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Figuur 1A: Totale alcohol per capita-consumptie bij personen vanaf 15 jaar in liters pure
alcohol per persoon en per jaar, naar Wereldgezondheidsorganisatieregio (WGO-regio) in
de wereld.
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Legende: Gereg. APC = geregistreerde alcohol per capita-consumptie; Ongereg. APC = ongeregistreerde alcohol
per capita-consumptie; AFR = Afrika; AMR = Noord- en Zuid-Amerika; EMR = Midden-Oosten; EUR = Europa;
SEAR = Zuidoost-Azië ; WPR = Westelijke deel van de Stille Oceaan; WORLD = wereld

Figuur 1B: Proportie alcoholgebruikers (% van de totale Belgische bevolking vanaf 15
jaar), opgesplitst naar opleidingsniveau en geslacht. Voor de alcoholgebruikers is er een
bijkomende verdeling naar frequentie van alcoholgebruik. (Enquête afgenomen in 2013)

Van de alcoholgebruikers:
FREQUENTIE
ALCOHOLGEBRUIK
OPLEIDINGSNIVEAU GESLACHT
Maximaal lager
M
onderwijs
V
Totaal
Maximaal lager
M
middelbaar
V
onderwijs
Totaal
Maximaal hoger
M
middelbaar
V
onderwijs
Totaal
Hoger onderwijs
M
V
Totaal
TOTAAL

Alcohol
gebruiker
60,1
51,1
55,1
76,8
64,4
70,2
87,4
77,1
82,1
93,3
87,5
90,3
81,8

Dagelijks
28,7
16,1
22,2
27,6
11,8
19,9
19,7
12,9
16,5
21,7
12,2
17,0
17,4

Wekelijks
maar niet
dagelijks
35,6
40,1
37,9
49,9
33,7
42,0
51,1
38,1
44,9
54,8
43,3
49,1
46,2

Maandelijks
maar niet
Minder dan
wekelijks
maandelijks
17,6
22,4
20,1
17,3
34,1
25,5
19,6
31,7
25,4
18,8
32,6
25,6
25,2

18,1
21,4
19,8
5,2
20,4
12,7
9,6
17,4
13,3
4,8
11,8
8,3
11,1

Legende: Alcoholgebruiker wordt gedefinieerd als: heeft alcohol gebruikt in de afgelopen 12 maanden
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Figuur 2: Alcoholmetabolisme in de levercel.

