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Voorwoord 

93% van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar drinkt alcohol. Grote 
kans dus dat jij tot die groep behoort. Misschien heb je al 
uitgebreid ervaring met alcohol, omdat je in het weekend graag 
een biertje of een breezer drinkt. Misschien heb je er pas een 
klein beetje kennis mee gemaakt, omdat je alleen af en toe iets 
alcoholisch mag drinken van je ouders. Maar het kan natuurlijk ook 
zo zijn dat je nog nooit een alcoholische drank hebt genuttigd, 
want per slot van rekening ben je nog best jong. En wie weet, 
misschien ben je wel van plan om überhaupt nooit alcohol te gaan 
drinken. 
Maar of je nu zelf wel of niet een alcoholgebruiker bent, het feit 
blijft bestaan dat er in Nederland onder jongeren veel wordt 
gedronken. De Nederlandse jongeren zijn zelfs de stevigste 
drinkers van alle jongeren in Europa. Dit is zorgwekkend, omdat 
alcoholgebruik tijdens je groei en ontwikkeling te veel risico’s met 
zich meebrengt. Alcoholgebruik onder jongeren vormt dus een 
maatschappelijk probleem dat onze aandacht verdient. 
Een onderdeel van dit maatschappelijke probleem is de combinatie 
van alcoholgebruik en deelname aan het verkeer. Zoals de titel al 
doet vermoeden, gaat deze module vooral daarover. Waarom?  

Alcohol vormt één van de belangrijkste doodsoorzaken in het 
verkeer.  

Door alcohol in het verkeer worden er jaarlijks 135 personen 
gedood en raken er 3500 ernstig gewond. Een kwart van deze 
ongelukken werd veroorzaakt door jongemannen tussen de 18 en 
24 jaar. Een groot deel van de jongeren (70%) dat een bezoek 
heeft gebracht aan een horecagelegenheid en daar alcohol heeft 
genuttigd, kruipt daarna toch achter het stuur. 
Jijzelf zal nu waarschijnlijk nog geen autorijbewijs hebben, maar 
ook op een scooter, brommer en zelfs op de fiets (!) is rijden 
onder invloed verboden. Het kan dus nu al belangrijk voor je zijn 
om meer te weten over alcoholgebruik en verkeer. 
Waarom dit onderwerp bij NLT? Omdat een heel groot deel van het 
onderzoek naar alcohol in het verkeer een 
natuurwetenschappelijke basis heeft. Wat alcohol doet met je 
hersenen, hoe je lichaam omgaat met de alcohol en hoe je kunt 
bepalen of je weer kunt rijden; dit is nog maar een kleine greep 
uit de onderzoeksvragen waar je de natuurwetenschappen bij 
nodig hebt. De antwoorden op deze vragen en meer zul je in deze 
module vinden. 
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1 Inleiding 

Het mooie is dat je in deze opdracht kunt samenwerken met de 
regionale partners van het Trimbos-instituut. Het Trimbos-
instituut is het landelijke kennisinstituut voor de geestelijke 
gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg. 
Eén van hun kerntaken is voorlichting geven over alcohol. 
Voorheen werd de voorlichting over alcohol vooral door het NIGZ1

 
Het Trimbos-instituut vindt het heel belangrijk dat jongeren zich 
bewust worden van de risico’s van alcohol en dus ook van alcohol 
in het verkeer. Daarom besteden ze veel aandacht aan 
voorlichtingscampagnes over alcohol. Jij hebt zelf vast ook wel 
eens een poster of tv-spotje gezien van zo’n soort campagne. Maar 
het Trimbos-instituut vindt het nog belangrijker dat jongeren 
zichzelf overtuigen van de risico’s. Wanneer je zelf het onderwerp 
alcohol en verkeer gaat onderzoeken en een kritische blik werpt 
op de feiten die er bekend zijn over alcoholgebruik, heeft dat 
waarschijnlijk meer effect dan wanneer je af en toe een poster of 
tv-spotje voorbij ziet komen. Vervolgens vindt het Trimbos-
instituut het heel belangrijk dat jongeren elkaar overtuigen, want 
ook dat heeft vaak meer effect, dan wanneer het van volwassenen 
vandaan komt. 

 
georganiseerd met campagnes als “De kater komt later” en de 
websites die te vinden zijn via ► URL1 en ► URL2, maar het 
Trimbos-instituut heeft deze taak nu van het NIGZ over genomen. 

1.1 Doelstelling 

Eerst jezelf en daarna de ander overtuigen, daar gaat het dus om. 
Overtuigen doe je op basis van argumenten. De doelstelling van 
deze module is dan ook tweeledig. 
 

1. Onderzoek aan de hand van deze module het onderwerp alcohol 
en verkeer.  

                                                 
 
 

1 Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en 
Ziektepreventie 

 
Figuur 1: Het Trimbos instituut is een landelijk kennis instituut. (bron 1)  
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Vind het antwoord op de volgende twee vragen: 
• Welk risico loop je in het verkeer wanneer je te veel alcohol op 

hebt en wat is daar de oorzaak van? 
• Onder welke condities kun je deelnemen aan het verkeer ná 

consumptie van alcohol? (Hoeveel alcohol kun je 'veilig' drinken? 
Hoe lang moet je wachten na het drinken van alcohol?) 

2. Deel de kennis die je in deze module hebt opgedaan met 
leeftijdgenoten.  

Overtuig hen van de risico’s van alcoholgebruik in het verkeer. 

Deel 1 Onderzoek aan de hand van deze module 
het onderwerp alcohol en verkeer 
Dit deel heeft een lineaire opbouw, dat wil zeggen dat je hem 
gewoon van begin tot eind kunt doorwerken. De rode draad is al 
volgt. 
• Eerst stellen we vast waardoor het komt dat je langzamer dan 

normaal reageert, als je alcohol hebt gedronken (2.2). 
• Welke gevolgen heeft dat, als we deelnemen aan het verkeer 

(2.3)? 
• Vervolgens bepalen we met behulp van formules uit de 

natuurkunde hoe lang het duurt voor een voertuig tot stil stand 
komt bij een bepaalde reactiesnelheid (2.4). 

• Aan de hand hiervan kun je bepalen hoeveel glazen je zou 
mogen drinken. Maar het ene glas is het andere niet. Aan de 
hand van een aantal berekeningen bepaal je hoeveel alcohol in 
een glas zit (3.2). 

• De hoeveelheid die je mag drinken is voor een belangrijk deel 
afhankelijk van de snelheid, waarmee de lever alcohol 
afbreekt. Als je te veel hebt gedronken, moet je dus een tijd 
wachten totdat het alcoholpromillage tot aanvaardbare 
proporties is gezakt (3.3). 

• Hoe groot dat promillage is, wordt het Bloed Alcohol 
Percentage (BAC) genoemd en deze kun je bepalen met de 
zogenaamde Widmark-formule. En dan zou je dus moeten 
weten hoeveel glazen je mag drinken en wanneer je  weer mag 
rijden (3.4).  

• Echter…alles staat of valt natuurlijk met de informatie die op 
het etiket staat. Klopt dat percentage wel? Ook dat moeten we 
contoleren. Daar zijn verschillende manieren voor. Dat kan met 
behulp van chromotografie (3.5.2) of met destillatie (3.5.3) Je 
mag kiezen. 

• En nu dan uiteindelijk alle variabelen voor handen zijn, zou het 
mooi zijn als we met een programmaatje snel de BAC-waarde 
kunnen berekenen (3.6). 

 
Nadat je de hele module hebt doorgewerkt, ben je in staat een 
gefundeerd standpunt in te nemen ten aanzien van het onderwerp 
alcohol en verkeer.  
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Bij de uitvoering van deel 1 van de opdracht werk je in principe in 
groepjes van vier. In de module staat specifiek aangegeven welke 
onderdelen je met je groep moet doen. Sommige stukken theorie 
met bijbehorende vragen kunnen ook individueel gemaakt worden. 
Dit kan vooral handig zijn, wanneer je dit buiten de les als 
huiswerk moet doen. De practica zullen in ieder geval allemaal in 
groepsverband gedaan moeten worden. Het is dan wel zo handig 
om de taken te verdelen. 
Taken die bij vrijwel ieder practicum aan bod komen: 
• noteren van de resultaten; 
• bouwen van de opstelling (kan vaak wel met meerdere personen 

gedaan worden); 
• verzamelen van gegevens, resultaten en antwoorden op vragen 

en netjes in een verslag bundelen. 
 
Laat deze taken rouleren, zodat ieder groepslid met elk aspect van 
practicum doen te maken krijgt. 

Deel 2 Deel de kennis die je in deze module hebt 
opgedaan met leeftijdgenoten 
De precieze inhoud van de tweede opdracht ontvang je in een 
aparte brief. Dit is namelijk van school tot school verschillend, 
omdat de invulling van zo’n opdracht afhankelijk is van de 
mogelijkheden op je school en in je omgeving. Deze brief krijg je 
van één van de partners van het Trimbos-instituut, meestal een 
regionale instelling voor verslavingszorg. 
Hoe het ook zij, je hebt nu genoeg argumenten in handen om je 
leeftijdgenoten duidelijk te maken wat de risico’s zijn van alcohol 
in het verkeer. 
Bij deel 2 van de opdracht, het overtuigen van leeftijdgenoten, zul 
je waarschijnlijk met de hele klas samen gaan werken, maar dit 
hangt af van de precieze opdracht die je ontvangt. In de brief met 
de opdrachtbeschrijving zul je hier dan ook uitleg over vinden. Het 
is in verband hiermee van belang een portfolio bij te houden. 

1.2 Leerdoelen 

Wat ga je leren in deze module? Eigenlijk heel veel. Een precieze 
beschrijving van alle leerdoelen hebben we alleen in de 
docentenhandleiding opgenomen. Dus wanneer je daar interesse in 
hebt, kun je aan je docent vragen of je daar een kopie van kunt 
krijgen. Een samenvatting van de leerdoelen vind je hieronder. 
Aan het eind van deze module kun je... 
• een maatschappelijk relevant onderwerp als ‘rijden onder 

invloed’, op natuurwetenschappelijke wijze onderzoeken; 
• de kennis die je opdoet en de resultaten van je onderzoek 

volledig en overzichtelijk documenteren in een portfolio; 
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• uit je portfolio met informatie en onderzoeksresultaten een 
selectie maken van zaken die voor je leeftijdgenoten belangrijk 
en interessant zijn om te weten; 

• de kennis die je opdoet over een maatschappelijk relevant 
onderwerp als ‘rijden onder invloed’, verwerken in een 
boeiende presentatie voor leeftijdgenoten (de vorm van 
presenteren is nader in te vullen); 

• leeftijdgenoten overtuigen van de risico’s van alcoholgebruik. 

1.3 Afsluiting en toetsing 

Deel 1 van de opdracht zal afgesloten worden met een portfolio. 
Het portfolio zal door je docent beoordeeld worden en vormt 50% 
van je cijfer. In het portfolio worden de volgende zaken 
opgenomen: 
• alle uitgewerkte opdrachten en vragen 
• practicumverslagen 
• onderzoeksverslagen 
• meetrapporten 
• een persoonlijke evaluatie met daarin: 

• Wat zijn voor jou de belangrijkste dingen die je geleerd 
hebt? 

• Wat vind je leuk of interessant aan deze lesmodule? En wat 
vind je minder leuk of interessant? 

• Is je mening over alcoholgebruik veranderd? Zo ja, hoe dan? 
• Wat vind je van je eigen functioneren bij de samenwerking in 

de groep? Wat deed je goed? Wat kon beter? 
• een groepsevaluatie met daarin: 

• Hoe verliep de samenwerking? Waar ging het goed? Wat kon 
beter? 

• Welke dingen die jullie geleerd hebben in deze module, 
vinden jullie het belangrijkste om te delen met 
leeftijdgenoten? 

 
Deel 2 van de opdracht van het Trimbos-instituut zullen je docent 
en de contactpersoon van de regionale partner van Trimbos samen 
beoordelen. Dit vormt de andere 50% van je cijfer. 

1 Vragen 
1.1 Langs de snelweg zie je geregeld billboards met daarop ‘BOB” 
staan. 
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a. Wat betekent BOB? 
b. Wat is het doel van deze campagne? 
c. In hoeverre kun je waardering opbrengen voor deze campagne? 

Geef je waardering weer met een cijfer op een schaal van 1 tot 
10. 

d. Vergelijk jouw waarderingscijfer met dat van je klasgenoten. 
 
1.2 Jaarlijks worden er door heel Nederland 70 alcoholcontroles 
gehouden. In 2005 bleek 2,8 % van de verkeersdeelnemers te veel 
alcohol te hebben gebruikt. In 2004 was dat 17 %.        Geef een 
verklaring voor deze afname. 
 
1.3 Enkele feiten: 
• In 2005 vonden er 817 verkeersongelukken plaats met dodelijke 

afloop. Hierbij was in 115 gevallen alcohol in het spel (14 %).  
• Bij 0,5 ‰ alcohol in je lichaamsvocht is de kans op een ongeval 

1½ maal zo groot dan als je nuchter bent. 
• Bij 1,5 ‰ is de kans om bij een verkeersongeluk om het leven te 

komen 200 maal zo groot dan als je nuchter bent. 
a. Wat is voor jou het toelaatbare promillage, als je deelneemt 

aan het verkeer?  
b. Geldt dit ook, als je een scooter of brommer rijdt of als je 

gewoon fietst? 
c. Vergelijk je antwoord met de anderen in de klas. 
1.4 Bij beginnende bestuurders neemt het risico op het krijgen van 
een verkeersongeluk al toe bij een promillage van 0,2. Van de 

 
Figuur 3: De BOB campagne. (bron 2)  
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beginnende bestuurders zit 75 % in de leeftijdsgroep van 18 tot 24 
jaar. Op basis van deze gegevens heeft de overheid op 1 januari 
2006 bepaald, dat beginnende bestuurders al strafbaar zijn bij 0,2 
‰. Normaal is dat 0,5 ‰. 
a. Is dit een verstandig besluit of is dit een verkapte vorm van 

leeftijdsdiscriminatie?  
b. Wat vinden  anderen hiervan? 
1.5 Uit een onderzoek in 2003 bleek, dat één op de drie 
vijftienjarigen maandelijks een keer dronken is.  
a. Vind je dit veel, normaal of weinig?  
b. Vergelijk je antwoord met de anderen. 
 

2 Portfolio  
Beantwoord de vragen in je porfolio. Bij een aantal vragen wordt 
nadrukkelijk om je mening gevraagd. Noteer die vooral. Het kan 
zijn dat je mening in de loop van deze module verandert. Noteer 
ook steeds, wanneer dat het geval is. Ongetwijfeld zullen jullie 
het niet altijd met elkaar eens zijn. Noteer daarom ook het 
standpunt van anderen, hun argumenten en zo mogelijk het 
verloop van een discussie. Dit is van belang, omdat je naderhand 
op basis van je portfolio anderen moet zien te overtuigen. Vraag 
alvast aan je leraar op basis van welke criteria hij/zij jullie 
beoordeelt. 
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2 Risico’s 

2.1 Inleiding 

Het gebruik van alcohol is algemeen geaccepteerd in de 
maatschappij. Toch heeft het gebruik van alcohol ook risico’s met 
zich mee, met name bij deelname aan het verkeer.  
In dit hoofdstuk ga je antwoord zoeken op de vraag: 

Welk risico loop je in het verkeer bij alcoholgebruik en waarom? 

Dat doe je in drie stappen.  
In de eerste paragraaf bekijk je nauwkeurig waarom je trager 
reageert bij het gebruik van alcohol. 
In de tweede paragraaf bekijk je wat de invloed is van een trage 
reactie op verkeersdeelname. 
In de derde paragraaf zie je dan wat de risico’s van een trage 
reactie bij verkeersdeelname zijn. 

2.2 Waarom zorgt alcoholgebruik voor 
een vertraagd reactievermogen? 

Rijden onder invloed van alcohol is gevaarlijk. Hoe kan dat nou? 
Alcohol is toch een stimulerend middel? Je voelt je na een paar 
glazen minder geremd, legt sneller contact. Toch maakt alcohol 
een bestuurder minder alert. Hij merkt later gevaren op en 
reageert trager. Alcohol zou dan juist werken als een verdovend 
middel. Wordt dat ondersteund door wat er onder invloed van 
alcohol in de hersenen verandert? Dat ga je onderzoeken in dit 
onderdeel van de module. Wat gebeurt er precies in het centraal 
zenuwstelsel, met name op cellulair niveau? 
Alcohol blijkt invloed te hebben op de impulsoverdracht van het 
ene neuron (= zenuwcel) op het andere. Om goed te kunnen 
begrijpen, hoe dat precies in zijn werk gaat, is kennis van een 
aantal onderdelen uit de biologie onmisbaar. Het gaat hierbij om 
de bouw en de werking van ons zenuwstelsel en speciaal het 
functioneren van neuronen.  
Hieronder vind je een biologieblok. Hierin staat  een beknopt 
overzicht van benodigde begrippen over het zenuwstelsel. Heb je 
geen biologie in je profiel of is de betreffende stof bij biologie nog 
niet behandeld? Bestudeer dan de voorkennis in biologieblok 1 voor 
je verder gaat met dit onderdeel van de module. De overzichten 
zijn ook nuttig om wellicht vergeten kennis weer op te frissen. 
Het tweede biologieblok gaat over reflexen en gedrag. 
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Biologieblok 1: Het zenuwstelsel van de mens 

Ons zenuwstelsel is opgebouwd uit zenuwcellen (= neuronen). 
Kenmerkend voor neuronen is het bezit van uitlopers. Door middel 
van die uitlopers hebben neuronen contact met elkaar. In de 
hersenen vormen de miljarden neuronen een complex netwerk. 

Langs de uitlopers van neuronen worden stroompjes geleid: 
impulsen. Als een impuls het uiteinde van een uitloper heeft 
bereikt, kan in het aangrenzende neuron een nieuwe impuls 
ontstaan. Dat gebeurt door tussenkomst van een zogenaamde 
overdrachtstof of neurotransmitter. Alcohol blijkt invloed te 
hebben op die normale overdracht van impulsen. 

Op Internet zijn veel afbeeldingen en animaties over de werking 
van zenuwcellen te vinden. Je kunt bijvoorbeeld de volgende sites 
bekijken: 

► zie URL3 : ga naar bovenbouw, inhoud theorie animaties, kies 
dan zenuwstelsel.  

► zie URL 4: een Engelstalige site met o.a. diverse animaties. 

Je kunt natuurlijk ook andere bronnen raadplegen, bijvoorbeeld 
een biologieboek of encyclopedie. 

