
 MC. VRAGEN FYSIOLOGIE.

1. Wat verstaat men onder het milieu-interieur?

A de ruimte binnen de lichaamscel
B de ruimte die binnen de huid ligt
C de ruimte in de holte van een orgaan
D de ruimte rondom de lichaamscellen

2. Waar vindt in het lichaam verbranding plaats?

A in de cellen
B in de maag
C in het milieu-interieur
D in alle 3 bovengenoemde plaatsen

3.
I Osmose zorgt voor het transport van water uit de weefselvloeistof naar de
capillairen.
II Osmose kost energie die via ATP wordt geleverd.

A I en II zijn juist.
B Alleen I is juist.
C Alleen II is juist.
D I en II zijn niet juist.

4. Wat is een functie van de celkem?

A leveren van energie
B omzetten van mineralen
C opslag van koolhydraten
D regelen van de celdeling

5. De regulatie van de samenstelling van het milieu-interieur vindt plaats door

A de bloedsomloop
B het animale zenuwstelsel
C het spierpompmechanisme
D het vegetatieve zenuwstelsel

6. Het lichaam kan overtollig vet kwijtraken door

A omzetting in eiwitten.
B omzetting in koolhydraten.
C uitscheiding in de vorm van ureum.
D verbranding.



7.
I ATP wordt gevormd in het cytoplasma van de spiercel.
II ATP wordt gevormd in de mitochondrion van de spiercel.

A I en II zijn juist.
B Alleen I is juist.
C Alleen II is juist.
D I en II zijn niet juist.

8. Geef bij onderstaande “cellen” het juiste aantal kernen aan.
skeletspiercel rode bloedcel

A 1 meer dan 1
B 0 1
C meer dan 1 1
D meer dan 1 0

9. Het bloed bestaat voor een groot deel uit water. Dit is van belang omdat water
I een goed oplosmiddel is.
II een hoge soortelijke warmte heeft.

A I en II zijn juist.
B Alleen I is juist.
C Alleen II is juist.
D I en II zijn niet juist.

10. Welk van de volgende bloedvaten bevat zuurstofrijk bloed?

A de bovenste holle ader
B de longader
C de longslagader
D de poortader

11. Waar wordt lymfe gevormd?

A in de borstbuis
B in de capillairen
C in de milt
D in het milieu-interieur

12. Welk orgaan (welke organen) speelt (spelen) een rol bij de vorming van
erytrocyten?

A de lymfeklieren
B het bijniermerg
C het rode beenmerg
D A, B en C zijn juist.

13. Wat is van toepassing op rode bloedlichaampjes?

A zij hebben een gemiddelde levensduur van drie maanden
B zij hebben meerdere celkernen
C zij worden afgebroken in de nieren
D zij worden gevormd in het gele beenmerg



14. Wat gebeurt er bij een bloeding als gevolg van een klein sneetje in de huid?

A de bloeding duurt langer wanneer de huid wordt afgekoeld
B de bloeding stopt doorgaans binnen 5 minuten
C de bloedingstijd wordt bepaald door de stollingstijd
D het bloedverlies neemt of door een locale vasodilatatie

15. De poortader vervoert bloed uit de ... naar de lever.

A benen
B darmen
C geslachtsorganen
D nieren

16. Welke functie(s) heeft het lymfestelsel?

A produktie van witte bloedlichaampjes
B transport van spijsverteringsprodukten
C zuivering van het milieu-interieur
D zowel A, B als C zijn juist

17. Vitamine K is essentieel voor de

A afbraak van glucose.
B bloedstolling.
C ontwikkeling van beenweefsel.
D produktie van rode bloedlichaampjes.

18. Waar wordt lymfe gevormd?

A in de lever
B in de milt
C in de venen
D in het milieu-interieur

19. Lymfe is essentieel voor de opname van ... in de darm.

A eiwitten
B koolhydraten
C vetten
D zouten

20. Wat is een functie van de bloedplaatjes?

A bestrijden van infecties
B meewerken bij de bloedstolling
C vervoeren van zuurstof
D vormen van antistoffen



21. Qua volume bestaat het bloed voor het grootste deel uit

A erythrocyten.
B leukocyten.
C plasma.
D trombocyten.

22. In de longen diffundeert zuurstof

A van bloedplasma naar de alveolaire ruimte.
B van de alveolaire ruimte naar het bloedplasma.
C van erythrocyt naar bloedplasma.
D van erythrocyt naar de alveolaire ruimte.

23. Wat gebeurt er bij een inademing?

A De borstkas wordt groter, hierdoor gaan de longen mee.
B De longen zetten uit, hierdoor gaat de borstkas mee.
C De spieren van de borstkas ontspannen zich, het middenrif daalt
D De spieren van de borstkas trekken samen, het middenrif komt omhoog.

