram van de gegevens uit de tabel. 
 

1p 7 Bas en Josine maken een verslag naar aanleiding van dit experiment. 
Bovenaan hun verslag schrijven ze: 
Onderzoeksvraag: Wat is de invloed van de hoeveelheid suiker in de oplossing 
op de productie van koolstofdioxide door gist? 

 Schrijf op je antwoordblad een conclusie uit de resultaten die past bij de 
onderzoeksvraag van Bas en Josine. 

koolstofdioxide

cilinder 

suikeroplossing 
       met gist 

waterbad 

40 °C

20 mL
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Een darminfectie 
 
 
Rauw vlees, vooral van kippen en varkens, kan besmet zijn met 
ziekteverwekkende bacteriën zoals Salmonella en Campylobacter. Als deze 
bacteriën in het verteringskanaal terechtkomen, kunnen ze onder andere diarree 
veroorzaken. Bij diarree is de ontlasting dun en waterig doordat de onverteerde 
resten niet genoeg zijn ingedikt. 
 
 

1p 8 Hoe heet het deel van het verteringskanaal waarin onverteerde resten worden 
ingedikt? 
 

1p 9 Om vast te stellen of een darminfectie de oorzaak is van diarree wordt wat 
ontlasting onderzocht. In de ontlasting worden onder andere cellen aangetroffen 
die een kern hebben, maar geen celwand. 

 Kunnen zulke cellen bacteriën zijn? Leg je antwoord uit. 
 

1p 10 De bacterie Campylobacter kan, naast diarree, in zeldzame gevallen een 
ernstige ziekte veroorzaken die het zenuwstelsel aantast. Deze ziekte is een 
zogenaamde auto-immuunziekte. Hierbij bestrijdt het afweersysteem niet alleen 
Campylobacter, maar ook stoffen op de buitenkant van de zenuwen. Deze 
stoffen zetten het lichaam aan tot het maken van antistoffen. 

 Zo’n auto-immuunziekte kan niet bestreden worden door passieve 
immunisatie. Leg uit waardoor dat niet kan. 

 
 

Slakken 
 

1p 11 In een bepaalde populatie komen ongeveer evenveel slakken met lichtgekleurde 
huisjes voor als slakken met donkergekleurde huisjes. De kleur van de huisjes is 
erfelijk bepaald. Door een verandering in de omgeving wordt de ondergrond 
waarop ze leven donkerder. Vogels eten daardoor slakken met lichte huisjes 
eerder op dan die met donkere. Na een paar generaties blijken er in die 
populatie bijna geen slakken met lichte huisjes meer te zijn. 
Is er in deze populatie sprake van selectie? 
A nee 
B Ja, van kunstmatige selectie. 
C Ja, van natuurlijke selectie. 
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Verwantschap 
 
 
Volgens de evolutietheorie wijzen gemeenschappelijke kenmerken op 
verwantschap van organismen. 
In de tabel hieronder wordt een aantal diergroepen genoemd en enkele 
kenmerken die dieren kunnen hebben. Met een kruisje is aangegeven of een 
diergroep zo’n kenmerk bezit. 
 

kenmerken diergroep 
1 

wervel- 
kolom 

2 
skelet  

van been

3 
vier  

ledematen

4 
inwendige 

bevruchting

5 
haar op  
de huid 

6 
gaten achter 
de oogkas 

in de schedel
aapachtigen X X X X X - 
amfibieën X X X - - - 
beenvissen X X - - - - 
haaien X - - - - - 
knaagdieren X X X X X - 
krokodillen X X X X - X 
vogels X X X X - X 
 
 

2p 12 Uitgaande van de gegevens in de tabel is een stamboom gemaakt (zie de 
afbeelding).   
 

P Q R
been-
vissen

aap-
achtigen

knaag-
dieren vogels

kenmerk 1

5

kenmerk 2

kenmerk 3

kenmerk 4

kenmerk 6
kenmerk

 
 

 Geef de namen van de diergroepen die volgens de gegevens uit de tabel 
ingevuld moeten worden op de plaatsen P, Q en R van de stamboom. 

Schrijf je antwoord zó op: 
P = ............................................ 
Q = ........................................... 
R = ............................................ 
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Een muis in een doolhof 
 
 
Baris doet een experiment met een muis 
in een doolhof (zie de afbeelding). 
De muis heeft een dag niet gegeten en 
wordt voor de ingang van de doolhof 
gezet. Middenin ligt een voedselbrokje.  
De muis loopt de doolhof in en doet er 
tien minuten over om het voedselbrokje 
te vinden.  
Baris voorspelt, dat de muis de juiste 
weg naar het voedsel zal leren, als hij 
vaker door de doolhof loopt.  

start

Gedurende enkele uren zet hij de muis om het kwartier bij de ingang. Hij noteert 
steeds de tijd die de muis nodig heeft om een voedselbrokje te vinden. De 
resultaten zet hij uit in een diagram.  
 