 
Van belang is, dat je je een goed beeld hebt gevormd van de 
volgende punten: 
• structuur van neuronen (= zenuwcellen); 
• impulsen in neuronen als elektrische signalen in neuronen; 
• de weg die impulsen in het zenuwstelsel afleggen, speciaal bij 

reflexen (het gaat hier om zogenaamde reflexbogen); 
• de (normale) overdracht van impulsen tussen twee neuronen 

(via neurotransmitters). 
 

Biologieblok 2: Reflexen en gedrag 

Reflexen maken een snelle reactie mogelijk. Nu zijn er twee 
soorten reflexen: de ongeconditioneerde en de geconditioneerde 
reflex. Een ongeconditioneerde reflex is van nature aanwezig, 
bijvoorbeeld de kniepeesreflex, de speekselreflex (vormen van 
speeksel, als je eten ruikt), de pupilreflex enzovoort. 

Een geconditioneerde reflex is aangeleerd. Ivan Petrovitsj Pavlov 
heeft het bestaan van deze reflexen aangetoond. Honden vormen 
speeksel als ze eten zien. Liet hij eerst een belletje rinkelen 
voordat hij eten gaf en deed hij dat heel vaak, dan gingen de 
honden na verloop van tijd al kwijlen bij het horen van het 
belletje. Het belletje was een nieuwe sleutelprikkel geworden 
voor het kwijlen van de hond. We noemen dit klassieke 
conditionering. Volgens Pavlov werden hierbij nieuwe verbindingen 
aangelegd in het zenuwstelsel. 
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Behalve klassieke conditionering onderscheiden we nog 
instrumentele en operante conditionering.  

Instrumentele conditionering is voor het eerst beschreven door 
Edward Lee Thorndike. Hij plaatste hongerige katten in een 
afgesloten kooi. Om bij het voedsel te komen moest de kat met 
behulp van een lus het deurtje zien te openen. De dieren 
probeerden van alles en trokken uiteindelijk ook per ongeluk met 
de lus het deurtje open. Werden ze daarna opnieuw in de kooi 
geplaatst, dan hadden ze de truc steeds sneller door. Volgens 
Thorndike ging het hier om een reflexachtige verbinding in het 
zenuwstelsel. Door beloning werd deze verbinding versterkt en 
door afstraffing afgezwakt. Zo zou er een “pad in de hersenen” 
ontstaan. We zouden dat inslijpen van een bepaald gedrag kunnen 
noemen. In de psychologie wordt het gedrag van mensen mede 
verklaard op basis van instrumentele conditionering. 

Operante conditionering werd aangetoond door Burrhus Frederic 
Skinner. Zo plaatste hij duiven in een kooitje. Om aan een korrel 
graan te komen moest de duif tegen een verlicht venster tikken. 
Hoe hij dat deed (met snavel of poot) was niet van belang, het 
ging om het resultaat. De basale eenheid van het gedrag noemde 
Skinner de operant. De overeenkomst met instrumenteel 
conditioneren is groot. Een verschil is dat bij Skinner het dier zelf 
kan bepalen wanneer hij reageert. Verder geloofde Skinner niet, 
dat er een bepaalde reflexverbinding aan dit gedrag ten grondslag 
lag. Skinner breidde zijn proeven uit door andere de kleur van het 
lichtvenster te veranderen. Zo kregen de duiven alleen voedsel als 
ze tegen het venster tikte, wanneer het groen was. Als het rood 
was, konden ze tikken wat ze wilden, maar voedsel kwam er niet. 
Het tikken hield na verloop van tijd dan ook op.  

Thorndike en Skinner vertegenwoordigen een richting in de 
gedragsleer/psychologie, die bekend staat als behaviorisme. 
Volgens het behaviorisme is alle gedrag, dus ook van de mens- het 
resultaat van conditioneringsmechanismen.  Anderen brachten hier 
tegenin, dat ze hun experimenten uitsluitend met dieren 
uitvoerden en dat een mens meer is dan een dier: een mens 
beschikt over inzicht, een vorm van leren die bij de meeste 
diersoorten ontbreekt. 

2.3 Alcohol, reflexen en rijgedrag 

Als alcohol de impulsoverdracht binnen het zenuwstelsel 
beïnvloedt, dan wordt daarmee ook de snelheid van een reflex 
beïnvloed. Het maakt dan niet uit of de reflex geconditioneerd is 
of niet, als hij maar op een neurale basis gestoeld is. En niet 
alleen reflexen worden beïnvloed, ook bewuste bewegingen staan 
onder invloed van de hoeveelheid alcohol in je lichaam. Autorijden 
vergt een reeks gecoördineerde bewegingen en het inschatten van 
de verkeerssituatie. Zoals we weten uit zijn wankele gang en 
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dubbele tong, ontbreekt het een persoon in beschonken toestand 
aan de nodige coördinatie. Om nog maar te zwijgen van het 
inschatten van een complexe verkeerssituatie in benevelde 
toestand. Ook hier laat de invloed van alcohol op het zenuwstelsel 
zich gelden. 
Beheers je de stof voldoende? Dat kun je nagaan aan de hand van 
de opdracht 3.1 tot en met 3.6 hieronder. Heb je moeite met 
opdracht 3.7? Bestudeer dan nogmaals de benodigde voorkennis 
over de werking van neuronen en de impulsoverdracht en maak 
nogmaals (of alsnog) opdracht 3.1 t/m 3.6. 

3 Opdrachten 

3.1 [H]  
Teken een neuron.  
Geef door middel van verwijslijnen de volgende onderdelen aan: 
axon - axoneindknopjes - cellichaam - dendrieten - celkern - knoop 
van Ranvier – myelineschede - neuriet 
 

3.2 [I]  
a.   Wat is een reflex?  
b.   Wat is een reflexboog? 
c.   Welke twee delen van het centraal zenuwstelsel zijn 

betrokken bij de reflexboog? 
d.   Noem de verschillen tussen een reflex en een bewuste 

handeling. 
 

3.3 [G]  
a. Ga het belang na (voordelen en nadelen) van reflexen in het 
verkeer. 
b.  Leg uit wat het verschil is tussen een geconditioneerde en een 
ongeconditioneerde reflex. 
c.  Geef een voorbeeld van een ongeconditioneerde reflex in het 
verkeer. 
d.  Geef een voorbeeld van een klassiek geconditioneerde reflex in 
het verkeer. 
e.  Thorndike voerde de term instrumentele conditionering in. Is 
die term ook van toepassing op automobilisten? Licht je antwoord 
toe. 
f.  In tekstblok 2 wordt de proef van Skinner besproken met duiven 
die reageren bij lichtvensters van verschillende kleuren. Trek een 
vergelijking met een bestaande verkeerssituatie. 
g.  Is het remmen voor iemand, die plotseling oversteekt een 
ongeconditioneerde reflex, een geconditioneerde reflex of een 
bewuste handeling? Licht je antwoord toe. 
h.  Noteer in welke gevallen van vraag c tot en met g alcohol 
invloed kan uitoefenen. 
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3.4 [G]  
Deze opdracht gaat over neuronen in “rust”. 
a.  Het celmembraan van een neuron is gepolariseerd. Wat wordt 

hiermee bedoeld? 
b.  Wat is een rustpotentiaal? 
c.  De concentratie ionen is aan weerszijden van het celmembraan 

niet gelijk. Beschrijf de ionenverdeling tussen binnen- en 
buitenzijde van het celmembraan. Dus: waar bevindt zich het 
meeste Na+, waar het meeste K+ en waar de meeste negatief 
geladen eiwitten? 

d.  Waardoor kunnen slechts bepaalde ionen het celmembraan 
passeren en andere niet (bijvoorbeeld de negatief geladen 
eiwitten)? 

e.  Door verschil in ionenconcentratie ontstaat er een 
ladingsverdeling. Hoe komt die tot stand? 

f.  “Handhaving van de rustpotentiaal vereist geen energie.” Klopt 
deze bewering? Licht je antwoord toe. 

3.5 [G] Deze opdracht gaat over neuronen in “actie”. 
a.  Bij een impuls treedt depolarisatie op. Wat is depolarisatie? 
b.  Welk ionentransport door het celmembraan vindt er plaats bij 

het begin van een depolarisatie? Via welk onderdeel van het 
celmembraan vindt dit transport plaats? 

c.  Is het membraan aan de buitenzijde + of - tijdens de 
depolarisatie? Waardoor komt dit? 

d.  Wat is repolarisatie? Welke ionen verplaatsen zich tijdens de 
repolarisatie van het membraan? In welke richting? 

e.  Wat is een actiepotentiaal? 
f.  Waardoor kan een impuls (depolarisatie) zich verplaatsen langs 

een neuron? 
g.  De potentiaalsprong bij een impuls is steeds even groot. Wat is 

dan het effect van een sterkere prikkel? 
h.  Teken de potentiaalveranderingen die optreden over het 

celmembraan wanneer het neuron geactiveerd wordt. Je kunt 
daarvoor het voorgetekende assenstelsel in figuur 4 gebruiken. 
Geef in deze grafiek ook de depolarisatie- en de 
repolarisatiefase aan. 
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3.6 [I] 
 Is de impulsoverdracht bij een synaps een elektrische of een 
chemische gebeurtenis?  
Tip: bekijk de eerste twee animaties op de site: 
► zie URL4. (ACh staat in de animatie voor acetylcholine, een 
activerende neurotransmitter).  
Of kijk op:  
► zie URL3 : bovenbouw, inhoud theorie animaties, zenuwstelsel, 
synaps.  
Leg in eigen woorden uit hoe impulsen van het ene op het andere 
neuron worden doorgegeven. 
 

3.7 [H]  
Ga eerst naar de website ► URL5. 
Klik op de knop ANIMATIONS. Kies dan voor Normal 
Neurotransmission (GABA) onder de titel "How alcohol works in the 
brain" en bekijk de animatie. 
Hier wordt de synaptische spleet tussen twee neuronen getoond. 
De animatie toont hoe de neurotransmitter GABA (Gamma Amino 
Butyric Acid oftewel gamma-amino-boterzuur) werkt. Het is een 
inhiberende of remmende neurotransmitter in bepaalde delen van 
de hersenen. GABA wordt gemaakt in de axoneindknopjes van het 
presynaptisch neuron (bovenste cel in deze animatie) en verpakt in 
kleine blaasjes (vesikels). 
Als een impuls de eindknopjes bereikt, worden de vesikels geleegd 
in de synaptische spleet. GABA wordt zo geloosd en bereikt de 
GABA-receptoren in het celmembraan van het volgende 
postsynaptische neuron. Als GABA zich aan deze receptoren bindt, 
openen deze zich en dan stromen er chloorionen binnen. 
a.  Welke lading hebben chloorionen? 
Ten gevolge van dit ionentransport ontstaat er hyperpolarisatie 
van het membraan bij het postsynaptisch neuron.  

 
Figuur 4: Assenstelsel voor het tekenen van potentiaalveranderingen over het celmembraan. (bron 3) 



NLT1-v103 Rijden onder invloed 14 

b.  Waardoor maakt dit verschijnsel GABA tot een remmende 
neurotransmitter? 

Bekijk nu ook de volgende animatie door op "Add Alcohol" te 
klikken. 
c. Wat doet alcohol met de GABA-receptor? Let vooral op het 

instromen van de chloorionen. 
d. Vul in: 
Door zich te binden aan GABA-receptoren verhoogt alcohol de 
instroom van ________________(1)________________ in het 
postsynaptisch neuron. Dit versterkt nog de 
_______________(2)_________________ die GABA al van nature 
veroorzaakt in het celmembraan. Het gevolg is dat er meer Na+-
ionen nodig zullen zijn om een actiepotentiaal te veroorzaken in 
dit neuron. Het gevolg daarvan is dat de impulsoverdracht gevoelig 
_______(3)_______ wordt. 
 

4 Portfolio  
Noteer je antwoorden steeds in je portfolio. Je weet nu waardoor 
alcohol het reactievermogen vertraagt en als het goed is, kun je 
het een ander ook uitleggen.  
Schrijf deze uitleg op in je portfolio. Het kan geen kwaad, als je 
hierbij ter ondersteuning een biologieboek of andere 
informatiebronnen gebruikt. Zijn er dingen, die je niet (helemaal) 
begrijpt, schrijf die dan ook op. Steek eventueel je licht op bij een 
biologieleraar. 

2.4 Wat is de invloed van een vertraagd 
reactievermogen bij verkeersdeelname? 

In de vorige paragraaf heb je gezien hoe alcohol het 
reactievermogen vertraagt. Je kunt je wellicht voorstellen dat dit 
gevolgen heeft voor het functioneren in het verkeer. 

Tekstbron 1 Onderzoek naar alcohol in het verkeer. 

In de provincie Drenthe draait het programma “Alcoholvrij op 
weg”. Het programma heeft als doel het rijden onder invloed van 
alcohol onder jongeren te voorkomen. Onderdeel van dit 
programma is een rijproef waarin jongeren van 18 tot 25 jaar, die 
bezig zijn met hun autorijlessen, aan den lijve ondervinden wat 
het effect van alcohol is op hun rijvaardigheid. De proef vindt 
plaats op een antislipcircuit, in een auto met dubbele bediening en 
een gediplomeerde rijinstructeur.  

De reden dat gekozen is voor jongeren is, dat zij de meeste kans 
hebben op een ongeval, waarbij alcohol een rol speelt.  

De deelnemers rijden op een circuit een uitgezet traject, eerst 
nuchter en daarna met alcoholgehalte van minimaal 0,05‰. 
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De resultaten van een aantal ervaringsproeven zie je in de tabel 
hieronder: 

 

De resultaten van de rijproeven zijn wetenschappelijk onderbouwd 
door het Centrum voor Omgevings- en Verkeerspsychologie (COV) 
van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Het verslag van het COV kun je vinden op ineternet:  

► zie URL6.  

De methode van het onderzoek kun je vinden op blz. 15 t/m 18 
van genoemd artikel. 

In tabel 3.1 (blz. 19) zie je de hoeveelheid gemeten alcohol bij 
blaastesten van 21 onderzochte proefpersonen. In tabel 3.2 (blz. 
23) beoordelingen (door rijinstructeurs) van het rijgedrag van de 
proefpersonen onder nuchtere en alcoholische omstandigheden. 

Het verband tussen gebruik van alcohol (en andere drugs) en 
verkeersgedrag is statistisch onderzocht door het SWOV (Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). De resultaten 
van het onderzoek kun je vinden op internet: 

► zie URL7. 

Het gaat om een onderzoek in Tilburg gedurende 2000 – 2004. 

Een ander document waarin veel gegevens te vinden zijn over de 
ongevalrisico’s bij gebruik van alcohol is te vinden op de site:  

► zie URL8.  

5 [H][G] Opdracht 
a.  Maak een beknopte omschrijving van de proefopzet, zoals dit is 

beschreven in het artikel van het COV. Beperk je tot de 
rijvaardigheidsproeven van het COV. 

b.  Geef een beknopt overzicht van de resultaten. 
c.  Trek je conclusies op basis van de resultaten. 
d.  Geef een overzicht van de resultaten van het “Tilburg-

onderzoek 2000 – 2004” van het SWOV.  

Resultaten:
prestaties met en zonder alcohol

Variabele Nuchtere conditie Alcohol conditie

Cijfer beoordeling algemeen 6,55 4,05
Cijfer rechts houden 6,30 3,72
Aantal pylonen geraakt / omver 1,02 1,71
Aantal keren verkeerslicht genegeerd 0,12 0,04
Aantal keren verkeerslicht te laat 0,33 0,18

 
Figuur 5: Tabel met resultaten van een aantal rijproeven met en 
zonder alcohol. (bron 4?) 
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e.  Geef in een grafiek het verband weer tussen BAC en het 
ongevalrisico zoals weergegeven op de laatst genoemde 
website. 

 

6 Portfolio  
Noteer je bevindingen in je portfolio.  
In paragraaf 2.2 heb je gezien waardoor alcohol het 
reactievermogen vertraagt en wat de invloed is op het rijgedrag 
(de oorzaken). In paragraaf 2.3 gaat het over rijgedrag van 
mensen, die onder invloed zijn en de risico’s die ze lopen (de 
gevolgen).  
Probeer paragraaf 2.3 en 2.2 nu met elkaar in verband te brengen. 
Trek conclusies. Is je mening ten aanzien van het risico van 
alcoholgebruik in het verkeer veranderd? 

2.5 Wat zijn de risico’s in het verkeer bij 
een vertraagd reactievermogen? 

Zoals je in de vorige paragraaf gezien hebt, verandert na gebruik 
van alcohol het reactievermogen. De alcohol zorgt onder meer 
voor vertraging van de oogspier, voor een vertraging in de 
informatieverwerking en voor vertraging in de reactie op de 
binnengekomen informatie. Alles bij elkaar zorgt het ervoor dat 
onder invloed van alcohol iemand trager reageert. 
We gaan eerst de relatie onderzoeken tussen de stopafstand en de 
snelheid waarmee we rijden. Deze stopafstand wordt onder andere 
bepaald door reactietijd van de bestuurder, de toestand van het 
wegdek en de banden van het voertuig. 

Tekstbron 2 Waarvan hangt de stopafstand af? 

Als we een noodstop moeten maken wordt de afstand die we 
tijdens het remmen afleggen in  de eerste plaats bepaald door de 
snelheid die we hebben bij het begin van het remmen. Deze 
afstand noemen we de remafstand. 

Er verstrijkt echter enige tijd tussen het waarnemen van de 
noodsituatie en het daadwerkelijk op de rem trappen: de 
reactietijd. De afstand die we in die tijd afleggen noemen we de 
reactieafstand. 

De som van de remafstand en de reactieafstand noemen we de 
stopafstand. De stopafstand is doorslaggevend: deze bepaalt of er 
een ongeval plaats vindt of niet. 

In deze opdrachten gaan we stap voor stap onderzoeken waarvan 
de stopafstand afhangt. 

We gebruiken de theorie over bewegingen uit de natuurkunde, in 
het bijzonder van de eenparig versnelde rechtlijnige beweging. Bij 
deze module wordt er van uitgegaan dat je die theorie gehad 
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hebt. Anders moet je eerst het betreffende stuk natuurkunde gaan 
doen. 

Een korte samenvatting van deze theorie geven we hieronder.  

Natuurkundeblok 3 Bewegingen  

• Een eenparig versnelde (vertraagde) rechtlijnige beweging is 
een beweging in een rechte lijn met constante versnelling 
(vertraging). 

• De versnelling geeft aan hoeveel de snelheid elke seconde 
toeneemt of afneemt. 