24. Na welke adembeweging bevatten de longen een hoeveelheid lucht ter grootte
van hetresiduvolume?

A na een normale inademing
B na een normale uitademing
C na een maximale inademing
D na een maximale uitademing

25. Waarvan is het residuvolume van de longen een onderdeel?

A van de totale longcapaciteit
B van de vitale capaciteit
C van het expiratoire reservevolume
D van het inspiratoire reservevolume

26. Wat gebeurt er gedurende de inspiratie?

A de alveolaire ruimte wordt vergroot
B de buikspieren contraheren
C de exteme tussenribspieren verslappen
D het diafragma wordt in de rusttoestand teruggeduwd

27. In de longen diffundeert zuurstof

A van de alveolaire ruimte naar het bloedplasma.
B van de erythrocyt naar de alveolaire ruimte.
C van de erythrocyt naar het bloedplasma.
D van het bloedplasma naar de alveolaire ruimte.



28. In de longen diffundeert zuurstof van ... naar ...

A de alveolaire ruimte naar het bloedplasma
B de erythrocyt naar de alveolaire ruimte
C de erythrocyt naar het bloedplasma
D het bloedplasma naar de alveolaire ruimte

29. Zuurstof treedt uit de haarvaten naar de extracellulaire vloeistof als gevolg van

A de bloeddruk.
B de osmotische druk.
C de weefseldruk.
D een concentratieverschil.

30. Wat gebeurt er bij uitademing?

A De borstkas wordt groter, hierdoor komt het middenrif omhoog.
B De longen worden kleiner, hierdoor daalt het middenrif.
C De spieren van de borstkas ontspannen zich, het middenrif komt omhoog.
D De spieren van de borstkas ontspannen zich, het middenrif daalt.

31. Voetballers komen vanuit een verwarmde kleedkamer op een koud speelveld.
Waardoor wordt hetwarmteverlies beperkt?

A rillingen
B springoefeningen
C toename van de hartslag
D vasoconstrictie in de huid

32. Via welk proces kan het lichaam bij onderdompeling in water van 40 °C de
warmteafgifte latentoenemen?

A geleiding
B stroming
C verdamping
D geen van bovengenoemde processen

33. Welk verschijnsel treedt op als we plotseling in een koude omgeving komen?

A grotere activiteit van het parasympatische systeem
B kippevel
C vasodilatatie van de huidvaten
Dverlaging van de rusttonus van de skeletspieren

34. Ter voorkoming van afkoeling kan extra warmte vooral geproduceerd worden in

A de huid.
B de lever.
C de schildklier.
D de spieren.



35. Wat is het meest effectief voor de warmte-afgifte bij beet weer?

A dat het zweet verdampt voordat het van het lichaam valt
B dat je regelmatig gekoelde drankjes drinkt
C dat je sneller in- en uitademt
D dat je voortdurend je lichaam met een handdoek droogt

36. De regulatie van de lichaamstemperatuur vindt plaats vanuit
A de bloedsomloop.
B de huid.
C het animale zenuwstelsel.
D het vegetatieve zenuwstelsel.

37. Welke uitspraak ten aanzien van de kerntemperatuur van de mens is juist?

A Deze blijft constant.
B Deze is ‘s nachts meestal hoger dan overdag.
C Deze is ‘s winters lager dan ‘s zomers.
D Deze wordt hoger tijdens zware lichamelijke inspanning.

38. Bij een verblijf in een sauna vindt de warmte-afgifte van het lichaam
voornamelijk plaats door

A geleiding.
B straling.
C stroming.
D verdamping.

39. Waardoor kan een daling van de spiertemperatuur worden tegengegaan?

A door inspanning
B door kleding
C door vasoconstrictie van de huidvaten
D door alle bovengenoemde factoren

40. In een gymzaal met een lucht- en wandtemperatuur van 35 °C is warmte-
afgifte alleen mogelijkdoor

A geleiding.
B straling.
C stroming.
D verdamping.

41. Welk van de volgende verschijnselen heeft dorst tot gevolg?

A langzame stoelgang
B overvloedige transpiratie
C urinelozing
D verhoogde speekselafscheiding



42. Waardoor kan vochtophoping in de extra cellulaire weefsels (oedeem)
ontstaan?

A door gebrek aan bloedeiwitten
B door hoge colloid-osmotische druk van het bloed
C door lage gemiddelde bloeddruk
D door lage spierspanning

43. Waardoor kan vochtophoping in de extra cellulaire weefsels (oedeem)
ontstaan?

A koolhydraatrijk voedsel
B te lage colloid-osmotische druk van het bloed
C te lage gemiddelde bloeddruk
D te lage spierspanning

44. De colloid-osmotische druk in de weefselcapillairen veroorzaakt transport van
water en

A bloedeiwitten van capillair naar weefsels.
B bloedeiwitten van weefsel naar capillairen.
C opgeloste stoffen van capillair naar weefsels.
D opgeloste stoffen van weefsel naar capillairen.

