18-12-2014

Quiz Reeks 5

Voorbeeld Vraag
• Hoe heet deze studenttutor?
A. Michiel Moonen
B. Max Mentink
C. Rob Westerlaken
D. Jorian Krol

?
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Voorbeeld Antwoord
• Juiste antwoord: C.
• Uitleg: Rob is al tutor sinds Reeks 2!

Korte samenvatting
• Wij stellen de vraag met vier
mogelijke antwoorden
• U houdt de letter in de lucht
• U gaat zitten als u de vraag fout
heeft, maar kunt blijven staan bij het
juiste antwoord
• Totdat één persoon overblijft
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Vraag 1
• Hoe heten de vier nucleotiden van ons DNA?
A. guanine, uracil, thymine en cytosine
B. guanine, adenine, thymine en cytosine
C. guanine, adenine, uracil en cytosine
D. uracil, adenine, thymine en cytosine

Vraag 1
• Juiste antwoord: B.
• Uitleg: uracil is aanwezig in RNA i.p.v. thymine.
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Vraag 2
• Welke op de huid zichtbare kanker is het minst
kwaadaardig?
A. Basaalcelcarcinoom
B. Melanoom
C. Plaveiselcelcarcinoom
D. Kaposi-sarcoom

Antwoord 2
• Juiste antwoord: A
• Uitleg: basaalcelcarcinoom komt het meest voor
en is het minst gevaarlijk. Het komt vooral voor
op het gezicht en de hals. Het ziet eruit als een
glad, glazig knobbeltje en groeit langzaam. Wel
kunnen er zweertjes en korstjes ontstaan op en
rondom het plekje.
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Vraag 3
• Welke onderstaande ziektebeelden kunnen
veroorzaakt worden door het HPV (Humaan
Papilloma Virus)?
A. Baarmoederhalskanker
B. Genitale wratten
C. Hoofd-halskanker en baarmoederhalskanker
D. Bovenstaande antwoorden zijn allemaal juist

Antwoord 3
• Juiste antwoord: D
• Uitleg: er zijn verschillende typen HPV bekend.
De types 6 en 11 veroorzaken o.a. genitale
wratten en wratten op stembanden. De types
16 en 18 zijn verantwoordelijk voor
baarmoederhalskanker en hoofd-halskanker.

5

18-12-2014

Vraag 4
• Hoe kunt u de bijwerkingen (o.a. haaruitval,
vermoeidheid) van chemotherapie verklaren?
A. Chemo tast ook gezonde cellen aan
B. Chemo is ‘vergif’ waar je lichaam niet tegen
kan
C. Chemo tast snelgroeiende cellen aan
D. Er is geen duidelijke oorzaak

Antwoord 4
• Juiste antwoord: C
• Uitleg: chemo tast de snelgroeiende cellen
aan, waardoor onder andere de ‘haarproducerende cellen’ en rode bloedcellen
kapot gaan. Hierdoor krijgt een patiënt
haaruitval en is hij vaak vermoeid.
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Vraag 5
• Welke stelling(en) is/zijn juist?
– Stelling 1: Roken heeft alleen invloed op longkanker
– Stelling 2: Een actieve levensstijl vermindert de kans
op kanker

A.
B.
C.
D.

Beide zijn juist
Stelling 1. juist, stelling 2. onjuist
Stelling 1. onjuist, stelling 2. juist
Beide zijn onjuist

Antwoord 5
• Juiste antwoord: C
• Uitleg:
– Stelling 1.: Roken verhoogt het risico op verschillende
soorten kanker, maar is ook een belangrijke cardiovasculaire
risicofactor.
– Stelling 2.: Een gezonde, actieve levensstijl zorgt voor een
beter afweersysteem, een betere algehele conditie van het
lichaam en minder vrije radicalen. Hierdoor is het lichaam
beter in staat om potentiële kankercellen te bestrijden.
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Vraag 6
• Waarvoor staat de ‘M’ in de TMN-stadiëring
bij kanker?
A. De grootte van de tumor
B. Of de tumor is uitgezaaid
C. Hoeveel lymfeklieren erbij zijn betrokken
D. Hoeveel uitzaaiingen er zijn