ADH: alcohol dehydrogenase
CYP2E1: cytochrome P450 2E1
ALDH: aldehyde dehydrogenase
ROS: reactive oxygen species
NAD+: nicotinamide adenine dinucleotide
NADH: gereduceerd nicotinamide
adenine dinucleotide
acetyl-CoA: acetyl- Coenzym A
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Figuur 3A: De proportie alcoholgerelateerde DALY’s van de totale DALY’s per
ziektecategorie (in %), over de wereld in 2012 (cijfers Wereldgezondheidsorganisatie).
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Legende:
DALYs (Disability-Adjusted Life Years) is de som van het aantal verloren levensjaren door (vroegtijdig) overlijden
en het aantal jaren dat men door ziekte met een beperking leeft. Hierbij wordt aan elke ziekte een gewicht
toegekend voor de mate van ziektebeperking en/of ziektelast (‘disability’), hetgeen wordt vermenigvuldigd met
de tijd waaraan men aan deze ziekte lijdt.
Figuur 3B: Verdeling per ziektecategorie van de alcoholgerelateerde sterftes.
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Figuur 4A: Halfwaardetijd versus steady state metabolisme.
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Figuur 4B: De werking van vasopressine.
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21. Van alle mensen die sterven aan een alcoholgerelateerde ziekte, sterven de
meesten aan
<A> maag-darmziektes.
<B> hart- en vaatziektes.
<C> verwondingen (onopzettelijke en opzettelijke samen).
<D> neuropsychiatrische aandoeningen.
22. Volgens de WGO drinken wereldwijd personen vanaf 15 jaar gemiddeld
<A> 6,2 liter pure alcohol per jaar.
<B> 4,7 liter pure alcohol per jaar.
<C> 13,5 liter pure alcohol per jaar.
<D> 14,2 liter pure alcohol per jaar.
23. De DALY’s in een populatie stijgen het sterkst door aandoeningen
<A> die alcoholgerelateerd zijn.
<B> waarvan men snel geneest.
<C> die op jonge leeftijd sterftes veroorzaken.
<D> die plotse sterftes veroorzaken.
24. Onder de Belgische mensen vanaf 15 jaar die alcohol consumeren, doen de meesten
dit
<A> dagelijks.
<B> wekelijks maar niet dagelijks.
<C> maandelijks maar niet wekelijks.
<D> minder dan maandelijks.
25. Stel: iemand die chronisch veel alcohol consumeert, neemt op hetzelfde moment
zowel een flinke dosis alcohol als medicatie die via CYP2E1 wordt afgebroken
(‘situatie dronken’). In vergelijking met een moment waarop dezelfde persoon
dezelfde medicatie neemt maar geen alcohol consumeert (‘situatie nuchter’), zal de
medicatie in ‘situatie dronken’
<A> sneller afgebroken worden.
<B> een hogere concentratie in het bloed bereiken.
<C> trager afgebroken worden.
<D> dezelfde concentratie in het bloed bereiken.
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26. Wanneer men de verhouding van de geregistreerde consumptie van alcohol versus
de niet-geregistreerde consumptie van alcohol in de verschillende WGO-regio's met
elkaar vergelijkt, stelt men vast dat die verhouding
<A> het kleinst is in Zuidoost-Azië.
<B> groter is in het Westelijke deel van de Stille Oceaan dan in Afrika.
<C> het grootst is in Europa.
<D> gelijk is in alle regio’s van de wereld.
27. DALY’s zijn een maat voor
<A> de mortaliteit door een aandoening.
<B> de morbiditeit door een aandoening.
<C> de tijd gedurende dewelke men aan een ziekte lijdt.
<D> de mortaliteit en de morbiditeit door een aandoening.
28. Welke stelling kan je afleiden uit figuren 3A en 3B?
<A> 5% van de DALY’s die verloren gaan, worden veroorzaakt door hart- en
vaatziekten.
<B> 5% van de DALY’s die verloren gaan door alcohol, worden veroorzaakt door
hart- en vaatziekten.
<C> 33,40 % van de overlijdens door hart- en vaatziekten worden veroorzaakt
door alcohol.
<D> 33,40 % van de overlijdens door alcohol worden veroorzaakt door hart- en
vaatziekten.
29. Welk van onderstaande criteria speelt geen rol bij het bepalen van het drinkpatroon
van een land?
<A> het al dan niet drinken bij de maaltijd
<B> de hoeveelheid alcohol die gewoonlijk tijdens één gelegenheid wordt
geconsumeerd
<C> de hoeveelheid alcohol die wordt geconsumeerd
<D> het drinken in publieke ruimtes
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30. Wanneer te weinig vasopressine wordt geproduceerd in de hypothalamus, zal deze
persoon
<A> meer urine produceren.
<B> een verhoogde bloeddruk hebben.
<C> een verlaagde zoutconcentratie van het bloed hebben.
<D> in de nieren meer water terug naar het bloed opnemen.
31. Welke uitspraak is correct?
<A> Verhoogde concentraties nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) zorgen