45. Welke concentratie in het bloed wordt door de nier gereguleerd?

A eiwitten
B vetten
C zouten
D alle bovengenoemde

46. Hoe vindt in rust en bij normale atmosferische omstandigheden de
vochtuitscheiding plaats?

A alleen via de nieren
B via de nieren en de huid
C via de nieren en de luchtwegen
D via de nieren, de huid en de luchtwegen

47. Waar bevindt zich in het lichaam het meeste water?

A in de bloedvaten
B in de cellen
C in de hone organen
D tussen de cellen

48. Wat is het gevolg van een hogere produktie van antidiuretisch hormoon?

A de wateropname uit de darmen neemt toe
B de wateruitscheiding door de nieren neemt toe
C de wateruitscheiding door de nieren vermindert
D de zweetproduktie neemt toe



49. Wat is het gevolg van het drinken van 1 liter zuiver water?

A de urineproduktie neemt toe
B de zoutuitscheiding neemt toe
C de zweetproduktie neemt toe
D A, B en C zijn juist.

50. Een voorbeeld van externe secretie (excretie) is de produktie van

A adrenaline.
B insuline.
C maagsap.
D melkzuur.

51. Waardoor wordt het bloedsuikergehalte verlaagd?

A adrenaline
B creatinefosfaat
C glucagon
D insuline

52. Welke van de volgende hormonen veroorzaakt een daling van een te hoog
bloedsuikergehalte?

A adrenaline
B glucagon
C insuline
D geen van bovenstaande hormonen

53. De hypofyse produceert o.a. het volgende hormoon

A ADH (antidiuretisch hormoon).
B adrenaline.
C insuline.
D Zowel A, B als C zijn niet juist.

54. Een hormoon dat door de alvleesklier wordt geproduceerd is

A ACTH (adrenocorticotroop hormoon).
B ADH (antidiuretisch hormoon).
C insuline.
D pancreassap.

55. Welke klier en welk produkt horen bij elkaar?

A alvleesklier produceert groeihormoon
B bijnier produceert adrenaline
C hypofyse produceert insuline
D schildklier produceert ADH (antidiuretisch hormoon)



56. Wat is de werking van adrenaline?

A het verhoogt de hartfrequentie
B het verhoogt de wateruitscheiding door de nieren
C het verlaagt de bloedsuikerspiegel
D het vertraagt de stofwisseling

57. Door welk(e) hormoon/hormonen wordt o.a. het bloedsuikergehalte geregeld?

A adrenaline
B glucagon
C insuline
D alle bovengenoemde

58. De hypofyse heeft geen rechtstreekse invloed op de

A alvleesklier.
B bijnierschors.
C eierstokken.
D schildklier.

59. Welke werking heeft adrenaline?

A afname van de hartfrequentie
B vasoconstrictie in de arterien van de skeletspier
C vasodilatatie van de venen
D verwijding van de bronchien

60. Hoe vindt de regulatie van het milieu interieur plaats?

A door de zintuigen
B door het animale zenuwstelsel
C door het intellect
D door het vegetatieve zenuwstelsel

61. De overgang van rust naar lichamelijke arbeid gaat als regel gepaard met

A verhoogde activiteit van het orthosympathische systeem.
B verhoogde activiteit van het parasympathische systeem.
C vermeerderde insuline afscheiding.
D verminderde adrenaline afscheiding.

62. In welke delen van het zenuwstelsel zijn de regelcentra voor ventilatie en
circulatie gelegen?

A in de grote hersenen en de kleine hersenen
B in de grote hersenen en het verlengde merg
C in de hersenstam en de kleine hersenen
D in de hersenstam en het verlengde merg



63. Welke van de onderstaande processen neemt toe bij prikkeling via
parasympathische vezels?

A de hartfrequentie
B de maagsapafscheiding
C de spanning van de skeletspieren
D de zweetproduktie

64. De autoregulatie van de hartspier vindt plaats vanuit

A de atrio/ventriculaire knoop.
B de sinusknoop.
C het hartregulatiecentrum.
D het vegetatieve zenuwstelsel.

65. Welke van de volgende verschijnselen treedt op bij prikkeling van het
(ortho—) sympathische systeem?

A daling van de hartfrequentie
B toename van de urineproduktie
C transpiratie
D verhoogde darmperistaltiek

66. Waarop heeft het vegetatieve (autonome) zenuwstelsel invloed?

A de grootte van de pupillen
B de hartfrequentie
C de maagsapsecretie
D A, B en C zijn juist.