Antwoord 6
• Juiste antwoord: B
• Uitleg: voor de ‘M score’ geld dat er
alleen een M0 en een M1 score is. Het
geeft dus aan of er wel of geen
uitzaaiingen op afstand zijn.
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Vraag 7
• In de behandeling van bijvoorbeeld borstkanker
kan er sprake zijn van neo-adjuvante therapie.
Wat houdt dit in?
A. Een (zeer) nieuw middel dat tegelijk met reguliere
behandeling wordt gegeven
B. Een (zeer) nieuw middel dat na de reguliere
behandeling wordt gegeven
C. Een regulier middel dat vooraf aan een andere
therapie wordt gegeven
D. Een regulier middel dat na een andere therapie
wordt gegeven

Antwoord 7
• Juiste antwoord: C
• Uitleg: ‘neo’ geeft in dit geval ‘voor’ en niet
‘nieuw’ aan. Chemo-, immuno-, radio- en
hormonale therapie kunnen allemaal als neoadjuvante behandeling worden gebruikt.
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Vraag 8
• Wat is een sarcoom?
A. Een goedaardig gezwel, uitgaand van
dekweefsel
B. Een goedaardig gezwel, uitgaand van
steunweefsel
C. Een kwaadaardig gezwel, uitgaand van
dekweefsel
D. Een kwaadaardig gezwel, uitgaand van
steunweefsel

Antwoord 8
• Juiste antwoord: D
• Uitleg: sarcomen ontstaan vanuit het steunen bindweefsel (spieren, bloedvaten,
kraakbeen, bot etc.) en komen vooral voor bij
kinderen en ouderen. Deze relatief zeldzame
kankergroep kan snel groeiend en agressief
uitzaaiend zijn.
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Vraag 9
• Sommige ziekteverwekkers zijn in staat kanker
te voorzaken. Welke combinatie klopt niet?
A. Helicobacter pylori (bacterie): maagkanker
B. Epstein-Barr virus: hodgkinlymfoom
C. Hepatitis C virus: leverkanker
D. Respiratoir syncytieel virus (RSV): longkanker

Antwoord 9
• Juiste antwoord: D
• Uitleg: zowel bacteriën, als virussen kunnen
kankerverwekkend zijn. Het RS virus is een
niet-carcinogeen virus dat doorgaans
luchtweginfecties veroorzaakt bij kinderen en
mensen met een verzwakte afweer.
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Vraag 10
Roken is geassocieerd met tal van kankersoorten. Welke
combinatie klopt niet?
A. Longkanker, borstkanker, blaaskanker
B. Blaaskanker, leverkanker, baarmoederhalskanker
C. Borstkanker, baarmoederkanker, longkanker
D. Blaaskanker, maagkanker, keelkanker

Antwoord 10
• Juiste antwoord: C
• Uitleg: roken lijkt het risico te verlagen op
endometriumcarcinoom (baarmoederkanker).
Echter verhoogt roken het risico op o.a. long-,
blaas-, baarmoederhals-, lever-, maag-, mond-,
keel- en slokdarmkanker.
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Vraag 11
• U heeft geleerd over onder andere long- en
darmkanker. Bestaat er ook iets dergelijks als
kanker van het hart?
A. Nee, dit komt niet voor
B. Dit komt voor, maar alleen als primaire tumor
C. Dit kan een primaire tumor van het hart zijn,
maar ook een metastase
D. Dit komt voor, maar alleen als uitzaaiing

Antwoord 11
• Juiste antwoord: C
• Uitleg: kanker in het hart is zeldzaam. Vaak
betreft het een lymfoom of uitzaaiing (bijv.
melanoom). Kanker van hartspierweefsel
(sarcoom) is extreem zeldzaam (incidentie:
<0.1%). Een goedaardige tumor van het hart
(myxoom) komt vaker voor.
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Vraag 12
• Met behulp van een biopt kan er microscopisch onderzoek
worden gedaan naar de verkregen cellen. Welke cellen op
onderstaand plaatje zou u classificeren als normale cellen?