• Je kunt de versnelling berekenen met de formule:  

t
va
∆
∆

=  (1) 

waarin: 

• ∆v  = snelheidsverandering (m/s) 

• ∆t = tijdsverandering (s) 

• a  = versnelling (m/s2 ). 

 

• Bij een eenparig versnelde beweging (mits vanuit rust gestart) 
geldt voor de snelheid v op tijdstip t de formule  

ta)t(v ⋅=  (2) 

• De grafiek van de snelheid als functie van de tijd is een rechte 
lijn. 

• De oppervlakte onder de grafiek van de snelheid als functie van 
de tijd is de verplaatsing. 

• Bij een eenparig versnelde beweging (mits vanuit rust gestart) 
geldt voor de afgelegde weg s in m :   

21
2

( )s t a t= ⋅ ⋅  (3) 

• Bij een eenparig vertraagde beweging met beginsnelheid v(0) 
geldt voor de snelheid:  

ta)0(v)t(v ⋅−=  (4) 

waarin: 

• a = vertraging (m/s2) 

• Bij een eenparig vertraagde beweging met beginsnelheid v(0) 
geldt voor de afgelegde weg s:   

21( ) (0)
2

s t v t a t= ⋅ − ⋅ ⋅  (5) 
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Je kunt in je natuurkundeboek het een en ander nog eens nalezen. 

7 De remafstand 
7.1 [H][G] We onderzoeken bij een fiets wat de invloed is van de 
beginsnelheid op de remafstand. 

Benodigdheden:  
• stopwatch  
• meetlint  
• krijt  
• fiets met snelheidsmeter 

 
Bij dit experiment meet je de remafstand van de fiets met fietser 
bij verschillende waarden van de beginsnelheid. 
a.  Zorg ervoor dat de massa en de remkracht bij alle metingen 

hetzelfde blijven. Laat dus steeds dezelfde persoon op de fiets 
rijden en denk na op welke manier je ervoor kan zorgen dat de 
remkracht steeds gelijk blijft.  

b.  Bepaal steeds de snelheid van de fietser bij het begin van het 
remmen. 

 

7.2 [H][G] Tabel in Excel 
a.  Maak in Excel een tabel met daarin de beginsnelheid in m/s en 

de remafstand. Gebruik hiervoor ► werkinstructie tabellen 
maken in de NLT Toolbox. 

b.  Noteer in de tabel ook de remafstand bij 0 m/s. 

 

7.3 [H][G] Grafiek in Excel 
Maak van je metingen een grafiek in Excel. Gebruik hiervoor ► 
werkinstructie grafieken maken in de NLT Toolbox. 
 

7.4 [G] 
We willen nu een wiskundig verband ontdekken tussen de 
beginsnelheid en de remafstand. 
a.  Welk wiskundig verband bestaat er vermoedelijk tussen 

bovenstaande grootheden als je let op de vorm van de grafiek? 

Figuur 6: Hoe snel kun je remmen met je fiets? (bron 2) 
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b.  Wat moet je uitzetten in een grafiek om een rechte lijn te 
krijgen van jullie meetresultaten? 

c.  Maak deze grafiek. Maak daarvoor eerst een nieuwe tabel. 
 

7.5 [H][G]  
We gaan nu een wiskundig verband afleiden tussen de 
beginsnelheid vb en de remafstand srem. Neem aan dat de beweging 
eenparig vertraagd is met een vertraging a. 
a. Schets daarvoor eerst de theoretische grafiek van de snelheid v 

als functie van de tijd t en geef in deze grafiek de 
beginsnelheid vb en de remtijd trem aan. 

b. Bedenk aan de hand van deze grafiek hoe de functie v(t) zal 
zijn. 

c. Druk nu de remtijd trem uit in vb en a. 
d. De remafstand srem kun je bepalen met de oppervlakte onder de 

grafiek in het v-t-diagram. 
Toon aan dat:  

rembrem tvs ⋅⋅=
2
1

 (6) 

e.  Substitueer nu trem van jouw formule uit onderdeel c in formule 
6 en vereenvoudig deze. 

Je hebt nu het theoretische verband tussen srem en vb.  

 

7.6 
Kijk nog eens naar de grafiek van opdracht 7.4 en vergelijk deze 
met het theoretische verband dat je in opdracht 7.5 gevonden 
hebt. 
a.  Wat is de fysische betekenis van de steilheid van deze grafiek? 
b.  Bepaal nu de remvertraging a uit de grafiek van opdracht 7.4. 
c.  Noteer nu het verband tussen de remweg srem en de 

beginsnelheid vb  voor de fiets in een formule. 
 

7.7 [H][G] Toepassing 
a.  Zoek op Internet hoe groot de minimale remvertraging van 

auto’s tegenwoordig moet zijn. (kijk bijvoorbeeld bij APK 
keuringen). 

b.  Zoek ook op hoe groot de remvertraging van brommers moet 
zijn. 

c.  Maak nu in Excel een grafiek van de remweg van een auto als 
functie van de beginsnelheid in km/h.  

d.  Maak ook zo’n grafiek voor een brommer. 

 
Tekstbron 3 De reactieafstand  

De reactieafstand wordt bepaald door de beginsnelheid en de 
totale reactietijd. 
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De totale reactietijd is de tijd tussen het moment waarop een 
bestuurder ziet dat hij of zij moet remmen en het moment waarop 
het remmen daadwerkelijk begint. 

De totale reactietijd wordt bepaald door: 

• de tijd die zenuwimpulsen nodig hebben om de afstand tussen 
de ogen en de hersenen af te leggen (= neurale transmissietijd); 

• de tijd nodig voor de hersenen om te beseffen dat er wat 
gebeurt (= neurale verwerkingstijd); 

• de tijd die zenuwimpulsen nodig hebben om de afstand tussen 
hersenen en spieren te overbruggen (= neurale transmissietijd); 

• de tijd nodig om het rempedaal met je voet in te drukken of de 
rem in te knijpen met je handen (= bewegingstijd). 

De neurale transmissietijden zijn zeer klein. De neurale 
verwerkingstijd duurt relatief veel langer. (Zie ook paragraaf 2.2). 

8 Reactietijd meten 
8.1 [H][I] Meten van de totale reactietijd met de computer. 
Er bestaan verschillende sites waarmee je je totale reactietijd 
kunt meten. 
Enkele voorbeelden:  
► zie URL9 
► zie URL10. 
Ga naar een site en meet je reactietijd vijf keer en zet je 
resultaten in Excel. Noem dit experiment A. 

 

8.2 [H][G] Meten van de totale reactietijd zonder computer 
Je gaat de totale reactietijd bepalen die nodig is om een vallende 
meetlat te stoppen met je voet. 

 
Figuur 7: Reactietijd meten zonder gebruik van een computer. (bron 2) 
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Je partner houdt de meetlat aan de bovenkant vast en houdt hem 
tegen een gladde muur. Je voet moet op enkele cm afstand van de 
meetlat gehouden worden aan de onderkant van de meetlat, 
vergelijkbaar met een rempedaal. Zodra de meetlat door je 
partner losgelaten wordt, druk jij je voet tegen de lat, zodat hij 
klem komt te zitten tegen de muur. 
Zorg dat je de afstand waarover de lat valt kunt meten. Hieruit 
kan dan met de formule voor de valbeweging de totale reactietijd 
berekend worden. Bedenk dat de versnelling in deze formule 
weergegeven wordt door g (de valversnelling, afhankelijk van de 
zwaartekracht).  
a.  Hoe groot was g ook al weer? Zoek dit eventueel op. 
b.  Doe dit vijf keer, noem dit experiment B en zet je resultaat in 

Excel naast A. 
c.  Herhaal dit experiment waarbij je afgeleid wordt door een 

walkman of op andere manieren. Noem dit experiment C en zet 
je resultaat naast A en B. 

d.  Bepaal ook het gemiddelde van de totale reactietijden in de 
experimenten A, B en C. 

e.  Welke van de vier onderdelen van de totale reactietijd wordt 
beïnvloed door de afleiding in experiment C? 

f.  Wat vind jij een geschikte waarde voor de totale reactietijd in 
het verkeer? 

g.  Zoek op Internet welke waarde hiervoor meestal gehanteerd 
wordt. 

 

8.3       
a.  Wat voor beweging voert een auto uit tijdens de reactietijd? 
b.  Geef nu het verband tussen de reactieafstand sreactie en de 

beginsnelheid vb in een formule. Gebruik de totale reactietijd 
die je gevonden hebt in opdracht 8.1 of 8.2 en de beginsnelheid 
in km/h. 

 

9 [H][G] De stopafstand 
De stopafstand is de som van de remafstand en de reactieafstand. 
Hiermee is de volgende applet gemaakt.  
► zie URL11. 
Als je die gaat uitvoeren kun je de verschillende afstanden 
onderscheiden. In deze sites komt de wrijvingscoëfficiënt µ voor 
(friction). Als een auto over een horizontale weg rijdt kun je 
afleiden dat voor de wrijvingscoëfficiënt geldt:  
 µ = a / g  (7) 
waarin:  
• a  = de remvertraging  
• g  = de versnelling van de zwaartekracht.  
De waarde van de wrijvingscoëfficiënt hangt af van de banden 
maar ook van het soort wegdek. 
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a.  Bereken m.b.v. opdracht 7.7 de minimale waarde van µ voor 
auto’s en brommers. 

b.  Bepaal nu met de applet de stopafstand bij twee verschillende 
snelheden. 

Gebruik de reactietijd van opdracht 8.2 en de hierboven 
berekende waarde van de wrijvingscoëfficiënt. 
 

10 [H][G] Conclusie 
a.  Stel nu een formule op waarmee je de stopafstand sstop kunt 

berekenen voor iedere waarde van de beginsnelheid vb in km/h. 
Gebruik hiervoor de formules die je eerder al gevonden hebt. 

b.  Geef de formule ook voor een brommer. 
c.  Teken in Excel de grafieken van de stopafstand sstop 

(horizontaal) tegen de beginsnelheid vb in km/h (verticaal) (doe 
dit voor de auto en de brommer). 

d.  Laat ook zien wat het gevolg is van een grotere beginsnelheid 
voor de stopafstand (auto en brommer). 

e.  Laat ook zien wat het gevolg is van een grotere reactietijd voor 
de stopafstand (auto en brommer). 

 

11 Portfolio  
Noteer alle antwoorden en onderzoeksresultaten in je portfolio.  
Geef, nu je aan het eind van het eerste hoofdstuk bent gekomen, 
een korte evaluatie: wat ging er goed, wat ging er minder goed, 
hoe verliep de samenwerking in de groep, hoe sta je tegenover het 
onderwerp (is het zinvol, interessant, moeilijk enzovoort), wat heb 
je geleerd. 
Noteer welke punten van belang zijn voor je presentatie. Wat zijn 
je argumenten om anderen te overtuigen? 
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3 Grenzen voor verkeersdeelname 

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk heb je gezien wat de gevolgen zijn van 
alcoholgebruik in het lichaam. Daarnaast heb je de risico’s bij 
verkeersdeelname onderzocht. Toch zou je volgens de wet nog wel 
mogen deelnemen aan het verkeer als je een bepaalde (kleine) 
hoeveelheid alcohol hebt gebruikt. Blijkbaar is het van belang dat 
er een grens is gesteld. Waar ligt die grens en onder welke 
condities mag je nog deelnemen aan het verkeer na 
alcoholgebruik? 
Dat zijn de vragen die we in dit hoofdstuk willen onderzoeken. 
In paragraaf 3.2 onderzoeken we het alcoholgehalte in een glas. 
In paragraaf 3.3 onderzoeken we de afbraak van alcohol in het 
lichaam. 
In paragraaf 3.4 leer je hoe je de Bloed Alcohol Concentratie (BAC-
waarde) van iemand kunt berekenen. 
In paragraaf 3.5 onderzoeken we de alcoholpercentages van 
verschillende dranken. 
In de laatste paragraaf (3.6) gaan we de BAC-waarde bepaling 
automatiseren. 

3.2 Hoe groot is een glas? 

Het is niet verboden om een bescheiden hoeveelheid alcohol te 
nuttigen wanneer je nog moet rijden. Het wordt aan jou zelf 
overgelaten om daar op een verantwoorde wijze mee om te gaan. 
Er is een vuistregel opgesteld om je daarbij te helpen. Deze 
vuistregel zegt: 

Per glas doet de lever er ongeveer 1,5 uur over om de alcohol 
weer af te breken. 

Dat betekent dus dat als je bijvoorbeeld twee glazen bier hebt 
gedronken, het ongeveer drie uur duurt voordat de alcohol volledig 
uit je lichaam is verdwenen. Maar wat bedoelt men met ‘een 
glas’? Hoeveel alcohol zit daar dan in? Is die hoeveelheid alcohol 
altijd gelijk? Zit er in een glas sterke drank, zoals whisky, meer 
alcohol dan in een glas bier? 
Om zo’n vuistregel goed toe te kunnen passen is het van groot 
belang dat je op deze vragen een antwoord gaat vinden. 
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12 Is een glaasje ook altijd echt één glaasje?? 
Aanwijzingen: 
* Maak eerst samen een werkplan (► kijk voor instructies over een 
werkplan maken in de NLT Toolbox onder werkplan opstellen). 
Verdeel de taken en neem die verdeling ook op in je werkplan. 
Zorg dat er in ieder geval een groepslid verantwoordelijk is voor de 
tijdsbewaking en een groepslid dat de onderzoeksgegevens 
verzamelt en bundelt. 
• Voordat je begint laat je het werkplan goedkeuren door je 

docent. 
• Zet het onderzoek op volgens de bekende 

natuurwetenschappelijke methode (gebruik hiervoor  
 ► werkinstructies natuurwetenschappelijk onderzoek in de NLT 

Toolbox). 
• Zorg dat je helder geformuleerde conclusies kunt trekken met 

betrekking tot de hoofdvraag: is een glaasje ook altijd echt één 
glaasje? Of moet je daar voorzichtiger mee zijn, als je je 
alcoholconsumptie bij wilt houden? En zo ja, in welke zin moet 
je daar dan voorzichtiger mee omgaan? 

• Beperk het aantal soorten drank en horecagelegenheden dat je 
betrekt in je onderzoek, anders verslik je je in de hoeveelheid 
werk. 

Om op de hoofdvraag een antwoord te vinden, ga je met je 
groepsgenoten zelf een onderzoek plannen en uitvoeren. De 
hierboven genoemde vraag is de hoofdvraag. De deelvragen vind je 
hieronder: 
a.  Wat wordt bedoeld met één glas? Hoeveel alcohol zou daar in 

moeten zitten? 
b.  Zit er in een glas bier evenveel alcohol als in een glas wijn of 

een glas sterke drank? 
c.  Gebruiken verschillende horecagelegenheden bij vergelijkbare 

dranken even grote glazen? Zo niet, hoeveel alcohol krijg je dán 
binnen? 

d.  Hoeveel alcohol krijg je binnen als je bier niet uit een glas 
drinkt, maar uit blikjes? Of uit flesjes? 

e.  Mixdranken worden vaak uit een flesje gedronken. Bovendien 
zijn de alcoholpercentages nogal verschillend. Daardoor is het 
bij dit soort drankjes niet altijd duidelijk hoeveel alcohol je 
binnen krijgt. Zoek voor drie verschillende soorten mixdrank uit 
hoe het zit. 

 

13 Portfolio 
Neem je onderzoeksresultaten over in je portfolio. Wat heb je 
onderzocht en hoe heb je dat onderzocht? Vermeld ook je 
conclusies. Welke problemen kwam je tegen? Hoe heb je ze 
opgelost? 
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3.3 Hoe wordt alcohol afgebroken door 
het lichaam? 

Tekstbron 4 Rijontzegging na alcoholcontrole 

Een veertigjarige man uit Bierdorp heeft zaterdagavond een 
rijontzegging van vijf uur en een bekeuring gekregen voor rijden 
onder invloed. De man werd aangehouden op de Brouwerijweg en 
blies een alcoholpercentage van ruim 1,1 promille. Een 17-jarige 
jongen uit Wijnstad is zondagochtend eveneens aangehouden na 
een controle op de Oude Klareweg. De jongen bleek op het bureau 
een alcoholpromillage te hebben van ongeveer 0,6 promille. Hij 
kon zijn scooter aan de kant zetten en kreeg een rijontzegging van 
drie uur.  

 

Dit soort berichten kunnen we regelmatig in de krant lezen. Met 
teveel drank op achter het stuur riskeer je een behoorlijke boete. 
Bovendien loop je behoorlijke kans op een rijontzegging van op z’n 
minst een paar uur. Daarna is het kennelijk weer verantwoord deel 
te nemen aan het rijdende verkeer. 

Wat gebeurt er eigenlijk met de alcohol die het lichaam bij het 
drinken binnenkomt? Waardoor is het verantwoord een paar uur na 
het drinken weer te gaan rijden? Is de afbraaksnelheid te 
verhogen? Dit en meer is onderwerp van deze paragraaf.  

14 De afbraak van alcohol in het lichaam 
Dit is een ingewikkeld chemisch proces. En net als bij andere 
chemische processen in het lichaam spelen enzymen hierbij de 
hoofdrol.  
Bij dit onderdeel maak je gebruik van een PowerPoint presentatie. 
Voor een goed begrip van deze presentatie is kennis van een 
aantal onderdelen uit de biologie onmisbaar. Het gaat hierbij om 
enzymen, afbraakprocessen (dissimilatie) en celstructuren 
(celorganellen). 
Op de volgende bladzijden vind je een aantal biologieblokken met 
voorkennis. Hierin staat  een beknopt overzicht van benodigde 
begrippen uit de biologie. Heb je geen biologie in je profiel of is 
de betreffende stof bij biologie nog niet behandeld? Bestudeer dan 
de voorkennis voor je verder gaat met dit onderdeel van de 
module. De overzichten zijn ook nuttig om wellicht vergeten 
kennis weer op te frissen. 

Biologieblok 4 Enzymen 

Allerlei omzettingsreactie in het lichaam van een mens kunnen 
verlopen dankzij de activiteit van enzymen. Zonder deze enzymen 
zouden reacties niet of slechts zeer traag verlopen. Dat geldt ook 
voor de verwerking van alcohol in ons lichaam. Enzymen zijn dus 
katalysatoren (reactieversnellers).  
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Enzymen binden met de stof die moet worden omgezet; die om te 
zetten stof heet substraat. De producten die na de omzetting 
ontstaan, noemen we eindproducten. Enzymen zijn eiwitten. Door 
hun specifieke vorm past bij een bepaald enzym slechts één type 
substraat. Enzymen zijn dus substraatspecifiek. Enzymen 
katalyseren ook maar één type omzetting (b.v. een oxidatie): ze 
zijn reactiespecifiek.  