67. Een verhoogde activiteit van het orthosympatische zenuwstelsel veroorzaakt

A een hogere hartfrequentie.
B een grotere contractiekracht van het hart.
C een groter hartminuutvolume.
D zowel A, B als C zijn juist

68. Welk onderstaand centrum is gelegen in de hypothalamus?

A het ademhalingscentrum
B het hartregulatiecentrum
C het vasomotorische centrum
D het warmteregulatiecentrum

69. Welke directe invloed heeft een toename van parasympatische activiteit op het
hart?

A contractiekrachtverhogend
B frequentieverhogend
C frequentieverlagend
D hartminuutvolume verhogend



70. In welke van onderstaande situaties is het orthosympatische zenuwstelsel het
minst actief?

A bij het kijken naar een voetbalwedstrijd
B in een klas tijdens lezen
C na een uitgebreide maaltijd
D tijdens een middagdutje

71. Van welk orgaan kan de activiteit verhoogd worden door de invloed van het
(ortho)sympatische systeem?

A darm (beweging)
B hart (frequentie)
C maag (sapsecretie)
D skeletspier (contractietoestand)

72. Wat neemt toe bij prikkeling van het parasympatische systeem?

A de hatfiequentie
B de maagsapafscheiding
C de spanning van de skeletspieren
D de zweetproduktie

73. De overgang van rust naar lichamelijke arbeid gaat als regel gepaard met

A verhoogde activiteit van het orthosympatische systeem.
B verhoogde activiteit van het parasympatische systeem.
C vermeerderde insulineafscheiding.
D verminderde adrenalineafscheiding.

74. Wat neemt toe bij prikkeling via parasympatische vezels?

A de ademfrequentie
B de hartfrequentie
C de maagsapafscheiding
D de skeletspierspanning

75. Waar worden de meeste voedingsstoffen in het bloed opgenomen?

A in de slokdarm
B in de maag
C in de dunne darm
D in de dikke darm

76. Tijdens zware lichamelijke inspanning wordt de spijsvertering

A eerst gestimuleerd en dan geremd.
B geremd.
C gestimuleerd.
D niet beInvloed.



77. Welke van onderstaande voedingsstoffen wordt bij de spijsvertering het snelst
in het bloedopgenomen?

A eiwit
B glucose
C vet
D zetmeel

78. Wat is een functie van de mond bij de vertering van voedingsstoffen?

A afbraak van eiwitten
B afbraak van glucose
C afbraak van vetten
D afbraak van zetmeel

79. Welke twee onderdelen van het spijsverteringskanaal hebben uitsluitend een
transportfunctie?

A slokdarm en dunne darm
B slokdarm en endeldarm
C dunne darm en dikke darm
D dikke darm en endeldarm

80. Gal speelt een rol bij de afbraak van

A eiwitten.
B koolhydraten.
C vetten.
D vitaminen.

81. Welke functie(s) heeft de lever?

A De lever is belangrijk voor de eiwitstofwisseling.
B De lever is belangrijk voor de koolhydraatopslag.
C De lever zorgt voor de aanmaak van gal.
D De lever heeft alle bovengenoemde functies.

82. Welke invloed op de spijsvertering is er tijdens lichamelijke inspanning?

A eerst stimulerend dan remmend
B remmend
C stimulerend
D geen invloed

83. Afbraak van vetten gebeurt in het spijsverteringskanaal door een enzym dat
gevormd wordt in de

A alvleesklier.
B darm.
C maag.
D speekselklier.



84. Waar komen geen spijsverteringsenzymen in voor?

A in het alvleeskliersap
B in het darmsap
C in de gal
D in het speeksel

85. De functie van het speeksel bij de vertering van voedingsstoffen is de afbraak
van

A eiwitten.
B glucose.
C mineralen.
D zetmeel.

86. De meeste koolhydraten worden in de ... in het bloed opgenomen.

A dikke darm
B dunne darm
C lever
D maag

87. Naar welk van onderstaande cellen leidt een impuls van een sensibel neuron?

A naar een ander neuron
B naar een gladde spiercel
C naar een kliercel
D naar een spiervezel

88. Welk van onderstaande centra ligt NIET in de schors van de grote hersenen?

A ademhalingscentrum
B akoestische centrum
C spraakcentrum
D visuele centrum

89. Bij welke soort spierweefsel spreekt men van een motorische eenheid (motor
unit)?

A glad spierweefsel
B hartspierweefsel
C skeletspierweefsel
D alle drie soorten spierweefsel

90. Wat is voor een contractie van een spier NIET noodzakelijk?

A actine
B ATP
C myosine
D zuurstof



91. Een isotonische contractie van een skeletspier is een contractie waarbij per
definitie

A de lengte van de spier gelijk blijft.
B de lengte van de spier toeneemt.
C de spanning van de spier afneemt.
D de spanning van de spier gelijk blijft.