 

1p 13 Uit de resultaten trekt Baris de conclusie dat zijn vermoeden juist is. In de 
afbeelding hieronder worden vier diagrammen weergegeven.   

tijdstip0
diagram 1

tijdstip0
diagram 2

looptijd
door de
doolhof

(minuten)

tijdstip0

looptijd
door de
doolhof

(minuten)

looptijd
door de
doolhof

(minuten)

looptijd
door de
doolhof

(minuten)

0
diagram 3

tijdstip
diagram 4  

Welk diagram geeft de resultaten van Baris juist weer? 
A diagram 1 
B diagram 2 
C diagram 3 
D diagram 4 
 

1p 14 Na enkele uren loopt de muis niet meer de doolhof in, als hij bij de ingang wordt 
gezet. 

 Noem de inwendige prikkel die dan ontbreekt om de doolhof in te gaan. 
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Stamcellen 
 
 
Als een eicel bevrucht is, gaat die zich delen. Na ongeveer vijf dagen is een 
klompje cellen ontstaan. In dit klompje bevinden zich cellen die stamcellen 
worden genoemd. 
Tijdens de ontwikkeling van het embryo ontstaan uit stamcellen alle 
verschillende soorten weefsels. Wetenschappers onderzoeken de mogelijkheid 
om stamcellen in een laboratorium te kweken. Als het dan zou lukken om uit 
stamcellen verschillende soorten cellen te laten ontstaan, dan kunnen die 
misschien gebruikt worden om beschadigd weefsel te herstellen. 
In de afbeelding na vraag 17 wordt schematisch een manier weergegeven 
waarop men probeert stamcellen te kweken.   
 
 

1p 15 In de afbeelding zijn bij nummer 5 twee cellen weergegeven die door celdeling 
zijn ontstaan uit een behandelde eicel. 

 Hoe heet zo’n celdeling? 
 

1p 16 Een onbevruchte eicel bevat 23 chromosomen. 
 Hoeveel chromosomen bevat een stamcel bij nummer 6 uit de afbeelding? 

 
2p 17 In de afbeelding zijn twee celtypen weergegeven die zich uit stamcellen kunnen 

ontwikkelen: R en S. 
 Geef de namen van deze twee celtypen. 

Schrijf je antwoord zó op: 
R = ............................................ 
S = ............................................ 
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beschermlaag

pipet 
kern

eicel 

naald 

kern van een 
gewone cel 

 
 

Met een pipet wordt de eicel op de
plaats gehouden. Met een naald 
wordt een gaatje geboord in de 
beschermlaag van de cel. 

Aan de behandelde eicel worden 
stoffen toegevoegd om aan te  
zetten tot deling. Na ongeveer  
24 uur begint de cel te delen. 

Met de naald wordt de kern uit de 
eicel gezogen. 

Er wordt een kern uit een gewone 
cel opgezogen. 

Dat donormateriaal wordt in de  
eicel gespoten. 

Het balletje wordt opengemaakt 
en de stamcellen worden verder 
gekweekt. 

Uit de stamcellen kunnen
verschillende typen cellen worden 
opgekweekt. 

Na ongeveer vier of vijf
dagen heeft zich een 
balletje gevormd van 
ongeveer honderd  
cellen. Hierin zijn 
de stamcellen te 
vinden. 
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De omkeerreflex 
 
 
Katten die van grote hoogte vallen, kunnen op hun pootjes terechtkomen door 
de omkeerreflex (zie de afbeelding). Het evenwichtsorgaan speelt bij deze reflex 
een belangrijke rol. Tijdens de val worden vanuit het evenwichtsorgaan impulsen 
via het centraal zenuwstelsel naar de spieren geleid die het lichaam omkeren. 
  
 

 
 
 

Voorpoten komen 
eerst op de grond. 
De zachte voetzolen 
en soepele gewrichten 
vangen de schok op. 

Borst en voorpoten 
worden gedraaid. 

Achterlijf draait ook. 

Rug kromt zich. 
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2p 18 Vier delen van het zenuwstelsel zijn: 
− bewegingszenuwcellen 
− gevoelszenuwcellen 
− grote hersenen 
− ruggenmerg 

 Door welke drie van deze delen worden de impulsen geleid die de 
omkeerreflex veroorzaken? En in welke volgorde? 