Enzymen worden genoemd naar het substraat of het type reactie. 
Het enzym dat in de darm zorgt voor de vertering van lipide (vet) 
heet lipase. In de lever is bijvoorbeeld het enzym 
alcoholdehydrogenase actief bij de alcoholafbraak. Met behulp van 
dit enzym wordt waterstof onttrokken aan alcohol (een oxidatie). 

Meer over enzymen kun je vinden op de volgende site: ►zie 
URL12. Kies hier in Spijsvertering de onderdelen enzymen 1 en 
enzymen 2. 

Via een zoekmachine kun je meer sites vinden. Je kunt natuurlijk 
ook een biologieboek of een encyclopedie raadplegen. 

 

Biologieblok 5 Aërobe dissimilatie 

De afbraak van alcohol in de lever vindt plaats met behulp van 
zuurstof. Dit is een voorbeeld van aërobe dissimilatie (of: aërobe 
ademhaling). Hieronder verstaan we de afbraak van verbindingen 
met behulp van zuurstof. Een voorbeeld is de afbraak van glucose 
tot koolstofdioxide en water. Ook alcohol kan aëroob worden 
gedissimileerd tot CO2 en H2O. Tussenproduct van deze afbraak is 
een verbinding bestaande uit o.a. twee koolstofatomen (C2 
verbinding, acetyl-verbinding). Die C2 is gebonden aan een co-
enzym, en wel co-enzym A. Het geheel noemen we acetyl-coA. Via 
een cyclisch proces wordt de acetylverbinding afgebroken tot CO2. 
Daarbij komt ook waterstof (H) vrij. Die H wordt uiteindelijk 
overgedragen op zuurstof, er ontstaat water.  

Hierbij komt energie vrij. De aërobe dissimilatie van alcohol levert 
dus energie op. De vrijkomende energie wordt opgeslagen in 
moleculen ATP. 

Meer over aërobe dissimilatie kun je vinden op de site die te 
vinden is via ► URL13. Zoek het onderdeel stofwisseling op en kies 
hier celademhaling, citroenzuurcyclus en eindoxidatie en 
eventueel stofwisseling (overzicht). In het onderdeel biochemie 
vind je informatie over het energierijke molecuul ATP (klik op ATP 
ADP). 

Via een zoekmachine kun je meer sites vinden. Je kunt natuurlijk 
ook een biologieboek of een encyclopedie raadplegen. 
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Biologieblok 6 Structuren van cellen: celorganellen 

Voor een deel vinden de omzettingen van de aërobe dissimilatie 
plaats in celorganellen genaamd mitochondriën. In een 
mitochondrium bevinden zich de benodigde enzymen. De 
citroenzuurcyclus en de uiteindelijke overdracht van waterstof op 
zuurstof verlopen in dit celonderdeel. 

In de PowerPoint presentatie wordt ook een ander celonderdeel 
genoemd: het endoplasmatisch reticulum (e.r.). Dit is een stelsel 
van membranen, het vormt een netwerk van kanalen. Die kanalen 
spelen een rol bij het transport van stoffen in de cel. Op het 
oppervlak van dit e.r. kunnen allerlei biochemische reacties 
plaatsvinden. 

Meer over celstructuren kun je vinden op de site die te vinden is 
via ► URL13. Je kunt meer informatie krijgen over diverse 
celonderdelen door er op te klikken. Bij het onderdeel 
mitochondrium kun je doorklikken naar extra uitleg over aërobe 
dissimilatie (klik op celademhaling). 

Via een zoekmachine kun je meer sites vinden. Je kunt natuurlijk 
ook een biologieboek of een encyclopedie raadplegen. 

14.1 [H][G]  
Bekijk de bewerking van de PowerPoint presentatie ‘Rijden onder 
invloed’ van het Limburgs Universitair Centrum (B) over de 
verwerking van alcohol in het lichaam, speciaal de rol van de lever 
daarbij. 
Deze presentatie kun je vinden ► vaklokaal NLT, Rijden onder 
invloed vwo. 

 

14.2  
Maak na het bestuderen van de PowerPoint presentatie de 
volgende vragen en opdrachten. 
a.  Maak een schematisch overzicht van het verloop van de 

alcoholafbraak in de lever. Gebruik in het schema in elk geval 
de volgende woorden:                                                     
ethanol - ethanal (= aceetaldehyd) - MEOSysteem - katalase - 
azijnzuur - geactiveerd azijnzuur - alcoholdehydrogenase (ADH) 
- aldehyddehydrogenase (ALDH) - koolstofdioxide en water.  

b.  Welke celorganellen zijn betrokken bij de alcoholafbraak? 
Probeer ze ook te plaatsen in je schema. Je kunt eventueel 
woorden toevoegen die je zelf nodig vindt om het geheel beter 
te begrijpen of te verduidelijken.  

c.  Welke twee factoren beïnvloeden de snelheid van 
alcoholopname in het bloed?  

d.  De meeste opgenomen alcohol wordt in het lichaam afgebroken. 
Een deel verdwijnt echter op een andere manier. Hoe raakt het 
lichaam dit dan kwijt? Hoe groot is dit deel (in procenten 
opgenomen alcohol)? 
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e.  Hoe kan alcohol in het menselijk lichaam worden opgespoord? 
f.  Hoe zou het komen dat alcoholisme in Japan zeer weinig 

voorkomt? Zoek een verklaring voor dit feit in het 
afbraakmetabolisme en het gegeven dat de efficiëntie van 
alcoholafbraak individueel variabel is. 

g.  Noem twee toxische effecten van het tussenproduct ethanal op 
het lichaam.  

h.  Noem ook twee neveneffecten als gevolg van de activatie van 
het MEOS-systeem. 

15 Portfolio  
Noteer je antwoorden in je portfolio. Bedenk wat je hiervan kunt 
gebruiken voor je presentatie. Maak duidelijk wat het verband is 
tussen paragraaf 3.2 (de hoeveelheid alcohol in een glas) en 3.3 
(hoe de alcohol wordt afgebroken in je lichaam). Wat betekent dit 
voor de hoeveelheid die achterblijft in je lichaam? 

3.4 Hoe wordt de BAC-waarde bepaald? 

Zoals je ondertussen weet neemt de hoeveelheid alcohol in je 
lichaamsvocht na het drinken van een alcoholhoudende drank toe. 
Anderzijds neemt de hoeveelheid af doordat deze in het lichaam 
wordt afgebroken. Het verschil bepaalt de Bloed Alcohol 
Concentratie (BAC) 
Het hangt van nogal wat factoren af hoe hoog de BAC wordt en hoe 
snel deze concentratie weer daalt. Denk bijvoorbeeld aan het 
aantal glazen dat je hebt gedronken (zie paragraaf 3.2) en de 
snelheid waarmee met lichaam de alcohol afbreekt (zie paragraaf 
3.3). Je gaat nu een formule opstellen waarmee je kunt 
vaststellen hoe hoog de BAC is na het gebruik van alcoholische 
dranken en waarin je met eenvoudige aanpassingen nieuwe 
situaties kunt doorrekenen. 

16 Constructie van de Widmark-formule 
16.1  
Bedenk samen welke grootheden invloed zouden kunnen hebben 
op de BAC. Noteer bij elke grootheid of deze de BAC groter of 
kleiner maakt.  
 

Tekstbron 5 Principe 

Er bestaat een formule (de Widmark-formule) die redelijk 
nauwkeurig je BAC kan berekenen. 

De formule van Widmark is gebaseerd op het volgende principe: 

afbraak
chtlichaamsvoorberendalcoholabsliterAantal

alcoholzuiveregramAantalBAC −=  (7)              

Hierbij moet de afbraak worden genomen in g/l lichaamsvocht per 
uur. 
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16.2 Constructie 
Probeer aan de hand van het hierboven genoemde principe een 
eigen versie van de  Widmark-formule te maken met de 
grootheden, die jullie in opdracht 15.1 hebben bedacht. Ga 
daarbij systematisch te werk. 
a.  Geef elke grootheid een logische variabele (bijvoorbeeld: 

Volume geef je weer met een V).  
b.  Bedenk een deelformule voor het aantal gram zuivere alcohol 

dat iemand binnenkrijgt. 
c.  Bedenk ook een deelformule voor het aantal liter 

alcoholabsorberend lichaamsvocht. 
d.  Bedenk als laatste een deelformule voor de afbraak (in g/l) 

alcoholabsorberend lichaamsvocht. 
e.  Tenslotte kunnen jullie deze drie deelformules combineren tot 

de totale formule voor de BAC. Jullie hebt dan je eigen 
Widmark-formule samengesteld. 

 

16.3 Controle 
a.  Controleer of jullie formule kan kloppen door een 

eenhedenbeschouwing uit te voeren. 
Voer van alle grootheden de eenheid in de formule in en kijk of de 
uitkomst gelijk is aan g/l (dat is de eenheid voor de BAC). 
b.  Leg nu jullie resultaat aan de docent voor ter controle. 
 

Tekstbron 6 Verfijning 

Het is mogelijk dat jullie niet helemaal goed zijn uitgekomen. 

Dat komt omdat er een paar minder voor de hand liggende 
grootheden zijn.  

Daarom krijg je een toelichting op twee grootheden die in elk 
geval ook van invloed zijn. 

• Een factor voor het geslacht (r-factor of Widmark-factor) r 

Dit is een corrigerende factor die, op basis van lichaamsmassa, de 
hoeveelheid lichaamsvocht die alcohol absorbeert, bepaalt.  

Voor mannen is deze factor anders dan voor vrouwen. Deze 
correctiefactor hangt samen met het feit dat botten en vet geen 
alcohol opnemen. De massa van de botten en het vet moeten dus 
van de totale lichaamsmassa worden afgetrokken.  

Gemiddeld genomen hebben vrouwen iets meer bot- en 
vetweefsel, zodat zij op een lagere factor uitkomen. Voor zowel 
mannen als vrouwen ligt r tussen 0,5 en 0,9.  

De gemiddelde waarde van r  is voor mannen: 0,68.  

Voor vrouwen is de gemiddelde waarde van r:  0,55. 
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• De afbraaksnelheid in gram per liter per uur β 

De afbraaksnelheid bepaalt in welke mate het lichaam de alcohol 
afbreekt. Deze waarde is afhankelijk van het feit of je een ervaren 
drinker bent en hoe je enzymen invloed hebben op het 
afbraakproces. De afbraaksnelheid kan daarom enorm verschillen 
van persoon tot persoon. Het is onder andere weer afhankelijk van 
geslacht en gewicht. Verder komen er in de lever van regelmatige 
drinkers bijkomende processen op gang die de afbraak versnellen. 

Omwille van de vereenvoudiging nemen we een gemiddelde 
waarde voor β. 

De gemiddelde waarde voor de afbraaksnelheid is 0,17 g/(l.h) (= 
0,17‰ / h).  

Dit komt overeen met het gegeven dat je iets langer dan een uur 
nodig hebt om een standaardglas alcohol af te breken. 

Scheikundeblok 7 Eenheden van concentratie  

Een procent (%) betekent één op de honderd. We spreken in de 
scheikunde over volumepercentages of massapercentages. Zo is 
bijvoorbeeld bier met 5% alcohol een oplossing van 5 ml alcohol in 
100 ml bier. 

Als de concentraties kleiner worden werken we liever met 
promille (‰) hetgeen één per duizend betekent.  

Soms worden massa en volume door elkaar gebruikt zoals in de 
eenheid g/l. Dat mag alleen bij benadering als de vloeistof waarin 
je een andere stof oplost een waterige vloeistof is. Wijn en bier 
zijn voorbeelden van waterige oplossingen, omdat er erg veel 
water in zit in verhouding tot andere stoffen. Bier (en wijn) 
hebben dus een dichtheid die ongeveer 1 g/ml is.  

Als je een BAC-waarde hebt van 0,4 g/l (en een liter water weegt 
1 kg) dan kun je dat ook schrijven als: 0,4 g/ 1000 g water.  

En zo kan 0,4g/l ook aangegeven als 0,4 ‰. 

Kijk voor een uitgebreidere uitleg in een scheikundeboek! 

17  Verbetering 

17.1  
Verbeter jullie formule door de bovengenoemde grootheden er op 
de juiste plaats in te verwerken.  
 

17.2 Controle 
Om te controleren of jullie formule nu wel correct is, volgt hier 
een aantal situaties waarbij de berekende BAC-waarde wordt 
gegeven. Jullie formule zou daar ook op uit moeten komen als hij 
correct is. 
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a.  Een man drinkt zes glazen bier van 25 cl in drie uur tijd. Het 
alcoholpercentage is 4,5%. Bereken de BAC als de man 75 kg 
weegt.  

De BAC-waarde die hier wordt berekend door de Widmarkformule 
is 0,5‰. 
b.  Een vrouw van 65 kg drinkt zeven glazen wijn van 10 cl met een 

alcoholpercentage van 12%. Zij doet daar drie uur over. Bereken 
de BAC van de vrouw na drie uur. 

De BAC-waarde die hier wordt berekend door de Widmark-formule 
is 1,4‰. 

 c. Leg nu jullie resultaten weer voor aan de docent ter 
controle. 
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Tekstbron 7 De echte formule 

Nu krijg je de echte Widmark-formule te zien. Eerst worden alle 
grootheden in de formule toegelicht (vergelijk met jullie 
grootheden uit opdracht 15.1), daarna ga je een aantal 
rekenvoorbeelden doornemen om te zien hoe de formule werkt. 

De grootheden die bepalend voor de opname en afbraak van 
alcohol in je lichaam zijn: 

• Het aantal glazen bier, wijn, etc n 

• Het is logisch dat het aantal glazen alcoholhoudende drank 
direct invloed heeft op je BAC. 

• Het volume van één glas in cl V 

• Het maakt ook uit, of je een gewoon glaasje bier drinkt of grote 
glazen zoals een pul. 

• Het alcoholgehalte van de drank p 

• Dranken met een hoger alcoholgehalte, brengen in verhouding 
ook meer alcohol in je lichaam. Bij een percentage van 
bijvoorbeeld 4,5% hoort een gehalte van 0,045. 

• Je lichaamsmassa in kilogram m 

• Als je meer lichaamsmassa hebt, kan de alcohol zich in 
verhouding meer verspreiden, zodat de concentratie daalt. 

• De tijd in uren vanaf het moment dat je begint te drinken t 

• In de tijd dat je drinkt wordt de alcohol al in een bepaald 
tempo afgebroken. Ook als je stopt met drinken gaat die 
afbraak verder in hetzelfde tempo. Hoe langer je wacht hoe 
lager de BAC uiteindelijk dus weer wordt. 

• De r-factor en de β-factor hebben we al toegelicht op de vorige 
bladzijde. 

Het moet met klem worden benadrukt, dat het gebruik van de 
Widmark-formule geen feilloze, individuele BAC-waarde oplevert. 
De r-factor en de β-factor zijn sterk individueel en er wordt hier 
met gemiddelde waarden gerekend! 

Uitgewerkt in bovenstaande grootheden krijg je de Widmark-
formule: 

β⋅−
⋅

⋅⋅⋅
= t

mr
pVnBAC 8

                                                 (8) 

Je ziet nog een extra getal in deze formule: het getal 8 komt van 
de dichtheid van alcohol. Die is 0,8 g/cm3 ofwel 8 g/cl. 

Een rekenvoorbeeld: 

Dezelfde vraag als bij opdracht 16: 



NLT1-v103 Rijden onder invloed 33 

Een man drinkt zes glazen bier van 25 cl in drie uur tijd. Het 
alcoholpercentage is 4,5%. Bereken de BAC als de man 75 kg 
weegt. 

Uitwerking: 

Je vult alle gegevens in de Widmark-formule in: 

17,03
7568,0

8045,0256
⋅−

⋅
⋅⋅⋅

=BAC     (9) 

51,0
51
54BAC −=         (10) 

dus 5,0BAC = ‰ 

18 Oefenen met berekenen 
De maximale waarde van de BAC waarmee je nog ongestraft mag 
rijden is 0,5 (voor beginnende weggebruikers zelfs maar 0,2!).  
In de volgende opgaven ga je uit van een waarde van 0,5.  
a.  Een man drinkt zes glazen bier van 25 cl in drie uur tijd. Het 

alcoholpercentage is 5%. Bereken hoe zwaar de man moet zijn 
om na deze periode van 3 uur nog te mogen autorijden. 

b.  Een vrouw van 65 kg drinkt vier glazen wijn van 10 cl met een 
alcoholpercentage van 12%. Na hoeveel tijd is deze vrouw niet 
meer strafbaar als ze gaat autorijden? 

c.  Een man van 80 kg drinkt in twee uur een aantal pilsjes in een 
café. De glazen zijn telkens 25 cl en het alcoholpercentage is 
5%. Hoeveel pilsjes mag hij maximaal drinken om niet strafbaar 
te zijn, als hij direct daarna met de auto naar huis wil rijden? 

Tekstbron 8 Regelgeving 

Volgens de website van het ministerie van verkeer en waterstaat 
geldt de volgende regel voor alcoholgebruik in relatie tot 
verkeersdeelname: 

Wanneer u gaat deelnemen aan het verkeer mag het 
alcoholgehalte in uw bloed niet hoger zijn dan 0,5 promille. Voor 
beginnende bestuurders gelden sinds maart 2002 strengere regels. 
Beginnende bestuurders van een motorvoertuig waarvoor een 
rijbewijs is vereist, mogen de eerste vijf jaar nadat zij hun 
rijbewijs hebben gehaald een promillage van hoogstens 0,2 
hebben. Dit promillage geldt ook voor bromfietsers, snorfietsers en 
scooterrijders onder de 24 jaar. 

Er zijn twee vuistregels die veel mensen gebruiken bij 
alcoholgebruik in het verkeer: 

• Een glas alcoholische drank wordt in 1,5 h door de lever 
afgebroken. 

• Je mag maximaal twee glazen alcoholische drank nuttigen, 
zonder dat je BAC boven de maximale waarde uit komt. 
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19 [G]  
a.  Kloppen deze vuistregels met de formule van Widmark?  
b.  Welke aannames zijn hierbij gedaan, aangenomen dat de 

gemiddelden, die je tot nu toe hebt gebruikt kloppen?  
c.  Geldt de tweede vuistregel voor ervaren of onervaren 

bestuurders? 
d.  Vinden jullie deze vuistregels goed of niet? 
 