92. Rode spiervezels zijn dwarsgestreepte spiervezels die relatief veel bevatten.

A contractiele elementen
B hemoglobine
C kernen
D myoglobine

93. Hoe wordt in het algemeen de kracht die een spier kan ontwikkelen geregeld?

A doordat alle motorische eenheden in meer of mindere mate worden ingeschakeld
B doordat alle spiervezels van die spier in meer of mindere mate contraheren
C doordat in motorische eenheden meer of minder spiervezels contraheren
D doordat meer of minder motorische eenheden worden ingeschakeld

94. Welke van de volgende eigenschappen hebben hartspier en skeletspier
gemeen?

A ze bestaan uit dwarsgestreepte spierweefsel
B ze kunnen hun eigen prikkel opwekken
C ze kunnen tetanisch contraheren
D ze zijn snel vermoeibaar

95. In welk opzicht verschillen rode spieren van witte spieren?

A Rode spieren bevatten minder myoglobine.
B Rode spieren kunnen moeilijker in tetanische contractie gebracht worden.
C Rode spieren maken vooral aeroob energie vrij.
D Rode spieren trekken sneller samen.

96. In welke van onderstaande spiergroepen bevat een motorische eenheid het
kleinste aantalspiervezels?

A de handspieren
B de kuitspieren
C de onderarmspieren
D de voetspieren

97. De kleinste contractiele eenheid in een spiervezel is een

A actine filament.
B myosine filament.
C sarcolemma.
D sarcomeer.



98. Bij een sterke isometrische (statische) contractie

A blijft de spanning gelijk.
B is er een slechte doorbloeding van de spier.
C wordt de spier korter.
D wordt de spier langer.

99. Over welke contractie spreken we als een spier tijdens een contractie gerekt
wordt?

A concentrische contractie
B excentrische contractie
C isometrische contractie
D statische contractie

100. Welk kenmerk hebben witte (‘fast—twitch—)spiervezels?

A een overvloedige vaatvoorziening
B een snelle spiercontractie
C veel mitochondrion
D veel zenuwvezels

101. De spierspoelen in de dwarsgestreepte spieren nemen veranderingen in waar.

A druk
B lengte
C spanning
D temperatuur

102. Welke van de volgende stoffen komt N1ET voor in de reactie van de aerobe
energievrijmaking?

A glucose
B melkzuur
C water
D zuurstof

103. De grootste hoeveelheid energie is in het lichaam opgeslagen in de vorm van

A ATP.
B glycogeen.
C melkzuur.
D vet.

104. Omschakeling naar een vetzuurstofwisseling omdat de glycogeenconcentratie
zeer laag wordt,treedt op na

A 10 seconden.
B 1 minuut.
C 30 minuten.
D 40 uren.



105. CO 2 is een eindprodukt bij de aerobe stofwisseling van

A eiwitten.
B koolhydraten.
C vetten.
D A, B en C zijn juist

106. Welk effect heeft hard lopen met een steeds hogere snelheid op de
verbranding van voedings-stoffen?

A de verbranding van eiwit neemt het sterkst toe
B de verbranding van koolhydraat neemt het sterkst toe
C de verbranding van vet neemt het sterkst toe
D de verbranding van vet en koolhydraat neemt evenveel toe

107. Welke van de volgende stoffen is de beperkende factor bij het verrichten van
een duurprestatie(meer dan twee uur) tot uitputting toe?

A glucose
B melkzuur
C vetzuren
D zuurstof

108. Bij welke wedstrijdvorm wordt de grootste hoeveelheid aerobe energie
gebruikt?

A 3 pogingen hoogspringen
B 100 m sprint hardlopen
C 200 m schoolslag zwemmen
D 200 m sprint wielrennen

109. I Hoe zwaarder de krachttraining, des te meer eiwit er wordt verbrand.
II Hoe langer de training op het uithoudingsvermogen des te meer vet wordt er
verbrand.

A I en II zijn juist.
B Alleen I is juist.
C Alleen II is juist.
D I en II zijn niet juist.

110. Wanneer een marathonloper onderweg enkele malen zijn drankje mist, kan
als beperkende factorvoor zijn prestatie gaan optreden

A een te geringe vetzuurverbranding.
B een te hoge bloedmelkzuurspiegel.
C een te hoge vetzuurverbranding.
D een te lage bloedsuikerspiegel.

111. Hoe lang kan men ongeveer een lichamelijke activiteit volhouden waarvoor de
energie uitsluitendwordt vrijgemaakt uit de splitsing van de ATP, die in voorraad is
in de spier?

A 1 sec.
B 60 sec.
C 5 min.
D 15 min.



112. Welk proces levert bij een spiercontractie van een seconde de energie?

A aerobe afbraak van glucose
B afbraak van ATP
C afbraak van creatinefosfaat
D anaerobe afbraak van glucose

113. Welke uitspraak ten aanzien van de ATP-voorraad in de skeletspier is juist?

A Bij verbruik wordt de voorraad voortdurend aangevuld.
B De voorraad is voldoende om gedurende 1 minuut de energie te leveren die
nodig is voor decontractie.
C Het orthosympatische zenuwstelsel beinvloedt de voorraad.
D Onder invloed van krachttraining neemt de voorraad toe.