Antwoord 12
• Juiste antwoord: A
• Uitleg: In A worden er cellen uit de
baarmoederhals getoond, waarbij te zien is dat
alle kernen even groot zijn (blauwe puntjes) en
de cellen een duidelijke grens hebben. Op plaatje
B, C en D zijn kwaadaardige cellen van een
afwijkende baarmoederhals te zien. De celkernen
zijn onregelmatig en veel te groot. Daarnaast zijn
de randen van de cellen minder duidelijk.
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Vraag 13
• Welke soort kanker komt het meeste voor bij
kinderen?
A. Neuroblastoom
B. Hersentumor
C. Leukemie
D. Bottumor

Antwoord 13
• Juiste antwoord: C
• Uitleg: Bij kinderen is leukemie (bloedkanker)
de meest voorkomende kanker; 120 van de
550 kinderen die elk jaar worden
gediagnosticeerd met kanker hebben
leukemie.
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Vraag 14
• Om door te gaan op de vorige vraag: welke
soort leukemie komt het meeste voor bij
kinderen?
A. Acute lymfatische leukemie (ALL)
B. Chronische lymfatische leukemie (CLL)
C. Acute myeloïde leukemie (AML)
D. Chronische myeloïde leukemie (CML)

Antwoord 14
• Juiste antwoord: A
• Uitleg: Bij kinderen is de meest
voorkomende vorm acute lymfatische
leukemie (ALL).
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Vraag 15
BRCA1 & BRCA2 zijn voorbeelden van:
A. Tumorsupressorgenen
B. Proto-oncogenen
C. Beide zijn juist
D. Geen van beide is juist

Antwoord 15
• Juiste antwoord: A
De BRCA-genen nemen een centrale plek in het onderdrukken
van celprocessen. Ze voorkomen onbeperkte celdeling.
Wanneer deze rem wegvalt door een mutatie kunnen er
tumoren ontstaan.
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Vraag 16
• Om darmkanker in een vroeg stadium te
diagnosticeren, kan het bevolkingsonderzoek erg
belangrijk zijn. Wat wordt er tijdens dit onderzoek
gedaan?
A. Er wordt op uitnodiging een colonscopie gemaakt
B. Er wordt een biopt uit het darmweefsel genomen
C. Na zelfafname van de ontlasting wordt er op
kankercellen gescreend
D. Na zelfafname van de ontlasting wordt er gezocht
naar bloedsporen

Antwoord 16
• Juiste antwoord: D
• Uitleg: Het bevolkingsonderzoek darmkanker

bestaat uit een ontlastingstest die de patiënt zelf
kan uitvoeren. Na het uitvoeren van de test
wordt het buisje met ontlasting naar het
laboratorium gestuurd, daar wordt gekeken of er
bloed in de ontlasting zit.
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Vraag 17
• De zus van Jan heeft Cystic fibrosis (= taaislijmziekte),
een autosomaal recessieve aandoening. Jan en zijn
beide ouders hebben géén Cystic Fibrosis. Nu Jan zelf
aan kinderen wil beginnen, vraagt hij zich af hoe groot
zijn risico op dragerschap is. Hoe groot is dit risico?

A.
B.
C.
D.

1/2
1/3
2/3
1/4

Antwoord 17
• Juiste antwoord: C
• Uitleg: zie de afbeelding
hiernaast. Omdat Jan
zelf geen CF heeft, valt
één van de vier opties
af. Hierdoor is zijn kans
dus 1/3 om géén drager
te zijn en 2/3 om dit wél
te zijn.
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Vraag 18
• Welke stelling(en) is/zijn juist?
– Stelling 1: Een vrouw met grote borsten heeft meer kans
op borstkanker.
– Stelling 2: Je kunt borstkanker krijgen van deodorants en
anti-transpiratiemiddelen

A.
B.
C.
D.

Beide zijn juist
Stelling 1. juist, stelling 2. onjuist
Stelling 1. onjuist, stelling 2. juist
Beide zijn onjuist

Antwoord 18
• Juiste antwoord: D
• Uitleg:
– Stelling 1.: de grootte van de borsten heeft geen invloed op
de kans op het ontwikkelen van borstkanker.
– Stelling 2.: Vooral op het internet circuleren verhalen over
het krijgen van borstkanker door deodorants. Dit is echter
niet waar. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt geen
verband.
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Vraag 19
• Welke stelling(en) is/zijn juist?
– Stelling 1: Prostaatkanker komt bij mannen het meeste voor
– Stelling 2: Borstkanker is de meest voorkomende
kankersoort bij vrouwen