20  Portfolio 
Noteer in je porfolio de antwoorden op de vragen. Op basis van 
paragraaf 3.2 (hoeveel alcohol zit er in een glas en paragraaf 3.3 
(de snelheid waarmee alcohol in je lichaam wordt afgebroken) kun 
je bepalen hoeveel alcohol er in je lichaam achterblijft. Hoe je 
dat berekent heb je zojuist geleerd in paragraaf 3.4. Noteer in je 
portfolio wat je hiervan hebt geleerd. In hoeverre kun je deze 
kennis gebruiken om leeftijdgenoten te overtuigen van het risico 
van alcohol in het verkeer? Geef aan hoe je dat zou doen. Zo niet, 
wat kun je er dan wel mee? 

3.5 Kloppen de alcoholpercentages op de 
verpakkingen? 

Inleiding 
Zoals je in de vorige paragraaf hebt kunnen zien, is de Widmark-
formule afhankelijk van het opgegeven alcoholpercentage. 
Wanneer dat alcoholpercentage niet klopt, zal het antwoord uit de 
Widmark-formule automatisch ook onjuist zijn. Het is dus van 
groot belang dat de alcoholpercentages zoals deze op de 
verpakkingen van alcoholische dranken staan juist zijn. Daarom ga 
je dat nu van twee verschillende soorten drank, bier en breezer, 
controleren. 
Er zijn verschillende manieren waarop je kunt uitzoeken hoeveel 
alcohol er in bier of in een breezer zit. In deze module worden 
twee verschillende methodes aangeboden: met behulp van een 
gaschromatograaf (3.5.2) of met behulp van een gefractioneerde 
destillatie (3.5.3). Je hoeft niet beide methodes te doorlopen; je 
docent maakt een keuze uit de twee verschillende mogelijkheden. 

Met behulp van een gaschromatograaf 
Om het principe van een gaschromatograaf te leren kennen ga je 
eerst werken met een eenvoudige versie ervan, die op school 
aanwezig is. Je uiteindelijke onderzoek ga je uitvoeren met behulp 
van een ‘echte’ gaschromatograaf op een hogeschool of 
universiteit bij jullie in de buurt. Maar voordat je je met 
gaschromatografie bezig gaat houden, kom je nog twee 
scheikundeblokken tegen met voorkennis over evenwichten en 
polariteit. Deze scheikundestof is nodig om de gaschromatograaf 
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goed te kunnen begrijpen. Dus wanneer je die onderwerpen nog 
niet bij scheikunde gehad hebt, zul je deze blokken eerst moeten 
bestuderen. 

Scheikundeblok 8 Chemische evenwichten 

De meeste chemische reacties zijn omkeerbaar. Zo kun je 
bijvoorbeeld water ontleden in waterstof en zuurstof, en 
vervolgens kun je waterstof en zuurstof weer met elkaar laten 
reageren tot water: 

)()(2)(2 222 gOgHlOH +→  (11) 

)(2)()(2 222 lOHgOgH →+  (12) 

 Nu zullen deze twee tegengestelde reacties nooit tegelijkertijd 
verlopen, want de omstandigheden zijn erg verschillend. Maar er 
bestaan heel veel chemische reacties, waarbij de omstandigheden 
van de twee tegengestelde reacties wél dicht bij elkaar liggen. In 
zo’n geval verlopen de twee tegengestelde reacties dan ook vaak 
tegelijkertijd. Een voorbeeld is de omzetting van het bruine gas 
NO2 in het kleurloze gas N2O4: 

)()(2 422 gONgNO →  (13) 

De omgekeerde reactie ziet er dan natuurlijk zo uit: 

)(2)( 242 gNOgON →  (14) 

Omdat deze tegengestelde reacties tegelijkertijd verlopen noteren 
we dit samen in één reactievergelijking: 

)()(2 422 gONgNO ↔  (15) 

Bij dit soort reacties stelt er zich na verloop van tijd een 
dynamisch evenwicht in (vaak ook wel chemisch evenwicht of 
kortweg evenwicht genoemd). Soms gebeurt dit binnen een fractie 
van een seconde en soms pas na minuten of zelfs uren. De tijd die 
nodig is voor het bereiken van het evenwicht noemen we de 
insteltijd van een evenwicht. Een dynamisch evenwicht betekent 
dat beide tegengestelde reacties nog steeds lopen, maar dat dit 
uiterlijk niet meer te zien is doordat de beide reacties even snel 
verlopen. De dubbele tegengestelde pijl noemen we dan ook een 
evenwichtspijl. 

Let op dat alleen de snelheden van de beide reacties aan elkaar 
gelijk moeten zijn, dus niet de concentraties van de stoffen links 
en rechts van de evenwichtspijl! In de meeste gevallen is het juist 
zo dat de concentraties niet gelijk zijn. 

Je kunt de situatie van een chemisch evenwicht vergelijken met 
een drukbezochte ruimte, bijvoorbeeld de foyer van een bioscoop, 
waaraan een toiletruimte grenst. In zo’n toiletruimte bevinden 
zich vaak meerdere mensen tegelijk. Stel je een situatie voor 
waarbij er telkens twee personen de toiletruimte ingaan en 
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tegelijkertijd twee personen de toiletruimte verlaten en terug de 
foyer ingaan. Deze situatie is in het figuur hieronder schematisch 
weergegeven. 

 

Doordat het proces waarbij personen de toiletruimte ingaan even 
snel verloopt als het proces waarbij personen de toiletruimte 
verlaten, blijft het aantal personen in de foyer en in de 
toiletruimte steeds gelijk. Er is hier dus sprake van een dynamisch 
evenwicht! Merk op dat het aantal personen in de foyer en het 
toilet daarvoor niet gelijk aan elkaar hoeft te zijn. 

De evenwichtsvoorwaarde 

Om met chemische evenwichten te kunnen rekenen en om er 
voorspellingen mee te kunnen doen, kun je een 
evenwichtsvoorwaarde opstellen. Deze bestaat uit een 
concentratiebreuk en een evenwichtsconstante. 

De algemene regel voor het opstellen van een concentratiebreuk is 
als volgt: 

Bij de reactievergelijking:  

sDrCqBpA +↔+  (16) 

hoort de concentratiebreuk:  

qp

sr

[B][A]
[D][C]

 (17) 

Omdat in de evenwichtstoestand alle concentraties gelijk blijven, 
geldt dat de concentratiebreuk een constante waarde heeft. Dit 
noemen we de evenwichtsconstante (K). De concentratiebreuk met 
de evenwichtsconstante samen noemen we de 

evenwichtsvoorwaarde: K=qp

sr

[B][A]
[D][C]

  (18) 

 
Figuur 8: Dynamisch evenwicht tussen de toiletruimte en de foyer. 
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Op deze manier kun je voor elke evenwichtsreactie een 
evenwichtsvoorwaarde noteren. Bijvoorbeeld voor de 
eerdergenoemde reactie NO2 en N2O4 (vergelijking 15): 

K=2
2

42

(g)] [NO
(g)] O[N

  (19) 

NB: let op dat in een concentratiebreuk alleen de stoffen vermeld 
kunnen worden die gasvormig of opgelost zijn. Van vaste stoffen 
kun je immers geen concentratie geven. 

Verstoring van een evenwicht 

Als er zich een evenwicht heeft ingesteld kan dit ook weer 
verschoven worden, zodra er iets aan de omstandigheden 
verandert: 

• Als de concentratie van één van de stoffen verandert: 

De concentratie van één van de stoffen kan hoger worden, doordat 
er wat van die stof extra wordt toegevoegd. Of lager doordat er 
wat van die stof verdwijnt, bijvoorbeeld doordat het in een andere 
reactie wegreageert. 

Om duidelijk te maken wat er dan met het evenwicht gebeurt, 
kijken we naar de algemene reactie: 

DCBA +↔+   (20) 

Wanneer [A] of [B] hoger wordt, verschuift het evenwicht naar 
rechts. Dat wil zeggen dat de reactie naar rechts tijdelijk sneller 
loopt dan de reactie naar links, totdat er zich een nieuw 
evenwicht heeft ingesteld. Wanneer [A] of [B] kleiner worden, 
verschuift het evenwicht naar links. Op dezelfde manier kun je 
beredeneren wat er gebeurt als [C] of [D] veranderen. Algemeen 
geldt: 

Wanneer de concentratie van een stof kleiner wordt, verschuift 
het evenwicht naar de kant van die stof. 

Wanneer de concentratie van een stof groter wordt, verschuift het 
evenwicht naar de andere kant. 

• Als het volume van het reactiemengsel verandert: 

Wanneer het volume van het reactiemengsel verandert, 
veranderen automatisch ook alle concentraties. Dit heeft invloed 
op de concentratiebreuk: de waarde daarvan kan kleiner of groter 
worden. Maar aangezien K bij constante temperatuur niet 
verandert, moet de waarde van de concentratiebreuk op de een of 
andere manier weer op de oude waarde uitkomen. Aan de hand 
van de evenwichtsvoorwaarde kun je beredeneren of daarvoor de 
concentraties uit de noemer of juist die uit de teller groter 
moeten worden. Als je dat hebt gedaan, weet je ook naar welke 
kant het evenwicht zal verschuiven. 
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• Als de temperatuur verandert: 

De evenwichtsconstante K is alleen afhankelijk van de 
temperatuur. Wanneer de temperatuur verandert, krijgt K dus een 
andere waarde en moeten ook de waardes in de concentratiebreuk 
aangepast worden. 

De energie die bij temperatuurverhoging wordt toegevoerd, wordt 
gebruikt om de endotherme reactie te laten verlopen. Vandaar dat 
bij temperatuurverhoging het evenwicht verschuift in de richting 
van de endotherme reactie. Vanzelfsprekend verschuift het 
evenwicht dan bij temperatuurverlaging in de richting van de 
exotherme reactie. 

Verdelingsevenwicht 

Een verdelingsevenwicht is een dynamisch evenwicht waarbij een 
stof zich verdeelt over twee verschillende oplosmiddelen. Net als 
bij een chemisch evenwicht kun je bij een verdelingsevenwicht 
een evenwichtsvoorwaarde noteren. De evenwichtsconstante 
noemen we dan verdelingsconstante: Kv. En ook bij een 
verdelingsevenwicht kan het evenwicht verstoord worden, 
wanneer bijvoorbeeld een concentratie veranderd wordt. 

21 evenwichten en vergelijkingen 

21.1  
Geef van de volgende evenwichtsreacties de reactievergelijking en 
de evenwichtsvoorwaarde: 
a.  Stikstofmonoxide en zuurstof zijn in evenwicht met 

stikstofdioxide. 
b.  IJzer(III)sulfaat is in evenwicht met de verzadigde oplossing van 

ijzer(III)sulfaat. 

 

21.2  
De stof jood kun je oplossen in zowel water als wasbenzine. 
Wanneer je een reageerbuis neemt met daarin zowel water als 
wasbenzine en je voegt er jood aan toe, zal het jood zich verdelen 
over beide oplosmiddelen. Zoals je weet is de notatie van jood 
opgelost in water als volgt: I2 (aq). Wanneer jood opgelost is in 
wasbenzine, geef je dat op een soortgelijke manier weer: I2 (wb). 
Geef van dit verdelingsevenwicht de reactievergelijking en de 
evenwichtsvoorwaarde. 

 
Scheikundeblok 9 Polariteit 

Zoals je weet wordt een atoombinding gevormd door twee 
elektronen. Dit elektronenpaar zit echter niet altijd precies in het 
midden van de twee atomen. Wanneer het een binding betreft 
tussen twee verschillende atoomsoorten, trekt het ene atoom iets 
harder aan het elektronenpaar dan het andere atoom. Daardoor  
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krijgt dat atoom een klein beetje negatieve lading en het andere 
atoom een klein beetje positieve lading. Omdat er geen sprake is 
van een volledige lading, zoals van een elektron, geven we deze 
lading aan met δ+ en δ-. 

De mate waarin een atoom trekt aan het bindende elektronenpaar, 
hangt af van zijn elektronegativiteit (EN). Hoe groter deze 
waarde, des te harder trekt het atoom aan de elektronen. In Binas 
tabel 40A vind je voor alle atoomsoorten de getalwaarde van de 
elektronegativiteit. Op basis van het verschil in elektronegativiteit 
(ΔEN) tussen de twee atomen, kun je alle bindingen classificeren 
in drie groepen:  

 
NB: de grenzen voor ΔEN zijn een richtlijn en liggen niet helemaal 
vast! De grens van  
0,4 < ΔEN < 1,7 voor een polaire atoombinding komt bijvoorbeeld 
ook voor. In ieder geval wordt de C-H binding over het algemeen 
als apolair beschouwd. 

 

Meestal zijn stoffen die polaire atoombindingen bevatten ook in 
zijn geheel polair, maar dit is niet altijd het geval. Een voorbeeld 
van een stof die wel polaire atoombindingen heeft, maar 
desondanks niet tot de polaire stoffen behoort, is CO2. 

δ-O = Cδ+ = Oδ- 

De C=O bindingen zijn duidelijk polair, want ΔEN = 1,0. Maar 
omdat CO2 een lineair molecuul is, zijn de twee negatieve ladingen 
precies tegengesteld gericht en heffen elkaar dus op. 

Je hebt dus pas met een polaire stof te maken, wanneer er aan 
twee voorwaarden is voldaan: 

• Er zijn polaire atoombindingen aanwezig. 

• De polaire atoombindingen heffen het effect bij elkaar niet op. 

Veel organische moleculen bestaan uit een polair en apolair 
gedeelte. De C-H binding is immers apolair en veel organische 
moleculen hebben een deel dat alleen uit C-atomen en H-atomen 
bestaat. Hoe langer of groter het deel van C- en H-atomen, des te 
kleiner wordt de invloed van het polaire gedeelte. 

Om deze reden is bijvoorbeeld ethanol sterker polair dan 
bijvoorbeeld hexanol. 

Type binding: Richtlijn ΔEN: Voorbeelden: 

Apolaire atoombinding ΔEN < 0,5 H  :  H  of  C  :  H 

Polaire atoombinding 0,5 < ΔEN < 1,8 δ+H   : Clδ- 

Ionbinding ΔEN > 1,8 Na+   :Cl- 
Figuur 9: Tabel met verschillende type atoombindingen. 
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22 Papierchromatografie 
Een sterk vereenvoudigde vorm van chromatografie heb je al 
geleerd in klas 3, namelijk papierchromatografie. Waarschijnlijk 
heb je toen de kleurstoffen in een stift gescheiden.  
a.  Leg uit hoe papierchromatografie werkt.  
b.  Waarom kwam de ene kleurstof hoger op het 

chromatografiepapier dan de andere kleurstof? (Als je het niet 
meer precies weet, overleg dan met je groepsgenoten. Het 
geheugen van vier personen samen is natuurlijk wat groter dan 
dat van slechts een persoon) 

 
Om nu meer te weten te komen over chromatografie en 
gaschromatografie in het bijzonder bestudeer je nu de tekst over 
gaschromatografie, geschreven door Frans Kilian (zie bijlage 1). 
Daarna maak je opdracht 23. 

23 Gaschromatografie 

23.1  
Omdat de theorie over gaschromatografie (GC) uit een flink stuk 
tekst bestaat is het wel zo handig om een korte samenvatting te 
maken met de belangrijkste begrippen. Als hulpmiddel zie je 
hieronder een aantal vragen.  
a.  Wat is bij papierchromatografie de mobiele fase en wat is de 

stationaire fase? 
b.  Wat is bij gaschromatografie de mobiele fase en welke twee 

mogelijkheden zijn er voor de stationaire fase? 
c.  Noem de vijf belangrijkste onderdelen van de nano2 

gaschromatograaf. Beschrijf kort waar elk onderdeel voor dient. 
d.  Wat wordt er bedoeld met de retentietijd? 
e.  Geef de formule voor de verdelingscoëfficiënt en leg uit waar 

elk symbool in deze formule voor staat. 
f.  Wat wordt er bedoeld met de ‘dode tijd’ en de ‘netto 

retentietijd’ en hoe staan deze twee begrippen met elkaar in 
verband? 

g.  Wat is het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve 
analyse? 

 

23.2 
a.  “Een molecuul van een component met een lage K zal zich naar 

verhouding meer in de mobiele fase bevinden dan in de 
stationaire fase…” Leg dit uit. 

b.  Heeft zo’n component met een lage K dan juist een korte of 
een lange retentietijd? 

c.  Leg uit waarom apolaire stoffen bij een polaire kolom een lage 
K hebben. 
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23.3  
Leg uit welke van de twee stoffen de kortste retentietijd zal 
hebben bij het gebruik van een apolaire kolom: 
a.  hexaan of ethanol 
b.  methanol of propanol 
c.  ethanol of ethaanzuur 

 

23.4  
In sommige gevallen kan gelden Khexaan = Kethanol. 
a.  Is er in zo’n geval scheiding mogelijk in een mengsel van hexaan 

en ethanol? 
b.  Waardoor kan deze situatie veroorzaakt worden? 

 

23.5  
Een gaschromatograaf kun je gebruiken voor zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve analyse. 
a.  Wat is het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve 

analyse? 
b.  Welk gegeven uit het chromatogram gebruik je als je met een 

GC een kwalitatieve analyse uitvoert? 
c.  En welk gegeven uit het chromatogram gebruik je in het geval 

van kwantitatieve analyse? 

 

23.6  
De verticale as van een chromatogram heeft de volt als eenheid. 
a.  Leg uit dat het handig zou zijn als de verticale as van het 

chromatogram in mol/s uitgedrukt kon worden. 
b.  Leg uit waarom dat helaas niet gaat. 

 

23.7 
Verschillende stoffen hebben verschillende retentietijden. Aan 
deze retentietijden herkent men de aanwezigheid van 
verschillende stoffen in het mengsel en zo kan men dus een 
kwalitatieve analyse uitvoeren. Maar de retentietijd is niet alleen 
afhankelijk van de soort stof. Wanneer je twee dezelfde mengsels 
onder verschillende omstandigheden door een gaschromatograaf 
laat gaan kunnen de retentietijden erg verschillen. 
a.  Noem minstens twee omstandigheden die je in een 

gaschromatograaf kunt wijzigen en die van invloed zijn op de 
retentietijd van een stof.  

b.  Leg uit waarom de retentietijd afhankelijk is van die 
omstandigheden. 

 

24 Practicum:  
Leren werken met een eenvoudige gaschromatograaf 
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Je gaat nu een practicum doen met de nano2. Dit is een 
vereenvoudigde versie van een gaschromatograaf.. Het doel van 
dit practicum is dat je, door te werken met deze eenvoudige 
gaschromatograaf, jezelf kunt voorbereiden op het werken met 
een ‘echte’ gaschromatograaf. 
In dit  practicum onderzoek je de samenstelling van aanstekergas. 