114. Bij de glycolyse (anaerobe glucose-afbraak) wordt in de spier

A ATP gevormd.
B kooldioxide gevormd.
C de pH hoger.
D zuurstof verbruikt.

115. Wanneer wordt een aanzienlijke hoeveelheid melkzuur gevormd?

A bij ophoping van koolzuurgas
B na een koolhydraatrijke maaltijd
C tijdens een goede warming-up
D tijdens een 500 m schaatssprint

116. Welke brandstof(fen) word(en)t gebruikt bij de glycolyse in de spier?

A glucose
B glucose en eiwit
C vet
D vet en eiwit

117. Voor welke tak van sport is een hoog ontwikkeld anaeroob vermogen het
belangrijkst om eengoede prestatie te kunnen leveren?

A midden-afstand hardlopen (800-1500 meter)
B tennis
C turnen
D wielrennen (wegwedstrijden)

118. Bij welk sportonderdeel wordt de wedstrijdprestatie het meest bepaald door
het anaerobeuithoudingsvermogen?

A 800 m vrije slag zwemmen
B 1000 m tijdrit bij het wiehennen
C 3000 m steeple chase
D 5000 m schaatsen



119. Op welke van de volgende plaatsen bevinden zich kleppen?

A tussen linker boezem en linker kamer
B tussen linker boezem en onderste holle ader
C tussen linker boezem en rechter boezem
D tussen linker boezem en rechter kamer

120. Tussen welke uitersten kan de hartfrequentie van gezonde volwassenen
varieren?

A 40 en 160 slagen/minuut
B 40 en 200 slagen/minuut
C 60 en 100 slagen/minuut
D 60 en 250 slagen/minuut

121. De linker en rechter kamer van het hart hebben op ieder moment dezelfde/
hetzelfde

A frequentie.
B inhoud.
C slagvolume.
D A, B en C zijn juist.

122. Hoeveel ml. bloed kan de rechter ventrikel per slag uitpompen in rust?

A 7 ml
B 70 ml
C 700 ml
D 7000 ml

123. Waar komt het bloed vandaan dat het linker atrium instroomt?

A van de linker ventrikel
B van de longen
C van de spieren
D uit de hersenen

124. Welke kenmerken behoren ALLE tot het hartspierweefsel?

A dwarsgestreept, animaal geinnerveerd, snel vermoeid
B dwarsgestreept, vegetatief gehmerveerd, nagenoeg onvermoeibaar
C glad, animaal gehmerveerd, nagenoeg onvermoeibaar
D glad, vegetatief geinnerveerd, snel vermoeid

125. Een plotselinge toename van de veneuze terugstroom naar het hart leidt tot
een verhoogdslagvolume door een

A afname van parasympatische activiteit.
B grotere rek van de ventrikel.
C toename van orthosympatische activiteit.
D verhoging van de hartfrequentie.



126. Het hartminuutvolume van een volwassene bedraagt in rust ongeveer

A 5 1./min. (liter per minuut)
B 15 1./min.
C 25 1./min.
D 35 1./min.

127. Wanneer is de doorbloeding van de hartspier het kleinst?

A tijdens de boezemcontractie
B tijdens de hartpauze
C tijdens de ventrikelcontractie
D tijdens een hartcyclus blijft de doorbloeding constant

128. Wat is van invloed op de maximale hartfrequentie?

A geslacht
B getraindheid
C leeftijd
D lengte

129. Hoe hoog zal de hartslag ongeveer zijn van een man van 20 jaar in de laatste
vijf minuten van een10 km strandloop?

A 225 sl/min.
B 180 sl/min.
C 135 sl/min.
D 100 sl/min.

130. Tijdens welke oefeningen in de les lichamelijke oefening zal de hartfrequentie
van de leerlingenhet hoogst zijn?

A tijdens benen heffen in ruglingse hang aan het wandrek
B tijdens evenwichtsoefeningen
C tijdens handstand
D tijdens looppas

131. Waar stroomt het bloed het snelst?

A in de aorta
B in de arteriolen
C in de haarvaten
D in de holle aders

132. In de capillairen stroomt het bloed aanzienlijk langzamer dan in de
arterien.Wat is daarvan vooral de oorzaak?

A de geringe diameter van de capillairen
B de hoge weerstand die het bloed in de arteriolen ondervindt
C de hoge weerstand die het bloed in de venulen ondervindt
D de toename van de gezamenlijke vaatdoorsnede



133. Wat is bij een huppelend kind de belangrijkste oorzaak dat in de venen van
zijn benen het bloedgetransporteerd wordt naar het hart?

A de peristaltiek van de venen
B de spieractiviteit van de skeletspieren (zgn. spierpomp)
C de zuigkracht van het hart
D de zwaartekracht

134. De kleppen in de venen van de extremiteiten zijn functioneel betrokken bij

A de perifere weerstand.
B de systolische bloeddruk.
C de veneuze terugstroom.
D het windketeleffect.