Schrijf je antwoord zó op: 
…………………….  …………………………..  …………………………… 
 

1p 19 In de afbeelding is een schematische doorsnede van een kattenoor weergegeven. 
Enkele gebieden zijn met een letter aangegeven.   
 

 
 
Welke letter geeft het gebied aan waarin zich het evenwichtsorgaan bevindt? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
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Tweelingen 
 
 
Van elke 1000 zwangerschappen in Nederland zijn er ongeveer 15 waarbij 
sprake is van een eeneiige of een twee-eiige tweeling.   
Bij een twee-eiige tweeling bevinden zich altijd twee vruchtvliezen rond elke 
baby. Soms is dit ook het geval bij een eeneiige tweeling. Meestal bevindt zich 
bij een eeneiige tweeling één vruchtvlies om elke baby en nog een tweede vlies 
om beide baby’s samen. In één procent van de gevallen bevinden beide baby’s 
van een eeneiige tweeling zich samen binnen twee vruchtvliezen (zie 
onderstaande afbeeldingen). 
 

 
 
 

1p 20 In welke van de afbeeldingen P, Q of R kan er volgens de informatie sprake zijn 
van een twee-eiige tweeling? 
A in afbeelding P 
B in afbeelding Q 
C in afbeelding R 
 

1p 21 Als na de geboorte niet duidelijk is of een tweeling eeneiig of twee-eiig is, wordt 
soms wat bloed uit beide navelstrengen onderzocht om de bloedgroep van de 
baby’s te bepalen. 
Bij zo’n onderzoek blijkt dat één van de baby’s bloedgroep A heeft en de ander 
bloedgroep B. Beide baby’s zijn meisjes. 
Zijn deze twee meisjes een eeneiige of een twee-eiige tweeling? Of is dat niet te 
zeggen? 
A een eeneiige tweeling 
B een twee-eiige tweeling 
C dat is niet te zeggen 
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De Waddenzee 
 
Lees eerst informatie 1 tot en met 7 en beantwoord dan vraag 22 tot en met 32. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 

1p 22 Op de bodem van de ondiepe delen van de Waddenzee leven veel wieren. 
Verder naar het noorden op de bodem van de Noordzee kunnen geen wieren 
leven. 

 Leg uit waardoor op de bodem van de diepere Noordzee wieren ontbreken. 
 

2p 23 In de informatie worden verschillende organismen genoemd die in en om de 
Waddenzee leven. 

 Schrijf een voedselketen op die bestaat uit vier van zulke organismen en 
waarin de kokkel (schelpdier) voorkomt.  

 
1p 24 Uit welke voedingsstoffen bestaat het voedsel van zeehonden vooral? 

A vooral uit eiwitten en koolhydraten 
B vooral uit eiwitten en vetten 
C vooral uit koolhydraten en vetten 
 

1p 25 De scholekster voedt zich onder andere met dieren die zijn ingegraven in de 
zandbodem van de wadden. Hij eet wel veel kokkels, maar kan geen wadpieren 
vangen. 

 Leg uit waardoor een scholekster geen wadpieren kan vangen. Gebruik 
hierbij informatie 3 en 4. 

 
1p 26 In informatie 1 zijn twee plaatsen op het kaartje aangegeven met de cijfers 1 en 

2. 
 Welk cijfer geeft een plaats aan waar scholeksters voedsel zoeken? Leg je 

antwoord uit. 
 

1p 27 In de Waddenzee worden door beroepsvissers onder andere mossels gevangen. 
 Zal door deze mosselvisserij de scholeksterpopulatie afnemen of gelijk 

blijven? Leg je antwoord uit met behulp van de informatie. 
 

1p 28 Naar aanleiding van informatie 5 worden twee uitspraken gedaan. 
Deze twee uitspraken staan op de uitwerkbijlage. 

 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 

2p 29 Met hoeveel procent was de populatie gewone zeehonden in 2003 afgenomen in 
vergelijking met 2002? Leg je antwoord uit met een berekening. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit deel van het examen staan op de volgende 
pagina. 
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2p 30 In informatie 6 staan in een schema enkele gebeurtenissen die te maken 
hebben met de voortplanting van een zeehond. 

 In welke maand treedt bij deze zeehond ovulatie op volgens dit schema? 
Leg je antwoord uit. 

 
1p 31 Hoeveel maanden duurt de periode tussen de innesteling en de geboorte 

volgens dit schema? 
 

2p 32 In informatie 7 worden argumenten genoemd die gebruikt worden in discussies 
over zeehondenopvang. 

 Welke twee cijfers geven argumenten aan van een voorstander van 
zeehondenopvang? 

 
 
Dit was de laatste vraag van het deel waarbij de computer niet wordt gebruikt. 
 

einde  913-0191-g-GT-1-o1* 