Voorbereidingsvragen 
Gas uit een sigarettenaansteker is een mengsel van voornamelijk 
propaan en butaan. 
1. Hoeveel isomeren van propaan zijn er? 
2. Hoeveel isomeren van butaan zijn er? 
3. Noem de systematische namen van de isomeren van butaan. 
4. Zoek de kookpunten van (de isomeren van) propaan en butaan 

op. 
5. Hoe komt het dat de stoffen in de aansteker toch vloeibaar zijn 

bij 20°C? 
6. Hoe kun je aan een chromatogram zien of bepaalde stoffen in 

een mengsel aanwezig zijn? 
7. Hoe kun je aan een chromatogram zien hoeveel van een 

bepaalde stof aanwezig is? 

Benodigdheden 
• Een eenvoudige gaschromatograaf (de nano2 of nanoGLC) met 

apolaire kolom. 
• Tenminste drie aanstekers van verschillende merken ( bijv. Bic, 

Cricket, Poppel, Prof, Tokai). 
• Handleiding van de nano2 gaschromatograaf  

Werkwijze 
a.  Sluit de gaschromatograaf op de juiste manier aan op de 

computer (zie blz. 4 t/m 6 van de handleiding). 
b.  Stel de computer op de juiste manier in. De toa of docent kan 

je hierbij helpen. 
c.  Neem op de volgende manier een monster van één van de 

aanstekers. 
• Houd een injectiespuit van 1 ml zonder naald met de opening 

over het ventiel van de aansteker. 
• Druk de knop van de aansteker in zodat het ventiel open gaat. 
• Zuig heel langzaam 0,3 ml aanstekergas in de injectiespuit.  
• Plaats de injectienaald met de beschermhuls op de spuit. 
d.  Analyseer het aanstekergas op de volgende manier met de 

gaschromatograaf. 
• Neem de beschermhuls van de naald van de injectiespuit. 
• Spuit de injectiespuit in één keer leeg in de injectiepoort van 

de gaschromatograaf en start tegelijk de meting op de 
computer. 

• Als alle stoffen de detector gepasseerd zijn kun je de meting 
stoppen. 

e.  Bewaar het gaschromatogram (opslaan op de computer)! 
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f.  Maak op dezelfde wijze gaschromatogrammen met de twee 
andere aanstekers. 

Vragen over je meetresultaten 
Vergelijk de drie gaschromatogrammen. 
a.  Bevat het aanstekergas nog iets anders dan propaan en butaan 

en zo ja wat? 
b.  Welke aansteker bevat in verhouding het meeste propaan? 
c.  In welke aansteker denk je dat bij kamertemperatuur de druk 

het hoogst is? 

Meetrapport 
Maak van dit practicum een meetrapport volgens ► werkinstructie 
practicumverslag in de NLT Toolbox. 
Door te werken met een eenvoudige gaschromatograaf, heb je nu 
de belangrijkste principes van gaschromatografie leren kennen. 
Maar je kunt je wellicht voorstellen dat bij een ‘echte’ 
gaschromatograaf nog veel meer komt kijken. De volgende bron 
gaat over een aantal belangrijke verschillen tussen een eenvoudige 
en een ‘echte’ gaschromatograaf en behandelt een aantal 
methodes om precies te kunnen bepalen hoeveel stof er in een 
mengsel zit. 
Bestudeer deze bron en maak daarna opdracht 25. 

 
Tekstbron 9 Verschillen tussen een eenvoudige en 
een ‘echte’ GC 

Het belangrijkste verschil tussen de nano2 en een ‘echte’ GC is dat 
er bij een echte GC verwarming plaatsvindt van de kolom, terwijl 
bij de nano2 alles bij kamertemperatuur gebeurt. De verwarming 
van de kolom zorgt ervoor dat mengsels die bij kamertemperatuur 
vloeibaar zijn, gasvormig worden gemaakt. Het voordeel voor de 
nano2 om te werken bij kamertemperatuur is dat hierdoor de 
apparatuur een stuk eenvoudiger is. Het nadeel is echter dat het 
toepassingsgebied van de nano2 erg beperkt is, want mengsels die 
bij kamertemperatuur vloeibaar zijn, kunnen bijna niet gebruikt 
worden. Om te zorgen dat de kolom van een GC gelijkmatig op de 
juiste temperatuur kan worden gebracht, wordt de kolom in een 
oven geplaatst. 

Een ander belangrijk verschil ligt in het gebruik van het dragergas. 
Bij de nano2 wordt gewoon lucht gebruikt dat aangevoerd wordt 
m.b.v. een eenvoudig pompje. Bij een ‘echte’ GC maakt men 
gebruik H2, He, N2 en soms van Ar. Er is dan ook een stalen 
gascilinder nodig en een regelsysteem om zeer nauwkeurig de 
gasstroomsnelheid te kunnen instellen. 

Je hebt in opdracht 23.5 geleerd dat de oppervlakte van een piek 
in een chromatogram een maat is voor de hoeveelheid van een 
stof. Maar met alleen de piekoppervlakte weet je natuurlijk nog 
niets. Het zal op de een of andere manier omgerekend moeten 
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 worden naar een hoeveelheid in gram of mol of naar een 
concentratie. Er is een aantal manieren om dit te doen. Men 
maakt bij elke manier min of meer gebruik van het gegeven dat de 
piekoppervlakte voor een bepaalde stof evenredig is met de 
hoeveelheid die werd geïnjecteerd. Wanneer je er voor zorgt dat 
je steeds hetzelfde volume injecteert, is de piekoppervlakte dus 
ook evenredig met de concentratie van de betreffende stof. 

De 100%-methode 

Dit is de eenvoudigste methode waarbij je simpelweg de 
percentages van elke stof in het mengsel uitrekent door de 
piekoppervlakte te delen door de totale oppervlakte van alle 
pieken bij elkaar en dat te vermenigvuldigen met 100. Een nadeel 
van deze methode is echter dat hij niet breed inzetbaar is. Dat 
komt doordat een detector niet voor elke stof even gevoelig is. 
Wanneer een detector voor stof 1 gevoeliger is dan voor stof 2, 
kan de detector van stof 1 meer detecteren en een grotere piek 
weergeven dan van stof 2, ook al is er van stof 1 en stof 2 evenveel 
aanwezig. 

De 100%-methode kan dus alleen toegepast worden wanneer je een 
mengsel hebt met alleen maar stoffen die heel veel op elkaar 
lijken, waardoor de detector voor alle componenten even gevoelig 
is. 

Voorbeeld van een berekening met de 100%-
methode: 

Een mengsel van alkanen geeft een chromatogram met de 
volgende piekoppervlaktes: 

pentaan: 340 

octaan: 270 

decaan: 490 

percentage pentaan:  

%9,30100
490270340

340
=⋅

++
    (21) 

percentage octaan: 

 %5,24100
490270340

270
=⋅

++
    (22) 

percentage decaan:  

%5,44100
490270340

490
=⋅

++
    (23) 

De externe standaard 

Bij het gebruik van een externe standaard maak je gebruik van een 
standaardoplossing met een bekende concentratie van de stof die 
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je wilt onderzoeken. Je injecteert eerst deze oplossing in de 
chromatograaf en daarna het mengsel dat je wilt onderzoeken. 
Wanneer je zorgt dat je steeds dezelfde hoeveelheid injecteert, is 
de verhouding van de piekoppervlaktes gelijk aan de verhouding 
van de concentraties. Je kunt dan een verhoudingstabelletje of de 
onderstaande formule gebruiken om de concentratie van de te 
onderzoeken stof te berekenen: 

s

x

s

x

O
O

c
c

=            (24) 

ofwel     

s
s

x
x c

O
O

c ⋅=        (25) 

• cx  =  onbekende concentratie van de te onderzoeken 
stof 

• cs  =  bekende concentratie in de standaardoplossing 

• Ox  =  piekoppervlakte van de onbekende concentratie 
van de te onderzoeken stof 

• Os  =  piekoppervlakte van de bekende concentratie in de 
standaardoplossing 

Om een grotere nauwkeurigheid te bereiken, maakt men 
verschillende standaardoplossingen waarvan de concentratie 
oploopt. Je kunt dan een ijklijn maken door de piekoppervlakte uit 
te zetten als functie van de concentratie. 

De interne standaard 

Bij deze methode voegt men een bekende hoeveelheid van een 
bepaalde stof toe aan het te onderzoeken mengsel. De stof die 
men toevoegt noemt men de interne standaard. Aan de hand van 
de piekoppervlakte en de concentratie van de interne standaard 
en de piekoppervlakte van de te onderzoeken stof, kun je dan de 
concentratie van de te onderzoeken stof berekenen. Je maakt dan 
net als bij de externe standaard gebruik van het feit dat de 
verhouding van de piekoppervlaktes gelijk is aan de verhouding 
van de concentraties. Het nadeel van deze methode is dat dit 
alleen op gaat als de detector even gevoelig is voor de te 
onderzoeken stof als voor de interne standaard. Vaak is dat niet 
het geval en dan moet er een gevoeligheidsfactor in de berekening 
worden betrokken. Hoe dit precies in zijn werk gaat laten we hier 
even buiten beschouwing. 
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25 Opdracht 

25.1  
Leg uit dat het toepassingsgebied van de nano2 beperkt is en 
bedenk ook waarom dit onderzoek (de bepaling van alcohol) niet 
met de nano2 uitgevoerd kan worden. 

 

25.2  
Zowel het gebruik van een luchtpompje als het gebruik van een 
gascilinder met H2, He, N2 of Ar heeft voordelen. 
a.  Bedenk een voordeel van het gebruik van een luchtpompje. 

Denk hierbij aan het feit dat de nano2 op een middelbare 
school gebruikt moet worden. 

b.  Bedenk een voordeel van het gebruik van een gascilinder met 
H2, He, N2 of Ar ten opzichte van gewoon lucht. Denk hierbij 
aan de samenstelling van de gassen. 

 

25.3  
Haal je meetresultaten uit het practicum met de eenvoudige 
gaschromatograaf er nog eens bij. Je hebt al bepaald welke 
aansteker in verhouding de meeste propaan bevat. Nu ga je 
precies uitrekenen hoeveel propaan elke aansteker bevat. 
a.  Welke van de methodes, beschreven in bron 9 kun je hiervoor 

het beste gebruiken? Leg je antwoord uit. 
b.  Bereken voor elke aansteker precies hoeveel propaan erin zit. 

 

26 Practicum: Het onderzoek m.b.v. een ‘echte’ 
gaschromatograaf 

Voorbereidingsvragen 
• Met behulp van een gaschromatograaf ga je uitzoeken hoeveel 

alcohol er in een breezer en in bier zit. Ben je dan bezig met 
een kwalitatief of kwantitatief onderzoek? 

• Kunnen we bij dit onderzoek naar het alcoholgehalte gebruik 
maken van de 100%-methode? Waarom wel of niet? 

• In de gaschromatograaf mogen geen vaste deeltjes terecht 
komen. De oplossing moet dus volledig helder zijn. 

a.  Bedenk hier een reden voor. 
b.  Zijn bier en breezer van zichzelf al helder? Zo niet, bedenk dan 

een manier om ze helder te maken. 
c.  Soms wordt het probleem van een troebele oplossing omzeild 

door niet de vloeistof te injecteren, maar de damp die boven de 
vloeistof hangt. Bedenk waarom je ook op die manier het 
alcoholpercentage van een drank kunt bepalen. 
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Uitvoering 
De uitvoering van dit onderzoek wordt bepaald in overleg met de 
betreffende HBO-instelling of universiteit. Via de contactpersoon 
van de instelling zul je instructies voor de uitvoering ontvangen en 
eventueel wat je verder moet doen ter voorbereiding. 

Verslag 
Maak een practicumverslag volgens ► werkinstructie 
practicumverslag in de NLT Toolbox. 

Met behulp van een gefractioneerde destillatie 
Wanneer je de alcoholbepaling niet met behulp van de 
gaschromatograaf gaat doen, kun je gefractioneerde destillatie 
gebruiken. De scheidingsmethode destilleren ken je al uit de 
tweede of derde klas, maar gefractioneerde destillatie is 
hoogstwaarschijnlijk nieuw voor je. 
Om je geheugen weer even op te frissen, ga je eerst een aantal 
vragen en opdrachten maken over destillatie. Daarna komt de 
gefractioneerde destillatie aan bod. 

27 Destillatie 

27.1  
Hieronder zie je een tekening van een destillatieopstelling. 
Benoem de verschillende onderdelen. Wanneer je van bepaalde 
onderdelen de naam niet meer weet, kun je een scheikundeboek 
uit de derde klas raadplegen of het opzoeken op Internet. 

 
 

27.2  
Bij sommige van de onderstaande vragen wordt verwezen naar de 
onderdelen in figuur 9. 

 
Figuur 10: De destillatieopstelling. (bron 5) 
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a.  Elke scheidingsmethode berust op een verschil in 
stofeigenschappen. Om welke stofeigenschap gaat het bij 
destillatie? 

b.  Hoe noemen we de vloeistof die bij onderdeel 6 terecht komt? 
c.  Hoe noemen we de vloeistof die achterblijft bij onderdeel 3? 
d.  Voor het aansluiten van de waterslangen op onderdeel 7 bestaat 

maar één goede manier. Je mag de aan- en afvoer niet 
omdraaien. Leg uit waarom de koeler alleen op die ene manier 
goed werkt. 

 

27.3 
a.  Bij het koken van een mengsel zijn de uitgedreven dampen 

rijker aan het meest vluchtige bestanddeel. Is dit het 
bestanddeel met het laagste of hoogste kookpunt? 

b.  De resterende vloeistof wordt rijker aan het minder vluchtige 
bestanddeel. Gaat het kookpunt van de vloeistof hierdoor 
omhoog of omlaag? 

 
Bij de gewone destillatie zal de scheiding meestal niet voldoende 
zijn. Het meest vluchtige bestanddeel zal wel als eerste gaan 
verdampen, maar er komt vrijwel altijd ook wat van het minder 
vluchtige bestanddeel mee. Om de scheiding te verbeteren kan 
men gebruik maken van een gefractioneerde destillatie. In de 
volgende bron kun je lezen wat dat inhoudt. 

 
Tekstbron 10 De gefractioneerde destillatie 

Fractioneren 

Om de scheiding te verbeteren kan men een zogenaamde 
destillatiekolom inzetten. Deze manier van destilleren wordt 
rectificeren of fractioneren genoemd. Een destillatiekolom bestaat 
uit een holle buis met daarin een zogenaamde pakking, een 
materiaal met een groot oppervlak waarmee vloeistoffen en 
gassen intensief met elkaar in contact gebracht worden. De damp 
wordt dan niet meteen na de vorming gescheiden en 
gecondenseerd, maar omhoog geleid door de kolom. De damp die 
boven uit de kolom treedt wordt gecondenseerd en in de kolom 
teruggevoerd. In de kolom ontstaat zo een opgaande dampstroom 
en een neergaande vloeistofstroom die in de kolom met elkaar in 
contact komen. Hierbij vindt een uitwisseling plaats: De 
hoogkokende producten hebben de neiging naar de vloeistoffase te 
gaan en de laagkokende producten naar de dampfase. Hierdoor 
wordt de damp bij het naar boven gaan aangereikt met vluchtige 
bestanddelen en de vloeistof gelijktijdig met minder vluchtige 
bestanddelen. Er zal zich een temperatuurevenwicht instellen 
waarbij naarmate men hoger in de kolom komt, een steeds lagere 
temperatuur heerst. De zuiverheid van de laagkokende 
verbinding(en) zal naar boven toe in de kolom steeds verder 
toenemen. Een (klein) deel van de damp die de top van de 
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 destillatiekolom heeft bereikt wordt nu afgescheiden 
gecondenseerd!  

(bron 6) 

Destilleerkolommen 

Er bestaan verschillende soorten destilleerkolommen. Zo zijn er 
destilleerkolommen met een pakking die kan bestaan uit metalen 
spons of uit glazen bolletjes. Een andere destillatiekolom is de 
vigreux. Bij deze kolom wordt het grotere oppervlak niet 
veroorzaakt door een pakking, maar een binnenwand die bestaat 
uit uitstekende glazen punten. Daarnaast is er ook nog de gewone 
destilleerkolom met een gladde binnenwand en zonder pakking. Je 
kunt zo’n gewone destilleerkolom eventueel zelf vullen met een 
pakking naar keuze, maar je kunt hem ook leeg gebruiken.  Maar 
je kunt je wellicht voorstellen dat er met zo’n lege kolom een 
minder goede scheiding zal ontstaan, dan met bijvoorbeeld een 
vigreux. 

 

 
 
Figuur 11: Een vigreux destillatiekolom. Foto: Elja Fallaux 
 

 
Figuur 12: Gewone 
destilleerkolom met een gladde 
binnenwand 
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Opstelling van een gefractioneerde destillatie 

De opstelling voor een gefractioneerde destillatie is grotendeels 
hetzelfde als die van een gewone destillatie. Het belangrijkste 
verschil is de toevoeging van een destilleerkolom. 

De destilleerkolom wordt geplaatst tussen de destillatie- of 
rondbodemkolf en het opzetstuk waar de thermometer in 
geplaatst wordt. Omdat daardoor de koeler een stuk hoger komt te 
zitten, wordt de opvangkolf ook hoger geplaatst. Dit kan gedaan 
worden door de opvangkolf in een klem te plaatsen en aan een 
statief te bevestigen of door hem op een speciaal 

 laboratoriumliftje te plaatsen. In figuur 13 zie je een foto van een 
opstelling van een gefractioneerde destillatie. 

 

28 Practicum:  

het verschil tussen gewone destillatie en gefractioneerde 
destillatie 

Je gaat nu onderzoeken of er in de praktijk ook echt een duidelijk 
verschil is tussen een gewone en een gefractioneerde destillatie. 

 
Figuur 13: Opstelling voor gefractioneerde destillatie. 
foto: Elja Fallaux 
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Wanneer er voldoende tijd is voer je met je groep beide 
destillaties zelf uit. 
Wanneer er niet voldoende tijd is om alle groepen zelf beide 
destillaties uit te laten voeren, kunnen de verschillende groepen 
onderling samenwerken: een aantal groepen zal dan een gewone 
destillatie uitvoeren en de andere groepen voeren de 
gefractioneerde destillatie uit. Dit alles moet natuurlijk in overleg 
met je docent gebeuren. 