135. In welk orgaan neemt tijdens lichamelijke inspanning de bloedvoorziening het
meest toe?

A de darmen
B de hartspier
C de hersenen
D de lever

136. Welke factor(en) heeft/hebben invloed op de gemiddelde bloeddruk?

A de elasticiteit van de arteriole vaatwand
B de perifere weerstand
C het HMV
D zowel A, B als C zijn juist

137. Bij de veneuze terugstroom van het bloed vanuit de benen bij het wandelen is
vooral van belang

A de colloid-osmotische druk.
B de aanzuigende werking van het hart.
C het spierpompmechanisme.
D de negatieve intra-thoracale druk.

138. In welk orgaan verandert de bloedstroom het minste tijdens hardlopen?

A de hartspier
B de hersenen
C de huid
D de longen

139. Iemand die wit ‘wegtrekt’ en dreigt flauw te vallen, kan zijn bloeddruk
verhogen door

A arm- en beenspieren aan te spannen.
B een paar keer diep te zuchten.
C te gaan liggen met de benen omhoog.
D alle bovengenoemde maatregelen.



140. Tijdens maximale inspanning kunnen de arbeidende spieren van goed
getrainde duuratleten beter doorbloed worden dan de spieren van ongetrainden.
Deze betere doorbloeding is het gevolg van

A de verminderde doorbloeding van maag en darmen.
B het grotere aantal geopende capillairen in de spieren.
C het groter hartminuutvolume.
D alle bovengenoemde.

141. De grootste toename van de doorbloeding tijdens inspanning, ten opzichte
van de rusttoestand,vindt plaats

A in het hart.
B in de hersenen.
C in de lever.
D in de nieren.

142. De doorbloeding van de kuitspieren zal het grootst zijn tijdens

A diepe kniebuigingen.
B gewichthefpogingen.
C hardlopen.
D schaatsen.

143. Waardoor wordt de bloeddruk beinvloed?

A de leeftijd.
B de mate van lichamelijke activiteit.
C het voedingspatroon.
D alle bovengenoemde.

144. Wat is de vitale capaciteit?

A Het maximaal volume uitgeademde lucht na een voorafgaande maximale
inademing.
B Het maximaal volume uitgeademde lucht na een voorafgaande normale
inademing.
C Het normale volume lucht dat in— en uitgeademd wordt.
D Het volume lucht dat na een maximale uitademing in de longen achterblijft.

145. Het residuvolume is het volume lucht dat in de longen aanwezig is na

A een normale inademing.
B een normale uitademing.
C een maximale inademing.
D een maximale uitademing.

146. Welke percentages zuurstof en koolzuur in de buitenlucht zijn juist?

ZUURSTOF KOOLZUUR
A 100 %   0,04 %
B 75,1%   4,9 %
C 20,9%   0,04 %
D 14,5% 4,9%



147. De hoeveelheid lucht die je na een maximale inademing maximaal kunt
uitademen is gedefinieerdals

A ademvolume.
B expiratoir reservevolume.
C functionele residuaire capaciteit.
D vitale capaciteit.

148. Hoe wordt de grootste hoeveelheid CO2 in het bloed getransporteerd?

A gebonden aan bloedplaatjes
B gebonden aan hemoglobine
C gebonden aan melkzuur
D opgelost in bloedplasma

149. Waardoor ontstaat bij het inhouden van de adem een drang tot doorademen
(= ademprikkel)?

A hoog koolzuurgehalte van het bloed
B laag zuurstofgehalte van het bloed
C lage pH-waarde van het bloed
D stijging van de interpleurale druk

150. Welk hormoon wordt in verhoogde mate geproduceerd tijdens lichamelijke
inspanning?

A adrenaline
B groeihormoon
C insuline
D thyroxine (schildklierhormoon)

151. De verhoogde adrenalineproduktie voor een wedstrijd heeft als effect een

A verhoging van de bloedsuikerspiegel.
B verhoging van de darmactiviteit.
C verlaging van de contractiekracht van het hart.
D verlaging van de hartfrequentie.

152. Welk hormoon is belangrijk in verband met het ‘paraat’ zijn van het lichaam
voor een 400 m loop?

A adrenaline
B oestrogeen
C oxytocine
D testosteron

153. Toediening van glucose voor een wedstrijd leidt in eerste instantie tot

A een stijging van het insulinegehalte van het bloed.
B een toename van de eiwitstofwisseling.
C een toename van de vetstofwisseling.
D vrijmaking van glucose in de lever.



154. Waar wordt tijdens zware lichamelijke inspanning de hoogste temperatuur in
het lichaam gevonden?

A in de huid
B in de werkende spieren
C in het bloed
D in het rectum

155. Bij eenzelfde belasting vertoont een sporthart in vergelijking met een
ongetraind hart een

A gelijke slagfrequentie.
B gelijk slagvolume.
C hogere slagfrequentie.
D hoger slagvolume.