A.
B.
C.
D.

Beide zijn juist
Stelling 1. juist, stelling 2. onjuist
Stelling 1. onjuist, stelling 2. juist
Beide zijn onjuist

Antwoord 19
• Juiste antwoord: A
• Uitleg:
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Vraag 20
Als er een mutatie is in een BRCA- gen, is er meer
kans op:
A. Alleen borstkanker
B. Alleen darmkanker
C. Borstkanker, eierstokkanker, darmkanker
D. Borstkanker, eierstokkanker en andere soorten
zoals prostaatkanker

Antwoord 20
• Juiste antwoord: D
• Uitleg:
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Vraag 21
Wat is onjuist?
Erfelijke vormen van borstkanker:
A. Treden later op dan een niet erfelijke vorm
B. Komen vaak voor in combinatie met verschillende
andere soorten van kanker
C. Zijn vaker dubbelzijdig
D. Beslaan 5-10% van alle borstkankercasus

Antwoord 21
• Juiste antwoord: A
• Uitleg: Erfelijke kankersoorten treden juist
eerder op dan de sporadische
kankersoorten. Alle andere uitspraken zijn
correct.
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Vraag 22
Er zijn twee vormen van dikke darm kanker waarvan bekend is
dat ze erfelijk bepaald zijn. Het FAP en het Lynch-syndroom. Bij
beide is er sprake van een mutatie in het (APC gen). Zorgt enkel
deze mutatie voor het ontstaan van erfelijke darmkanker?
A. Ja, omdat dit een erfelijke mutatie is, zorgt het voor
darmkanker.
B. Ja, maar alleen als beide ouders drager zijn van de mutatie.
C. Nee, een erfelijke mutatie kan een generatie overslaan.
D. Nee, er is tenminste een tweede mutatie nodig om
darmkanker te krijgen.

Antwoord 22
• Juiste antwoord: D
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Vraag 23
Voor een erfelijkheidsonderzoek heb je:
A. Genetisch materiaal nodig van degene die het
onderzoek aanvraagt
B. Genetische materiaal van de familie nodig van degene
die het onderzoek aanvraagt
C. Beide zijn stellingen zijn juist
D. Beide zijn beide stellingen zijn onjuist

Antwoord 23
• Juiste antwoord: C
• Uitleg: Voor erfelijkheidsonderzoek moet je
zoveel mogelijk informatie verzamelen.
Hiermee kun je een profiel opstellen voor de
rest van de familie en aan de hand hiervan is te
bepalen of iemand een hoge of lage kans heeft
om drager te zijn van een bepaalde ziekte.

25

18-12-2014

Vraag 24
• Wat zijn vrije radicalen?
A. Een vorm van elektromagnetische straling
B. Een synoniem voor antioxidanten
C. Atomen of moleculen met een ongepaard
elektron
D. Stoffen die vrijkomen uit vetcellen (adipocyten)

Antwoord 24
• Juiste antwoord: C
• Uitleg: Wanneer een atoom veel
energie bevat, kan het een elektron uit
de elektronenwolk wegslaan. Hierdoor
wordt het atoom positief geladen ofwel
het atoom wordt geïoniseerd.
Geïoniseerde atomen of moleculen
worden ook wel vrije radicalen
genoemd. Deze stoffen kunnen
schadelijk zijn voor het DNA.
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Vraag 25
Is chemotherapie een curatieve of een palliatieve
behandeling?
A. Curatief
B. Palliatief
C. Zowel curatief als palliatief
D. Geen van beide

Antwoord 25
• Juiste antwoord: C
• Uitleg: Chemotherapie kan op verschillende manieren worden
ingezet; zowel als curatieve (genezende) behandeling als
palliatieve behandeling. Bij bepaalde vormen van
lymfeklierkanker, zoals Hodgkin en non-Hodgkin lymfomen,
maar ook zaadbalkanker, kan chemotherapie de ziekte genezen.
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The end
• Dat was de laatste vraag
• Bedankt voor het meedoen!
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