voor een stijging van acetyl-coenzym A (actetyl-CoA).
<B> Zowel een traag werkende alcohol dehydrogenase (ADH) als een snelwerkend
aldehyde dehydrogenase (ALDH) leiden tot verhoogde niveaus van
aceetaldehyde.
<C> Een hoge alcoholconsumptie leidt tot een verhoogde afbraak van vetzuren.
<D> Het effect van een slecht werkend aldehyde dehydrogenase (ALDH) en van
het gebruik van disulfiram is gelijkaardig.
32. Wat is de halfwaardetijd van stof A uit figuur 4A?
<A> 1 minuut
<B> 2 minuten
<C> 5 minuten
<D> 7 minuten
33. Alcoholische hepatitis betekent dat
<A> er littekenweefsel is ontstaan in de lever.
<B> de lever vervet is.
<C> er ontstekingsreacties in de lever ten gevolge van beschadigde cellen zijn
ontstaan.
<D> er een te hoge concentratie aan glucose in de hepatocyten is ontstaan.
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34. Uit figuur 1A kan men afleiden dat
<A> in alle WGO-regio’s het gedeelte geregistreerde consumptie van alcohol groter
is dan het ongeregistreerde deel.
<B> de ongeregistreerde consumptie van alcohol wereldwijd ongeveer een zesde
bedraagt van de totale alcohol per capita-consumptie wereldwijd.
<C> in 4 WGO-regio’s de totale alcohol per capita-consumptie groter is dan de
wereldwijde totale alcohol per capita-consumptie.
<D> in Amerika proportioneel gezien het minste ongeregistreerde alcohol
geconsumeerd wordt.
35. Welke stelling kan uit figuur 3A afgeleid worden?
<A> 2,3% van alle ziektes bij vrouwen zijn te wijten aan alcohol.
<B> Mannen lijden veel meer aan neuropsychiatrische aandoeningen dan vrouwen.
<C> Van alle DALY’s die verloren gaan door maag-darmziektes is bijna een kwart
te wijten aan alcohol.
<D> 0,8% van alle vrouwen lijdt aan een alcoholgerelateerde infectie.
36. Welke van onderstaande personen loopt het meest risico om geconditioneerd te
worden volgens een patroon van operante conditionering?
<A> Een persoon die telkens een milde elektrische schok krijgt alvorens hem een
glas van zijn geprefereerde alcoholische drank wordt aangeboden.
<B> Een persoon die telkens een toontje te horen krijgt nadat hem een glas van
zijn geprefereerde alcoholische drank wordt aangeboden.
<C> Een persoon die telkens een glas van zijn geprefereerde alcoholische drank
aangeboden krijgt nadat hij zijn administratie op orde heeft gebracht.
<D> Een persoon die telkens een lichtflits te zien krijgt vooraleer hem een glas van
zijn geprefereerde alcoholische drank wordt aangeboden.
37. Uit figuur 1B kan men afleiden dat er bij mensen met een diploma hoger onderwijs
in vergelijking met mensen met maximaal een diploma lager onderwijs
<A> proportioneel minder alcoholonthouders zijn, en dat als ze alcohol gebruiken,
ze dat in grotere mate dagelijks doen.
<B> proportioneel meer alcoholonthouders zijn, en dat als ze alcohol gebruiken, ze
dat in grotere mate dagelijks doen.
<C> proportioneel meer alcoholonthouders zijn, en dat als ze alcohol gebruiken, ze
dat in kleinere mate dagelijks doen.
<D> proportioneel minder alcoholonthouders zijn, en dat als ze alcohol gebruiken,
ze dat in kleinere mate dagelijks doen.
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38. Wat kan men afleiden uit figuur 3A?
<A> Mannen veroorzaken meer alcoholgerelateerde verwondingen dan vrouwen.
<B> Mannen zijn vaker slachtoffer van alcoholgerelateerde verwondingen dan
vrouwen.
<C> Vrouwen veroorzaken meer alcoholgerelateerde verwondingen dan mannen.
<D> Vrouwen zijn vaker slachtoffer van alcoholgerelateerde verwondingen dan
mannen.
39. Vasopressine heeft in het lichaam een halfwaardetijd van 10 minuten. Voor een
hoeveelheid vasopressine die op een bepaald moment wordt vrijgezet, wil dit
zeggen dat
<A> vasopressine na 10 minuten uit het bloed verdwenen is.
<B> de concentratie vasopressine na 5 minuten niet meer opspoorbaar is in het
bloed.
<C> vasopressine na 5 minuten uit het bloed verdwenen is.
<D> de concentratie vasopressine in het bloed na 10 minuten met de helft gedaald
is.
40. Landen X en Y vertonen eenzelfde alcoholconsumptie, maar in land X is er meer
bingedrinken of piekdrinken (het consumeren van een grote hoeveelheid alcohol
binnen een beperkte tijdspanne). In vergelijking met land Y zal land X
<A> een groter aandeel ongeregistreerde alcoholconsumptie vertonen.
<B> hoger scoren op drinkpatroon.
<C> een kleiner aandeel ongeregistreerde alcoholconsumptie vertonen.
<D> lager scoren op drinkpatroon.
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