Voorbereidingsvragen 
a.  Om na te gaan of er een goede scheiding heeft plaatsgevonden, 

kun je het destillaat analyseren op zuiverheid. Maar het kan ook 
eenvoudiger, door simpelweg het temperatuurverloop bij te 
houden tijdens de destillatie. In figuur 13 zie je twee grafieken 
die het temperatuurverloop weergeven tijdens een destillatie.  

Bespreek in je groep welke van de twee destillaties de beste 
scheiding heeft gegeven. Formuleer samen een antwoord waarin je 
goed uitlegt hoe je aan je antwoord bent gekomen. 

 

destillatie A

0

20

40

60

80

100

120

140

0 10 20 30 40 50
volume opgevangen (mL)

te
m

pe
ra

tu
ur

 (C
)

 

destillatie B

0

20

40

60

80

100

120

140

0 10 20 30 40 50
volume opgevangen (mL)

te
m

pe
ra

tu
ur

 (C
)

 
Figuur 14: Temperatuurverloop tijden destillatie. 
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b.  Je gaat een mengsel destilleren van aceton en azijnzuur. Zoek 
van deze beide stoffen de kookpunten op. Dit kan in een 
chemiekaartenboek dat je bij de toa kunt vinden, of anders op 
wikipedia. 

c.  Het werken met aceton en azijnzuur brengt risico’s met zich 
mee. 

a.  Zoek op welke risico’s dat zijn. Ook dit kun je vinden in een 
chemiekaartenboek of op wikipedia. Wikipedia geeft bij veel 
stoffen een link naar de “International Chemical Safety Card” 
(in het nederlands). 

b.  Bedenk waarom je bij deze destillatie alleen een 
verwarmingsmantel mag gebruiken en geen brander. 

c.  Bedenk waarom de destillatie in de zuurkast moet plaatsvinden. 

Benodigdheden 
• mengsel van azijnzuur en aceton 
• opstelling voor een gefractioneerde destillatie met een 100 ml 

kolf 
• opstelling voor een gewone destillatie met een 100 ml kolf 
• Als opvangkolf gebruik je een 50 ml maatcilinder. 
• Als verwarmingsbron mag je zowel een bunsenbrander als een 

verwarmingsmantel gebruiken. Een verwarmingsmantel werkt 
makkelijker, dus als deze voldoende beschikbaar zijn, kun je 
die het beste gebruiken. Zie ook opmerking ii van vraag 3. 

• verwarmingsmantel 
• kooksteentjes 
• aluminiumfolie 
• zuurkast 

Werkwijze gewone destillatie 
• Bouw de opstelling voor de gewone destillatie in een zuurkast. 

Zorg dat de kolf schoon én droog is. 
• Let op de stand van de thermometer: het bovenste niveau van 

het kwikreservoir moet zich op dezelfde hoogte bevinden als 
het punt waar de damp de koeler ingaat. 

• Meet met de maatcilinder 50 ml van het aceton-azijnzuur 
mengsel af en doe dit in de kolf. Voeg een paar kooksteentjes 
toe. 

• Nu kan het verwarmen beginnen. Dit dient voorzichtig en 
langzaam te gebeuren, zodat de destillatie traag en continue 
verloopt. Een richtlijn voor de snelheid van het destillatieproces 
is 1 druppel per seconde. 

• Vang het destillaat op in de maatcilinder en noteer na elke 5 ml 
de temperatuur. 

• Stop de destillatie wanneer je 45 ml hebt opgevangen. 

Werkwijze gefractioneerde destillatie 
De werkwijze voor de gefractioneerde destillatie is gelijk aan die 
van de gewone destillatie met slechts de volgende twee 
uitzonderingen: 
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• de opstelling moet natuurlijk een destilleerkolom bevatten; 
• zorg dat de kolf en de kolom ingepakt zijn met aluminiumfolie; 

zonder aluminiumfolie koelt de kolom namelijk te sterk af 
(vooral bovenin) en komt er geen destillaat meer over. 

Verwerking resultaten 
Verwerk je meetgegevens in Excel: maak van beide destillaties een 
grafiek waarin je het temperatuurverloop duidelijk kunt aflezen. 
Gebruik hiervoor ► werkinstructie grafieken maken in de NLT 
Toolbox. Trek aan de hand van die grafieken conclusies over het 
verschil tussen een gewone en een gefractioneerde destillatie. 

 

Verslag 
Maak een practicumverslag volgens ► werkinstructie 
practicumverslag in de NLT Toolbox. 
Nu je geleerd hebt wat een gefractioneerde destillatie inhoudt, 
kun je deze methode gaan toepassen voor het bepalen van het 
alcoholpercentage in bier en in breezer. 

29 Onderzoeksopdracht:  

klopt het V% alcohol op het etiket van bier en breezer? 
De uitvoering van dit onderzoek bestaat uit twee delen: 
• - de gefractioneerde destillatie om alle ethanol (=alcohol) uit 

de drank te halen 
• - het maken van een ijklijn om het V% van alcohol te bepalen. 
Bij dit onderzoek zul je met pipetten en maatkolven moeten 
werken. Dat is glaswerk waar heel nauwkeurig vloeistoffen mee 
afgemeten kunnen worden. Een werkinstructie hiervoor ► is te 
vinden in de NLT Toolbox.  

Voorbereidingsvragen 
Bestudeer eerst de werkwijze voor de gefractioneerde destillatie 
en die voor het maken van de ijklijn. Maak daarna de 
onderstaande vragen. 
a. Zoals je kunt lezen in de werkwijze wordt eerst alle ethanol 

gedestilleerd en opgevangen in een maatkolf van 100 ml. 
Vervolgens wordt die maatkolf aangevuld met gedestilleerd 
water. De hoeveelheid drank die wordt gedestilleerd is ook 
precies 100 ml. Dat is natuurlijk geen toeval. Waarom moeten 
deze waardes precies gelijk aan elkaar zijn? 

b. Na de destillatie bepaal je de dichtheid van de 
destillaatoplossing. Vervolgens lees je in de ijklijn af welk 
volume% bij die dichtheid hoort. Waarom moet de ethanol eerst 
uit de drank gehaald worden? Kun je niet gewoon rechtstreeks 
de dichtheid van de drank bepalen en dan het volume% alcohol 
aflezen uit de ijklijn? Leg je antwoord uit. 

c. Bij aanwijzing e van de werkwijze voor de destillatie en 
aanwijzing a van de werkwijze voor de ijklijn wordt specifiek 
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gevraagd naar een schone en droge maatkolf. Waarom is het zo 
belangrijk dat die maatkolf droog is? 

d. Bij aanwijzing e van de werkwijze voor de ijklijn wordt er ook 
gevraagd naar schoon en droog glaswerk, maar dit keer om een 
andere reden. Welke reden? 

e. Bij aanwijzing e en f van de werkwijze voor de ijklijn wordt de 
maatkolf omgespoeld met gedestilleerd water, maar niet droog 
gemaakt. Waarom kun je hier wel een natte maatkolf 
gebruiken? 

Benodigdheden 
• 100 ml bier 
• 100 ml breezer 
• 2 ml 1 M NaOH 
• gedestilleerd water 
een gefractioneerde destillatieopstelling 
een verwarmingsmantel of bunzenbrander 
• volumepipet van 25 ml en 100 ml 
• een pipet van 1 ml of een spuit van 5 ml 
• Absolute ethanol 
• Kooksteentjes 
• Indicatorpapier 
• 2 maatkolven van 100 ml met stop 
• 1 maatkolf van 50 ml met stop 
• verschillende bekerglazen 
• een analytische balans 

Werkwijze gefractioneerde destillatie 
• Pipetteer exact 100 ml bier in een destillatiekolf. Probeer te 

voorkomen dat het bier gaat schuimen, want dat pipetteert erg 
lastig. Mocht er toch schuim ontstaan, laat dan de onderkant 
van de schuimkraag gelijk vallen met de maatstreep van de 
pipet. Meestal is de hoeveelheid vloeistof in het schuim 
verwaarloosbaar; schuim bestaat immers vooral uit lucht. 

• Voeg met een pipet of een klein spuitje druppelsgewijs ± 1 ml 1 
M NaOH oplossing toe tot de pH licht alkalisch is. Controleer dit 
met indicatorpapier; de pH moet iets boven 7 liggen. 

• Voeg enkele kooksteentjes toe. 
• Bouw een gefractioneerde destillatieopstelling. Laat je 

opstelling controleren voor je start met destilleren. 
• Weeg nauwkeurig een schone en droge (!) maatkolf van 100 ml 

+ stop. Noteer de massa in de tabel in bijlage 2 . 
• Plaats de gewogen maatkolf onderaan de liebigkoeler om het 

destillaat op te vangen.  
• Blijf verwarmen totdat de temperatuur gestegen is tot 100 ºC 

en/of tot het volume van het mengsel in de destillatiekolf tot 
op de helft gedaald is. De vloeistof in de maatkolf bevat nu de 
volledige hoeveelheid ethanol die in het bier aanwezig is. 
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• Vul het destillaat aan tot de maatstreep met gedestilleerd 
water.  

• Weeg nauwkeurig de maatkolf + stop + inhoud. Noteer de massa 
in de tabel in bijlage 2. 

• Herhaal stap a t/m i voor de breezer. 

Werkwijze voor het maken van de ijklijn 
• Neem een schone en droge (!) maatkolf van 50 ml met stop en 

bepaal nauwkeurig de massa. 
• Pipetteer 25 ml ethanol in de maatkolf en bepaal de massa van 

de ethanol en de maatkolf samen. 
• Vul de maatkolf aan met gedestilleerd water en bepaal 

wederom de massa van de maatkolf + stop + inhoud. 
• Je hebt nu een oplossing van 50 volume% ethanol in water. 

Bereken ook het massa% ethanol en de dichtheid van de 
oplossing. 

• Giet de oplossing in een schoon en droog (!) bekerglas en spoel 
de maatkolf om met gedestilleerd water. 

• Pipetteer nu 25 ml van de ethanoloplossing terug in de maatkolf 
en vul hem aan met gedestilleerd water. Bepaal de massa van 
de ontstane oplossing. Bereken het volume- en 
massapercentage en de dichtheid van deze oplossing. 

• Herhaal de laatste twee stappen nog twee keer. 
• Je kunt de meetresultaten in bijlage 2 noteren. 
• De dichtheid van een ethanol-oplossing en het bijbehorende 

massapercentage is op te zoeken in het Handbook of CRC. 
Controleer aan de hand van die gegevens je meetresultaten. 

Verwerking resultaten 
Verwerk de volumepercentages en de dichtheden van de 
ijkoplossingen in Excel tot een ijklijn. Gebruik hiervoor 
► werkinstructie grafieken maken in de NLT Toolbox.  
Bereken de dichtheid van de destillaatoplossingen van bier en van 
breezer. Lees in de ijklijn af wat het V% ethanol is van beide 
dranken. 

Verslag 
Maak een practicumverslag volgens ► werkinstructie 
practicumverslag in de NLT Toolbox. 

30 Portfolio 
Je hebt nu het alcoholpercentage van verschillende dranken 
bepaald met behulp van een gaschromatograaf  (paragraaf 3.5.2) 
of met behulp van gefractioneerde destillatie (paragraaf 3.5.3). 
Dat deed je om na te gaan of de opgegeven percentages 
overeenkomen met de werkelijke percentages. Deze percentages 
zijn namelijk van belang, omdat je anders verkeerde uitkomsten 
krijgt bij de Widmark-formule, de formule waarmee je de BAC-
waarde kan bepalen. En die BAC-waarde kun je weer gebruiken, 
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om te bepalen of het verantwoord is aan het verkeer deel te 
nemen. 
Noteer in je portfolio je uitkomsten, practicumverslagen en 
antwoorden op vragen. Noteer ook of je afwijkingen heb 
geconstateerd ten opzichte van de opgegeven percentages en 
welke gevolgen dat heeft. Hoe betrouwbaar was je onderzoek? 
Hoe was de samenwerking? En als je naar een hogeschool of 
universiteit bent geweest om gaschromatografisch onderzoek te 
doen, wat waren je ervaringen daar? 
Wat is van belang om mee te nemen naar je presentatie? 

 

3.6 Hoe kun je de Widmark-formule 
automatiseren? 

Is het mogelijk om je BAC-waarde snel te berekenen? Met behulp 
van de formule uit paragraaf 3.4 kun je met een aantal gegevens 
wel tot een antwoord komen. Maar dat is nogal wat rekenwerk. We 
gaan dit werk in deze laatste paragraaf automatiseren.  
We willen een programma dat beslist of deelname aan het verkeer 
nog verantwoord is. Door het invoeren van alle relevante 
grootheden (zoals bijvoorbeeld het aantal gedronken glazen en de 
tijd) berekent het programma je BAC-waarde en beslist of deze 
onder of boven de norm ligt. 
Dat kan door te gaan programmeren met je GR. Het is ook 
mogelijk om te modelleren in een speciaal daarvoor gemaakte 
omgeving zoals COACH 6 of Powersim. Je docent beslist welke 
manier je gaat gebruiken. 
Het maken van een model is het ingeven van een aantal 
rekenregels in de GR, die vervolgens met een aantal startwaarden 
gaat rekenen aan veranderende processen. Het verloop van je 
Bloed Alcohol Concentratie tijdens (en na) het drinken van alcohol 
is zo’n proces. 
In de Toolbox van NL&T vinden jullie een uitleg over het gebruik 
van de GR of COACH 6 bij modelleren of programmeren. 

31 Programmeer opdracht 
Maak een programma of een model dat voldoet aan de volgende 
eisen: 
• Het vraagt in elk geval aan de gebruiker alle relevante 

grootheden. 
• De uitkomst van het doorlopen van het programma moet zijn:  
• de BAC-waarde en daaraan gekoppeld het advies of de 

gebruiker wel of niet aan het verkeer mag deelnemen. 
• Eventueel kun je ook nog door de gebruiker laten invoeren of 

hij sinds kort zijn rijbewijs heeft of al langer dan 5 jaar. Op 
basis daarvan gebruik je dan een BAC van 0,2 of 0,5 g/l om 
advies te geven. 
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4 Afsluiting 

In de ethologie gebruiken we het begrip Black Box. Het wordt 
gebruikt om een dier objectief te bestuderen. Er komen allerlei 
prikkels binnen: de input. Daarop reageert het dier op een 
bepaalde manier: de output. Wat er precies in het dier zelf 
omgaat weten we niet precies: het is een black box. 

 
In deze module heb je geleerd wat bij alcoholgebruik de input is: een zekere hoeveelheid alcohol. De output is 
onder meer een vertraagd reactievermogen. Dit leidt tot risico’s in het verkeer. Wat er in de black box gebeurt 
weten we inmiddels ook: de neurotransmissie wordt vertraagd en de alcohol wordt geleidelijk afgebroken. 
 

32 Opdracht 
Neem het volgende schema over. Zet de verschillende paragrafen 
van deze module in de juiste kolom. 

 

33 Opdracht 
In paragraaf 2.3 heb je gelezen dat in Drenthe de rijvaardigheid 
van jongeren werd getest na het gebruik van alcohol (zie tekstbron 
1). Het NOS-journaal heeft hier opnamen van gemaakt. Ga naar de 
onderstaande link en kies dan voor “dronken achter het stuur als 
test”.  

                Input       Black Box              Output 
 
 
 
 
 

  

Figuur 16: Schema voor opdracht 32. 

 

 
 
     INPUT 

 
 
   OUTPUT 

BLACK BOX 

 
Figuur 15: Een black box kent input en output. 
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► URL14.  
Zoals je in deze reportage kunt zien, wordt een zekere Harry 
dronken gevoerd. Daarna ondergaat hij een rijtest.  
Neem de onderstaande tabel over en vul hem in aan de hand van 
wat je ziet en hoort op de video. 

 

34 Portfolio 
In de loop van deze module heb je een aantal keren je portfolio 
moeten invullen. Zo hebben we om je mening gevraagd en om 
argumenten te geven. Zoals we in de inleiding hebben aangegeven 
is het bedoeling hiermee eerst jezelf te overtuigen en dan de 
ander. 
Eerst jezelf… 
In de inleiding hebben we je een aantal vragen gesteld. Een paar 
vragen stellen we je hier nog een keer. 
 

34.1 
a  In hoeverre kun je waardering opbrengen voor de BOB-

campagne? Geef je waardering weer met een cijfer op een 
schaal van 1 tot 10. 

b  Wat is voor jou het toelaatbare promillage, als je deelneemt 
aan het verkeer?  

c  Geldt dit ook, als je een scooter of brommer rijdt of als je 
gewoon fietst? 

d  De overheid heeft op 1 januari 2006 bepaald, dat beginnende 
bestuurders al strafbaar zijn bij 0,2 ‰. Normaal is dat 0,5 ‰. 

Is  dit een verstandig besluit of is dit een verkapte vorm van 
leeftijdsdiscriminatie?  

e  Uit een onderzoek in 2003 bleek, dat één op de drie 
vijftienjarigen maandelijks een keer dronken is. Vind je dit 
veel, normaal of weinig?  

f  In hoeverre is je mening bij deze vragen veranderd? Leg uit 
waarom. 

…dan de ander 
Loop je portfolio nog eens door en kijk nog eens naar de 
argumenten, die jij zou willen gebruiken, om een ander te 
overtuigen.  
 

34.2 
Deel je argumenten in in onderstaande tabel. Zet je belangrijkste 
argumenten bovenaan. 

                Input Harry              Output 
 
 
 
 
 

  

Figuur 17: Schema voor opdracht 33. 
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Een debat 
Er is een aantal debatingclubs in Nederland, zoals de Erasmus 
Debating Society in Rotterdam en de Utrecht Debating Society. 
Ook middelbare scholen doen elk jaar mee aan 
debatingwedstrijden. Het debaten kent een aantal spelregels en 
technieken. Wil je daar meer over weten, ga dan naar de volgende 
site. 
► zie URL15. 
Het onderwerp ‘Verkeer en Alcohol’ leent zich goed voor een 
debat. Het gaat erom dat de één een stellingname verdedigt, 
terwijl de ander die juist aanvalt. Zo’n stelling zou bijvoorbeeld 
kunnen zijn: ‘De wettelijk leeftijd, waarop je alcohol mag kopen 
zou omlaag moeten’ of ‘De verkoop en consumptie van alcohol zou 
verder ingeperkt moeten worden of zelfs verboden’. 
Misschien is het mogelijk om in jouw klas een debatingwedstrijd te 
houden met betrekking tot het onderwerp ‘Alcohol en Verkeer’.  