156. Welke verandering treedt in het hart tijdens rust op als gevolg van een
duurtrainingsperiode?

A afname van de parasympatische invloed
B daling van de hartfrequentie
C stijging van de hartfrequentie
D toename van de orthosympatische invloed

157. Anabole steroiden zouden fysiologisch gezien een gunstig effect kunnen
hebben op het/de

A algemeen aeroob uithoudingsvermogen.
B algemeen anaeroob uithoudingsvermogen.
C lenigheid.
D spierkracht.

158. Waardoor ontstaat een maximaal zuurstofopnamevermogen?

A alleen door erfelijke aanleg
B alleen door training
C door aanleg en training
D noch door aanleg, noch door training

159. Wat neemt vooral toe als gevolg van dagelijkse duurtraining?

A de ademfrequentie
B de hoeveelheid vetweefsel
C de maximale zuurstofopname
D het aantal spiercellen

160. Trainer Oostman wil zijn nieuwe leden testen op hun algemeen
uithoudingsvermogen.Welke test zou U hem adviseren?

A 12 minutenloop
B 100 m sprint
C 10 diepe kniebuigingen
D zo vaak mogelijk optrekken aan het wandrek



161. Welk gegeven levert voor een trainer het meeste inzicht in de
trainingstoestand van een 10.000 mloper?

A de borstomvang
B de hartfrequentie in rust
C de kuitomvang
D de tijd waarin de 10.000 m wordt afgelegd

162. Wat neemt vooral toe als gevolg van dagelijkse duurtraining?

A de ademfrequentie
B de maximale hartfrequentie
C de maximale zuurstofopname
D het aantal spiervezels

163. Wat verbetert door een duurtraining vooral?

A de contractie-kracht van de spieren
B de contractie-snelheid van de spieren
C de doorbloeding van de spieren
D de prikkelbaarheid van de spieren

164. Wat neemt toe als gevolg van dagelijkse duurtraining?

A de maximale ademfrequentie
B de maximale hartfrequentie
C de maximale zuurstofopname
D het aantal spiercellen

165. Waardoor wordt de prestatie op een 10 km-loop onder andere bepaald?

A de maximale zuurstofopnamecapaciteit van de loper
B de omgevingstemperatuur
C het hart van de loper
D alle bovengenoemde factoren

166. Een kind van 30 kg heeft dagelijks een hoeveelheid eiwit nodig van ongeveer

A 60 gram.
B 100 gram.
C 150 gram.
D 300 gram.

167. In welk van de volgende organen wordt een spijsverteringssap afgescheiden?

A de maag
B de mond
C de slokdarm
D de twaalfvingerige darm



168. Bij welk onderdeel van de sportdag verwacht je dat dikke kinderen de beste
prestatie ten opzichte van hun leeftijdgenoten leveren?

A kogelstoten
B sprinten
C touwtrekken
D verspringen

169. Welke vorm van sportbeoefening zou u dikke kinderen adviseren om de
conditie te verbeteren?

A judo
B turnen
C volleybal
D zwemmen

170. Waartoe leidt toediening van glucose vlak voor een wedstrijd?

A een stijging van het insulinegehalte van het bloed
B een toename van de eiwitstofwisseling
C een toename van de vetstofwisseling
D vrijmaking van glucose in de lever

171. Waarom is het aan te bevelen om marathonlopers ongeveer om de 15
minuten een glucoseoplossing te laten drinken?

A om de bloedsuikerspiegel op een redelijk peil te houden
B om de vetstofwisseling te bevorderen
C om het ontstane melkzuur weg te werken
D om het R.Q. (respiratoir quotient) te verlagen

172. De gewichtstoename na een periode van training is vooral een toename van
de hoeveelheid

A botweefsel.
B glycogeen.
C spierweefsel.
D vet.

173. Wat gebeurt er tijdens een warming up?

A De geleidingssnelheid van de prikkels over de zenuwen neemt toe.
B De spiertemperatuur neemt toe.
C De stofwisselingsprocessen in een spier nemen toe.
D alle bovengenoemde

174. Wat wordt vooral verbeterd door hoogtetraining?

A de ademhaling
B de bloedverdeling
C de hartwerking
D de zuurstofbindingscapaciteit



175. Wat is kenmerkend voor training op grote hoogte?

A afname van de haitfiequentie in rust
B een vergrote capillarisatie in de skeletspieren
C toename van het bloedvolume
D toename van het hemoglobinegehalte van het bloed

176. Bij duurprestaties van meerdere uren in een warme omgeving verdient het
aanbeveling om de deelnemers to voorzien van

A glucose.
B water.
C zout.
D alle bovengenoemde.
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