                Input       Black Box              Output 
 
 
 
 
 

  

Figuur 18: Schema voor opdracht 34.2. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Chromatografie 

door Frans Kilian 

Chromatografie 
Onder chromatografie verstaan we een verzameling 
scheidingsmethoden waarbij gebruik wordt gemaakt van 
verschillen in verdeling van de te scheiden stoffen over twee niet 
mengbare fasen, een mobiele en een stationaire fase. De mobiele 
fase stroomt hierbij langs de stationaire fase. Er stelt zich voor 
elke stof afzonderlijk een verdelingsevenwicht in. Voor een stof A 
zou dit als volgt kunnen worden weergegeven: 

stationairmobiel AA ↔  (26) 

Een stof die door de ligging van het evenwicht voornamelijk in de 
mobiele fase voorkomt, zal snel door de mobiele fase worden 
meegevoerd. De moleculen van een stof die zich op grond van zijn 
evenwicht voornamelijk in de stationaire fase bevinden, zullen 
zich minder snel met de mobiele fase mee kunnen verplaatsen. 
Door dit proces wordt een mengsel gescheiden in zijn 
samenstellende componenten. 
In 1906 vond de eerste chromatografische scheiding plaats. De 
russiche botanicus Tswett onderzocht de samenstelling van 
plantenkleurstoffen. Hier komt de naam chromatografie vandaan 
(chromatos is Grieks voor kleur).  
Chromatografische technieken worden vrijwel uitsluitend gebruikt 
als analysetechniek, dus om inzicht te krijgen in de samenstelling 
van mengsels. 
Men maakt onderscheid tussen de verschillende vormen van 
chromatografie op grond van de verschillende fasen waarin de 
mobiele en stationaire fase voorkomen. 

Vloeistofchromatografie 
Bij vloeistofchromatografie of LC (Liquid Chromatography) is de 
mobiele fase vloeibaar. De stationaire fase is een vaste stof of een 
dun laagje vloeistof dat wordt vastgehouden aan het oppervlak van 
een poreus vast dragermateriaal. 
De eenvoudigste vorm van vloeistofchromatografie is 
papierchromatografie. TLC (Thin Layer Chromatography) is een 
verbeterde variant hierop. Hierbij maakt men gebruik van een 
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glazen of plastic plaat waarop een dun laagje van een geschikte 
vaste stof als (drager van de) stationaire fase is aangebracht. De 
gebruikte vloeistof wordt loopvloeistof genoemd. De te 
onderzoeken stoffen worden als stipjes op de laag aangebracht. 
Vervolgens wordt de plaat met één zijde in een laagje 
loopvloeistof gezet. Door de capillaire werking van de poreuze 
vaste stof op de TLC-plaat komt de vloeistofstroom van de mobiele 
fase vanzelf op gang. De loopvloeistof wordt als het ware door de 
plaat opgezogen waardoor deze langs de stationaire fase stroomt. 
De te onderzoeken stoffen die als een stipje zijn opgebracht 
worden door verschillen in verdelingsevenwicht als het ware uit 
elkaar getrokken. 
Bij kolomchromatografie vindt de scheiding plaats in een buis (de 
kolom) die gevuld is met de poedervormige stationaire fase. De 
vloeibare mobiele fase stroomt door de kolom. Aan het begin van 
de kolom worden de te scheiden stoffen opgebracht. 
Een veel toegepaste techniek is HPLC (High Performance Liquid 
Chromatography), waarbij een pompje zorgt voor een hoge druk, 
waarmee de mobiele fase door de kolom wordt geperst. Hierdoor 
kan het scheidingsproces snel verlopen, ondanks dat de stationaire 
fase een heel fijn poeder is. 

Gaschromatografie 
Bij gaschromatografie (GC) is de mobiele fase gasvormig. Deze 
vorm van chromatografie is rond 1940 uitgevonden. Ook bij GC 
maakt men gebruik van een kolom. Als de stationaire fase een 
vaste stof is, bijvoorbeeld silicagel of een zeoliet, dan spreekt men 
wel van GSC (Gas Solid Chromatography). De meest toegepaste 
vorm van GC is de GLC (Gas Liquid Chromatography), waarbij de 
stationaire fase bestaat uit een dun laagje vloeistof. Het gas dat 
door de kolom geblazen wordt noemt men draaggas of dragergas.  

De opbouw van de gaschromatograaf 
Een gaschromatograaf bestaat uit een aantal onderdelen, de 
belangrijkste daarvan zijn hier in een logische volgorde in een 
blokschema gezet: 

 
De draaggasbron is meestal een stalen gascilinder met helium, 
stikstof of waterstof, met een regelsysteem om zeer nauwkeurig 
de gasstroomsnelheid te kunnen instellen. Bij een eenvoudige 
gaschromatograaf zoals de nano2 is de draaggasbron een 
luchtpompje.  

 

  Monster 
↓       

Draaggasbron → Injectiesysteem → Kolom → Detector → Meetcomputer 

        ↓ 
Chromatogram 

Figuur 19: De belangrijkste onderdelen van een gaschromatograaf in een blokschema. 
 



NLT1-v103 Rijden onder invloed 62 

Het draaggas stroomt eerst door een ruimte waarin met een 
injectiespuit een hoeveelheid van het te onderzoeken mengsel 
wordt gespoten. Aan de uitgang van dit injectiesysteem is de 
kolom aangesloten. In de kolom vindt de scheiding van het 
mengsel plaats. Aan het kolomeinde is de detector aangesloten. 
Dit is een sensor die een signaal produceert als er zich in de 
draaggasstroom een component van het gescheiden mengsel 
bevindt. De meetcomputer maakt een diagram (chromatogram) 
waarin het signaal van de detector wordt uitgezet tegen de tijd. 
De tijdmeting op de computer wordt gestart op het moment dat 
het mengsel wordt geïnjecteerd. De tijd die verstrijkt tussen het 
moment van injecteren en het moment dat een component de 
detector passeert noemen we de retentietijd van die component. 
Verschillende stoffen hebben verschillende retentietijden. Aan 
deze retentietijden herkent men de aanwezigheid van 
verschillende stoffen in het mengsel (kwalitatieve analyse). 
Meestal kunnen het injectiesysteem en de kolom van de 
gaschromatograaf worden verwarmd, zodat men ook vloeistoffen 
kan onderzoeken, mits het kookpunt niet te hoog is. Het 
vloeistofmengsel verdampt dan in de injectieruimte. Alleen bij 
zeer eenvoudige apparaten, zoals de nano2 ontbreekt deze 
voorziening en kunnen alléén gassen en zeer vluchtige vloeistoffen 
bij kamertemperatuur worden onderzocht. 

De nano2 
Bij de nano2 gaschromatograaf zijn de verschillende onderdelen 
uit bovenstaand blokschema duidelijk terug te vinden. 

 
 

Een luchtpompje dient als draaggasbron. Het draaggas is dus lucht. 
Via een slangetje wordt het pompje aangesloten op de luchtinlaat. 
Deze luchtinlaat is van binnen verbonden met de injectieruimte. 
Door het siliconenrubberschijfje (het septum) aan de bovenzijde 
van het injectiesysteem wordt de injectienaald geprikt. De 
injectiespuit moet dan snel worden leeggespoten en tegelijk wordt 
de meetcomputer gestart. Het geïnjecteerde gasmonster stroomt 
samen met het draaggas de kolom in. De kolom bestaat uit een 
opgerold stuk plastic slang, gevuld met kleine korreltjes. Het 
einde van de kolom is bevestigd aan een slangbevestigingspunt dat 

 
Figuur 20: De nano2 gaschromatograaf. (bron 7) 
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intern verbonden is met een uitstroomopening onder de sensor. 
Trek de TGS813 gassensor maar eens voorzichtig uit het voetje, je 
ziet dan een klein gaatje waaruit de gasstroom langs de sensor 
wordt geblazen. Via de zwarte en de gele stekkerbussen wordt de 
detector verbonden met de meetcomputer. Verder is er nog een 
netvoedingsadapter nodig om de sensor van de nodige stroom te 
voorzien. Deze is in bovenstaand schema niet getekend. 

De kolom 
In de gaschromatografie wordt onderscheid gemaakt tussen 
gepakte en capillaire kolommen. 
Een gepakte kolom bestaat uit een buis van 1 tot 5 meter lang, 
met een diameter van 2 tot 4 mm. Deze buis is gevuld (gepakt) 
met kleine korreltjes vast adsorptiemiddel (GSC) of met korreltjes 
van een dragermateriaal, waarop de stationaire fase als een dun 
laagje vloeistof is aangebracht (GLC). Omdat het dragermateriaal 
poreus is, ontstaat er een groot oppervlak. Dit is nodig omdat het 
scheidingsproces zich afspeelt aan het grensvlak van de mobiele- 
en stationaire fasen. De nano2 is voorzien van een gepakte kolom. 
Een capillaire kolom is een dunne buis van speciaal glas, 10 tot 
100 meter lang, met een binnendiameter van 0,1 tot 0,5 mm. Op 
de binnenwand van deze buis is een vloeistoffilm met een dikte 
van 0,1 tot 0,3 µm (1 µm = 10-6 m) aangebracht. 
Een capillaire kolom geeft over het algemeen een betere scheiding 
dan een gepakte kolom. Bij moderne GC-systemen worden dan ook 
meestal capillaire kolommen toegepast. 

De werking van de kolom 
We kunnen de kolom van een gaschromatograaf als volgt 
schematisch voorstellen. 

 
Elke component in het te scheiden mengsel heeft een voor die 
component karakteristiek verdelingsevenwicht over de mobiele en 
de stationaire fasen, dat kan worden beschreven met de constante 
K . We noemen deze constante de verdelingscoëfficiënt. Er geldt: 

m
s

C
CK =  (27)                                                                                

waarin: 
• Cs  = de concentratie stof in de stationaire fase  
• Cm  = de concentratie stof in de mobiele fase in de 

evenwichtstoestand. 

   
 Mobiele fase (g) →  
Kolomingang  Kolomuitgang 
 

Stationaire fase (l) 
 

  
   
 Kolom  
Figuur 21: Schematisch weergave van de kolom van een gaschromatograaf. 
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Op het moment dat een geïnjecteerde component met de 
draaggasstroom in de kolom komt zal het zich volgens het 
evenwicht willen verdelen over de mobiele en de stationaire 
fasen. Omdat de mobiele fase zich verplaatst zal het evenwicht 
steeds verschuiven, waardoor er zich een band met de component 
door de kolom verplaatst. Aan het front van deze band zullen er 
netto meer moleculen vanuit de mobiele fase in de stationaire 
fase komen, aan de staart van deze band zullen de moleculen 
vanuit de stationaire fase terugkeren naar de mobiele fase. Een 
model waarin een korte sectie van de kolom in stukjes is 
opgedeeld kan dit duidelijk maken. 

 
In dit model worden de concentraties van een bepaalde stof in de 
beide fasen voorgesteld door grijstinten. De pijltjes geven aan of 
de stof zich als gevolg van de evenwichtsverschuiving naar de 
mobiele fase (↑) of juist naar de stationaire fase (↓) begeeft.  
Een molecuul van een component met een lage K zal zich naar 
verhouding meer in de mobiele fase bevinden dan in de stationaire 
fase en dus snel door de kolom gaan. Deze stof heeft dus een korte 
retentietijd. Een component met K = 0 (een zogenaamde inerte 
component) zal in de mobiele fase blijven en met de snelheid 
waarmee de mobiele fase beweegt naar het kolomeinde worden 
getransporteerd. Aan het einde van de kolom komen de 
verschillende componenten er na elkaar (gescheiden) uit, in 
volgorde van toenemende waarde van K. 
Een gebiedje waar zich een evenwicht instelt als in bovenstaand 
model wordt ook wel schotel genoemd. Deze naam is afkomstig uit 
de kolomchromatografie, omdat een dergelijk gebiedje in de 
kolom de vorm van een schijfje of schotel heeft.  

Polariteit van de stationaire fase 
We kunnen de kolommen ook indelen op grond van de 
eigenschappen van de stationaire fase. Men maakt onderscheid 
tussen apolaire, middelpolaire en polaire kolommen. 
Bij een apolaire kolom bestaat de stationaire fase uit een apolaire 
vloeistof zoals paraffine-olie, squalaan of poly-dimethylsiloxaan. In 
deze stoffen lossen de apolaire componenten van het te 
onderzoeken gasmengsel gemakkelijk op. Apolaire stoffen zoals 
alkanen hebben bij een apolaire kolom dan ook een hoge K, en 
daarmee een lange retentietijd, terwijl polaire stoffen als 
alkanolen juist een geringe affiniteit met de apolaire stationaire 
fase hebben en dus een lage K en een korte retentietijd.  

 → → → → → → → →   → 
mobiele fase            →          

stationaire fase          

        
staart                                                                    
front 

Figuur 22: Model van een korte sectie van de kolom. 
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Bij een polaire kolom is het omgekeerde het geval omdat de 
polaire stationaire fase een grote affiniteit heeft voor polaire 
stoffen en slechts een geringe affiniteit voor apolaire stoffen. 
Als een mengsel van hexaan en ethanol wordt gescheiden met een 
apolaire kolom, dan komt ethanol het eerst uit de kolom. Wordt 
dit zelfde mengsel gescheiden met een polaire kolom, dan zal 
hexaan het eerst uit de kolom komen.  

 
Bij een bepaalde polariteit kan gelden:   

ethanolhexaan KK =  (28) 

Een dergelijke kolom is niet geschikt voor de scheiding van deze 
stoffen. Ze zullen dezelfde retentietijd hebben. Voor elk te 
onderzoeken mengsel moet de meest geschikte kolom worden 
gekozen. 

Het chromatogram 
Het signaal van de detector (een elektrische spanning) wordt door 
de computer in een diagram uitgezet tegen de tijd vanaf het 
moment van injecteren. Een dergelijk diagram wordt 
chromatogram genoemd. Een voorbeeld van een chromatogram zie 
je in de volgende figuur. 

 
Het mengsel dat hier geïnjecteerd werd bestond uit twee 
componenten:1 en 2. De retentietijden worden aangegeven als tR,1 

en tR,2. De retentietijd wordt gemeten op het punt waar de piek 
zijn maximumwaarde heeft bereikt. Algemeen geldt dat stoffen 
met een hoog kookpunt ook een lange retentietijd hebben. Omdat 
grotere (zwaardere) moleculen een hoger kookpunt hebben kan je 
zeggen dat hoe groter de moleculen van een stof, des te langer is 
zijn retentietijd.   
De retentietijd kan nooit nul zijn. Een stof met zeer lichte 
moleculen en een verdelingscoëfficiënt van K = 0 heeft de kortst 
mogelijke retentietijd. Deze is gelijk aan de retentietijd van het 
draaggas. We noemen dit de dode tijd, tR,0. De dode tijd kan 

 
Figuur 24: Chromatogram. 
 
 

 
Figuur 23: Weergave van hexaan en ethanol in een apolaire en polaire kolom. 
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worden berekend uit de lengte van de kolom L en de 
draagasstroomsnelheid u volgens: 

u
LtR =0,  (29) 

De netto retentietijd t’R,A van een stof A is het verschil tussen de 
retentietijd en de dode tijd: 

0,,,' RARAR ttt −=   (30) 

 
Er blijkt een lineair verband te bestaan tussen de logaritme van de 
netto retentietijd en het aantal C-atomen van verbindingen in een 
homologe reeks. 

 
n is het aantal C-atomen in CnH2n+2 
Behalve kwalitatieve gegevens bevat het chromatogram ook 
informatie over de hoeveelheden van de stoffen in het mengsel 
(kwantitatief). 
De uitgangsspanning van de detector neemt toe met de 
concentratie van een component in het draaggas. Omdat het 
draaggas een constant volumedebiet (ongeveer 23 ml/min) heeft is 
de detectorspanning ook een maat voor het aantal mol van de stof 
dat per seconde langs de detector stroomt. De Y-as van het 
chromatogram zou dus kunnen worden geijkt in mol/s in plaats van 
volt. Het oppervlak van de piek is dan gelijk aan de hoeveelheid 
van de stof  die de piek veroorzaakt (mol/s × s = mol). Het ijken 
van de detector-as in mol/s heeft echter weinig zin omdat de 
gevoeligheid van de detector voor elke stof anders is. 
Het oppervlak van een piek is wel een maat voor de hoeveelheid 
van die enkele stof in het mengsel. In de praktijk wordt ook wel de 
hoogte van een piek als maat voor de hoeveelheid stof genomen, 
omdat dit eenvoudiger te meten is. Om de gaschromatograaf 
kwantitatief te ijken moeten bekende hoeveelheden zuivere 
stoffen worden geïnjecteerd zodat een verband kan worden gelegd 
tussen het oppervlak (of de hoogte) van een piek en de 
hoeveelheid stof.  

 
 
Figuur 25: Lineair verband tussen de logaritme van de netto retentietijd en n. 
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Bijlage 2 Onderzoeksopdracht 29 

Gefractioneerde destillatie 

Meetresultaten destillatie bier Meetresultaten destillatie breezer 
 Massa (gram)  Massa (gram) 
Lege maatkolf + 
stop 

 Lege maatkolf + 
stop 

 

Maatkolf + stop + 
oplossing destillaat 

 Maatkolf + stop + 
oplossing destillaat 

 

Verschil  Verschil  
Figuur 26: Tabel bij gefractioneerde destillatie van onderzoeksopdracht 29. 

IJklijn 
 
Massa droge en lege maatkolf + stop:  ……………… 
 
Massa maatkolf + stop + 25,00 ml ethanol: ……………… 
 
Massa 25,00 ml ethanol:   ……………… 

 
oplossing massa maatkolf + 

stop + oplossing 
(gram): 

massa 
oplossing: 

volume% 
ethanol 

massa% 
ethanol 

dichtheid 
oplossing 

1      
2      
3      
4      
Figuur 27: Gegevens en tabel bij het maken van de ijklijn in onderzoeksopdracht 29. 
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es/img/ReactieTijd.html 
► URL  11 Lerarenopleiding Natuurkunde van de Archimedes 
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meten 
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Biochemiehttp://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html#bioche
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onderwijs, Cel 
 http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html#cel 
► URL  14 NOS journaal, beeld en geluid 
 http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2006/9/18/index_av.
html 
► URL  15 ACT Debating Union, About debating and how to start. 
 http://www.actdu.org.au/archives/actein_site/aboutd.html 

 

http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html#biochemie�
http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html#biochemie�
http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html#biochemie�
http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html#cel�
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2006/9/18/index_av.html�
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2006/9/18/index_av.html�
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2006/9/18/index_av.html�
http://www.actdu.org.au/archives/actein_site/aboutd.html�



