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illustraties, enz. van een module, dan worden zij verzocht zich 

in verbinding te stellen met SLO. 

De module is met zorg samengesteld en getest. Landelijk 
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aansprakelijkheid voor enige schade, voortkomend uit (het 

gebruik van) deze module. 

Voor deze module geldt een  

Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk 

delen 2.5 Nederland Licentie  

►http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/nl 
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Voorwoord 

De onderwerpkeuze van deze module danken we aan een 

Belgisch initiatief. 

De Vlaamse Overheid heeft de Universiteit van Hasselt opdracht 

gegeven, om samen met middelbare scholen een 

onderwijsproject te maken over "Rijden onder Invloed". Dit 

project stond aan de basis van deze module. Je kunt het 

Belgische project vinden op de site ►URL1 van het Belgische 

scholennetwerk.  

De ontwikkelaars willen Frans Kilian (NANO2 bouwer), Frank Mol 

en Wilfried Gerritsen (beide TOA BC Zutphen) bedanken voor 

hun hulp bij de totstandkoming van deze module. 
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Inleiding 

Deze NL&T-module gaat over alcohol. Eigenlijk bedoelen we 

daarmee de stof ethanol, want alcohol is een verzamelnaam. In 

deze module zullen we een verband leggen tussen alcohol en 

het menselijk handelen, met name in het verkeer. 

België kent, vergeleken met Nederland, een hoog sterftecijfer 

onder jongeren van 16-24 jaar waarbij alcohol en/of 

drugsgebruik een rol speelt. Dat ligt voor een deel aan de 

infrastructuur (wegenaanleg, wegonderhoud), maar ook aan de 

jongeren zelf. Daarom startte de Belgische regering in 1995 een 

campagne die de bedoeling had jongeren bewust te maken van 

de gevolgen van het drinken van alcohol. BOB werd geboren. 

Nederland nam al snel dit idee over en nog altijd geldt voor 

BOB's: 

 
De BOB-campagnes hebben een eigen website, zie ►URL2 voor 

de Nederlandse en ►URL3 voor de Belgische site. 

 

In deze module leer je onder andere 

 wat alcohol is; 

 wat alcohol doet met je gedrag en met je lichaam; 

 hoe je alcoholgebruik kunt opsporen: door middel van een 

blaastest, bloedafname enzovoort; 

 welke begrippen daarbij een rol spelen, bijvoorbeeld het 

begrip promillage; 

 welke invloed alcohol heeft op je reactievermogen, met 

name als je een bromfiets of, in de toekomst, een auto 

bestuurt; 

 welke testmogelijkheden er zijn en hoe ze werken (je 

maakt ook zelf je eigen test); 

 de uitslag van een alcoholtest in verband te brengen met 

een aantal gegevens van de proefpersoon, zoals leeftijd, 

geslacht, gewicht, aantal gedronken glazen, verstreken tijd 

enzovoort. 

Beoordeling 

Deze module bestaat uit twee delen. 

Deel 1 zal afgesloten worden met een portfolio. Het portfolio 

zal in zijn geheel of gedeeltelijk door je docent beoordeeld 

worden en vormt 50% van je cijfer.  

 

In het portfolio worden de volgende zaken opgenomen: 

 
Figuur 1, de ‘BOB’ 
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1. alle uitgewerkte opdrachten en vragen 

2. practicumverslagen 

3. onderzoeksverslagen 

4. meetrapporten 

5. 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? 

 Wat vind je van je eigen functioneren bij de samenwerking 

in de groep? Wat deed je goed? Wat kon beter? 

6. 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 gebruiken voor de 

eindopdracht. 

 

Deel 2 bestaat uit een eindopdracht. De uitvoering hiervan geeft 

de andere 50% van je cijfer. Voor de uitvoering van je 

eindopdracht heb je je portfolio nodig. Wat de eindopdracht 

precies inhoudt, lees je in het volgend hoofdstuk. 
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1. Het thema 

Doelstellingen van dit hoofdstuk  

Nadat je dit hoofdstuk hebt doorgewerkt,  

 kun je vertellen wat over de actualiteit rond het gebruik 

van alcohol onder jongeren; 

 weet je welke onderwerpen in deze module aan de orde 

komen. 

De start, de wetsverandering 

Zoals je waarschijnlijk wel weet is de wet rondom alcohol 

aangescherpt sinds januari 2014: Jongeren onder de 18 jaar 

mogen in openbare ruimtes geen alcohol in hun bezit hebben. 

Ook mag er aan hen geen alcohol verkocht worden. Werd er 

voor 2014 nog onderscheid gemaakt tussen bier en wijn en 

sterke drank, nu geldt het voor alle soorten alcohol ►URL4. De 

nieuwe wet zorgde de eerste maanden voor onrust, zie Bron 1. 

Bron 1 

Moeder uit Deventer krijgt drank niet mee uit 

winkel 

DEVENTER - Tot haar verbijstering heeft Judith van der Molen de 

gevolgen van de nieuwe Alcoholwet aan den lijve ervaren. 
 

De Deventerse wilde zaterdag bij een vestiging van Dirk van den 

Broek onder meer zes blikjes bier afrekenen, maar die kreeg zij 

niet mee, omdat ze samen met haar 16-jarige zoon in de rij 

stond. 
 

“Dit is gewoon te idioot. Ik was op dat moment de klant. Die 

drank wilde ik voor mijn man en mezelf halen. Dit mocht niet, 

omdat ik het aan mijn zoon zou kunnen geven. Ik had hem als 

pakezel meegenomen. Hij krijgt helemaal geen drank, maar dat 

is toch mijn verantwoordelijkheid? Deze regel is te extreem”, 

vindt Van der Molen. Zij voegt hieraan toe dat ze die dag bij een 

C1000 en Jumbo wél alcohol kon inslaan in het bijzijn van haar 

zoon. 

 

De bron laat een hele strikte handhaving van de nieuwe wet 

zien. Later bleek dat alcoholverkoop in aanwezigheid van 

jongeren wel is toegestaan. Maar dat supermarkten wel het 

verkoop aan volwassen kunnen weigeren als de supermarkt het 

idee hebben dat de alcohol bedoeld is voor de jongeren.  

 

De wetsverandering heeft tot doel om comazuipen en 

verkeersongelukken door alcoholgebruik bij jongeren tegen te 

gaan. Als sinds 1986 zijn er vanuit de overheid campagnes 

 
Figuur 2, Six-Pack 
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gestart rondom alcoholgebruik. In 2008 heeft het 

Trimbosinstituut (►URL5) deze taak overgenomen, en begonnen 

ze met de campagnes als “DRANK maakt meer kapot dan je lief 

is”. In 2012 zijn ze hier mee gestopt vanwege 

bezuinigingsmaatregelen en omdat de politiek dit soort 

campagnes te betuttelend vond (zie ook ►URL6).  

In 2013 werd er gesproken over een wetswijziging voor een 

leeftijdsverhoging, om aan te sluiten bij de Europese norm, met 

de NIX18 campagne als gevolg.  

Heeft de wetswijziging effect? Lees de volgende bronnen.  

Bron 2 

Nog geen afname comazuipers in regio na nieuw 

beleid rond alcohol en jongeren 
ED.nl 24 oktober 2014 
 

EINDHOVEN - Het nieuwe beleid rond alcohol en jongeren heeft 

voorlopig nog geen effect op het aantal jongeren dat met een 

alcoholvergiftiging wordt opgenomen in het ziekenhuis.  

Volgens Rolf Pelleboer van de Eindhovense Alcoholpoli in het 

Catharina Ziekenhuis kwamen er in de eerste negen maanden 

van dit jaar 55 ‘comazuipers’ jonger dan 18 jaar binnen in een 

van de vijf aangesloten ziekenhuizen in de regio. "Net zoveel als 

vorig jaar. Ook het gemiddelde alcoholpromillage in het bloed 

was met 2,1 promille gelijk." 
 

Dat er ondanks de leeftijdsverhoging voor het kopen van 

alcoholische dranken geen afname is van het aantal 

alcoholvergiftigingen, heeft volgens Pelleboer meerdere 

oorzaken. “Uit gesprekken met ouders maak ik op dat ze het 

moeilijk vinden om jongeren van 16 en 17 nu opeens te 

verbieden alcohol te drinken. Er is nog teveel begrip. Voor hun 

jongere kinderen zijn ze wel strenger.” 
 

Ook de naleving van de wet laat volgens de kinderarts nogal te 

wensen over. “Zonder controle heeft een wet weinig zin. Ik 

denk dat het nog een paar jaar gaat duren voordat de 

leeftijdsverhoging echt effect gaat hebben.” Volgens Pelleboer 

is Zuidoost-Brabant geen uitzondering. “Landelijk zie je 

dezelfde tendens.” 

 

Bron 3 

Meer jongerenvakanties over de grens om alcohol' 
(nu.nl: 03 juni 2014 08:22) 
 

Minderjarigen gaan deze zomer vaker in het buitenland op 

vakantie vanwege het nieuwe alcoholbeleid. Nu 16- en 17-

jarigen hier niet meer mogen drinken gaan ze liever naar 

Spanje, Italië of Frankrijk in plaats van naar Renesse of 

Terschelling.  
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Organisatoren van jongerenreizen krijgen veel meer boekingen 

dan in andere jaren. Bij GoFun is zelfs een stijging te zien van 

bijna dertig procent, zegt directeur Roy van Delft in de krant. 

De jongeren gaan vooral per bus naar Blanes of Rimini, wat 

maar een paar tientjes duurder is dan een vakantie in eigen 

land. 
 

 “Vanaf januari worden we al gebeld en gemaild met vragen 

over alcohol drinken in het buitenland. Met toestemming van de 

ouders mogen minderjarigen gewoon met ons mee, en ja, in 

Spanje en Italië mag je op je zestiende gewoon nog drinken”, 

aldus Van Delft. 
 

Camping- en kroegeigenaren in het Zeeuwse Renesse, voorheen 

bekend als het feestoord voor jongeren, merken de uittocht 

ook. “Het is niet best. Dat komt waarschijnlijk door het nieuwe 

alcoholbeleid”, zegt een medewerker van een camping. 

“Normaal zetten we 240 tenten op, nu staan er 160.” 

 

Zoals je kon lezen heeft de wetswijziging niet meteen effect 

gehad. Dat is ook te verwachten, want voordat veranderingen in 

normen en waarden door gedrongen zijn ben je zo een paar jaar 

verder.  

Ook al ben je nog geen 18, het betekent dus niet dat jij 

helemaal niet meer in aanraking kan komen met alcohol. Je ziet 

volwassen drinken op het terras, in een restaurant of in een 

café. Misschien heb je het zelf ook wel eens wat alcohol 

gedronken: bijvoorbeeld een glaasje wijn thuis bij een 

kerstdiner, een slok champagne tijdens de jaarwisseling, of een 

biertje op een verjaardagsfeestje van een klasgenoot.  

De wet geldt namelijk alleen in publieke ruimtes en verbiedt 

niet dat je thuis alcohol mag drinken. Ook gelden er in landen 

om ons heen andere regels, en zou je op vakantie legaal een 

biertje kunnen kopen (zoals de jongeren in Bron 3).  

 

Je denkt misschien daarom wel: “Kan één glaasje nou echt 

kwaad?” of “Volwassen drinken toch zelf ook, wat hebben ze nu 

te zeggen?”. En als je dan ook leest dat de effecten van drinken 

op jonge leeftijd op langere termijn mee lijken te vallen (URL), 

vraag je misschien helemaal af waarom de maatschappij zich 

druk lijkt te maken. 

Veel voorlichtingsinstituten denken er anders over 

(Trimbosinstituut ►URL5, Stap ►URL7), zoals de vele 

campagnes laten zien. Veel van de campagnes zijn gemaakt en 

bedacht door volwassen, ze kunnen daardoor betuttelend 

overkomen op jullie. In deze NLT module is het daarom de 

bedoeling dat jullie een informatiecampagne voeren over 

verantwoordelijk alcoholgebruik. Een voorbeeld van een alcohol 

campagne is de wedstrijd ‘van 16 naar 18 MAKLUKZAT’ 

(►URL8), waar Groningse jongeren in 2014 aan konden 
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deelnemen. Om hen op weg te helpen konden ze sterren 

verdienen (Figuur 3). 

 

De finish, de eindopdracht 

De eindopdracht van deze NLT-module is het maken van een 

informatiecampagne. Wat bedoelen we daar precies mee? In 

deze campagne staat het verstrekken van informatie op de 

voorgrond. Deze informatie moet goed onderbouwd zijn, 

hiervoor gebruik je de informatie van deze NLT-module. Het 

gaat dus niet alleen om een wervende commercial, zoals de 

 
Figuur 3, De zeven sterren die te verdienen waren bij de actie ‘van 16 naar 18 MAKLUKZAT’ 
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BOB-reclame op tv. Maar een nieuw soort BOB campagne waar 

BOB kan staan voor Bewust Overwogen Biertje of Breezer. De 

informatie die jullie in jullie campagne verstrekken moet er 

voor zorgen dat jullie doelgroep niet meer onbewust alcohol 

drinkt maar er bewust mee omgaat.  

 

Voor wie maak je de campagne? En hoe moet de campagne er 

uitzien? Het is belangrijk om dit van te voren duidelijk te 

hebben. Omdat de inhoud van je campagne andere accenten 

heeft als klasgenoten die geen NLT hebben, leerlingen van de 

onderbouw, of ouders jullie doelgroep is. Ook maakt het een 

verschil of je een poster, een folder, of een filmpje moet 

maken. 

Overleg met je docent wie jullie doelgroep is en of er eisen zijn 

voor de vorm van de informatiecampagne.  

 

Zoals gezegd, moet de informatiecampagne goed onderbouwd 

zijn. Daarvoor doorloop je deze module. Hierin staan vragen en 

opdrachten. Noteer je antwoorden en bevindingen steeds in je 

portfolio. De portfolio is de basis voor je informatiecampagne. 

Het zorgt ervoor dat je aan het eind terug kan kijken hoe jouw 

mening en jouw kennis over alcohol is veranderd. Dit is 

belangrijk omdat wanneer je meer komt te weten van een 

bepaald onderwerp onbewust je mening vaak ook verandert. 

Het is daarom lastig om je te herinneren hoe je tegen iets aan 

keek voordat je dingen geleerd hebt. Toch is dit belangrijk voor 

de informatiecampagne. Als je weet hoe jouw mening 

veranderde en je kennis vergrootte, kan jij je beter inleven in 

je doelgroep en komt de campagne beter over.  

Noteer daarom in je portfolio met behulp van de opdrachten 

aan het einde van ieder hoofdstuk ook steeds hoe je mening wel 

of niet veranderde.  

 

Op basis van je portfolio stel je je uiteindelijke plan op, samen 

met de onderbouwing. Dit is het tweede deel van deze module 

en dat levert de andere 50% van je cijfer. 

1. Oriëntatie eindopdracht 

Hoe je nu tegen alcohol aankijkt komt waarschijnlijk overeen 

met de kennis die jullie doelgroep ook heeft. Om er voor te 

zorgen dat je voor het maken van de eindopdracht je zo goed 

mogelijk kan inleven in je doelgroep, breng je met de komende 

opdrachten in kaart brengt hoe jullie nu tegen alcohol aan 

kijken. 

Om je iets te oriënteren op het onderwerp, bekijk je eerst 

►URL5 en URL7. 

Voer nu de volgende opdrachten uit. 

1.1 Waarom alcohol? 
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Brainstorm met elkaar over de vraag, waarom je wel alcohol zou 

drinken. Wat zijn de positieve gevolgen van het drinken van 

alcohol? 

1.2 Waarom geen alcohol? 

Schrijf nu ook een aantal redenen op, waarom je geen alcohol 

zou drinken. Raadpleeg eventueel de bovengenoemde sites. 

1.3 Enquête over alcohol 

In hoeverre komen jullie in aanraking met alcohol, en welke 

gevolgen kennen jullie? En hoe zit dat met jullie doelgroep? Stel 

een enquête op en verspreid die in je klas en onder je 

doelgroep. Denk je aan de anonimiteit? Waarom zou het van 

belang zijn de enquête anoniem te laten invullen? 

 

2. Portfolio 

Noteer de uitwerkingen van de voorgaande opdrachten in je 

portfolio. Maar hiervan een kort verslag. 

Tussen start en finish 

Om tot een verantwoorde informatiecampagne te komen zul je 

onderzoek moeten doen. Jullie onderzoek bestaat uit een aantal 

deelvragen (hoofdstukken). 

Je zult naast de contacttijd (en experimenteertijd) ook nog een 

aantal uren zelf aan de slag gaan. 

Totaal moet je ongeveer 40 klokuren (SLU) aan deze module 

besteden. 

Hieronder staan de vragen waarop je een antwoord moet zien te 

vinden. Elke vraag correspondeert met een hoofdstuk. 

1. Hoe wordt alcohol gemaakt? 

2. Wat is alcohol en waardoor is het giftig? 

3. Wat doet alcohol met je lichaam? 

4. Welke risico’s zijn er in het verkeer, als je alcohol hebt 

gedronken? 

5. Hoeveel mag je drinken? 

6. Hoe kun je de hoeveelheid alcohol in je bloed schatten? 

7. Hoe kun je de hoeveelheid alcohol in je bloed meten? 
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2. Het lekkere van alcohol 

Doelstellingen van dit hoofdstuk  

Nadat je dit hoofdstuk hebt doorgewerkt,  

 kun je vertellen op welke manier alcohol gemaakt wordt; 

 kun je uitleggen hoe alcohol gedestilleerd wordt. 

 

In de loop van deze module heb je voor een experiment alcohol 

nodig. Er kan voor dit experiment alcohol gekocht worden, maar 

je kunt het ook zelf maken. Het duurt zeker drie weken voordat 

je alcohol hebt. Het is daarom van belang de practica op tijd in 

te zetten. 

Bereiding van ethanol 

Ethanol kan op twee manieren bereid worden: 

 De additie van water aan etheen 

Etheen is een van belangrijkste producten van de 

petrochemische industrie. 

 
 De enzymatische vergisting van suikers, o.a. glucose met 

gist 

Gist is een ééncellige schimmel. 

 

 
Figuur 4, Etheen: veelzijdige grondstof (Bron: AGFA GEVAERT) 

  

 
Figuur 5, Gistcellen 
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Gisten worden gebruikt bij de bereiding van bepaalde 

levensmiddelen zoals brood, bier en wijn en voor de productie 

van enzymen. Hierbij ontstaat dan een oplossing van alcohol 

met een volumepercentage van maximaal 12%. Bij 12% gaan de 

gistcellen dood. Bij sterkere dranken wordt het 

alcoholpercentage kunstmatig verhoogd. 

Bier, een product van de vergisting van gerst, komt uit op een 

alcoholpercentage van rond 5% (pils) ►zie URL9. 

Als daar extra suikers aan worden toegevoegd, ontstaan 

zoetere, vaak donkerder biersoorten met een hoger 

alcoholpercentage. Wijn, waarvoor druivensap wordt gebruikt, 

bevat 10 à 12 % alcohol. ►zie URL10. 

Sherry, met 16 tot 18% alcohol, ontstaat door toevoeging van 

extra alcohol. Ook Port wordt kunstmatig op sterkte gebracht. 

Nog sterkere dranken krijg je door destillatie. Zo is cognac het 

destillatieproduct van wijn. Jenever ontstaat door destillatie 

van alcohol uit vergiste granen. Bij wodka worden gegiste 

aardappelschillen gebruikt. 

3. Practicum: bereiding van ethanol uit appelsap 

Lees voordat je begint, het hele practicum door. Wat niet 

duidelijk is, vraag je aan je leraar. Voor verslaggeving zie 

►werkinstructie practicumverslag in de NLT Toolbox. 

Teken vooraf de opstelling en leg hem ter goedkeuring voor aan 

je docent. 

Benodigdheden 

1 appel 

50 g suiker 

250 mL water 

250 mL appelsap 

mespunt bakkersgist 

erlenmeyer van 1000 mL 

waterslot 

verwarmingsplaat 

rasp 

mortier 

aardappelschilmesje 

Werkwijze 

Ontdoe de appel van pitten en schil. 

Rasp hem fijn. 

Maal in een mortier 50 g suiker fijn. 

Meng de suiker met de appel. 

Breng het mengsel in een erlenmeyer. 

Voeg 250 mL water en 250 mL appelsap toe. 

Verwarm het mengsel tot alles goed gemengd is. 

Laat afkoelen tot 25°C. 

Voeg bakkergist toe. 

Plaats een waterslot op de erlenmeyer. 



NLT1-h011 Bewust Overwogen Biertje?!  12 

Laat drie weken gisten bij een temperatuur van 25°C. 

Vragen 

a. Geef de reactievergelijking van de gistingsreactie. 

b. Waarom moet de gisting verlopen onder afsluiting van 

lucht? 

c. Noteer je waarnemingen. Gebruik daarvoor werkblad 1 (zie 

bijlage 3), Bereiding van ethanol uit appelsap. Let op de 

kleur, de helderheid, schuimvorming, vorming van 

koolstofdioxide, de geur, de smaak en de nasmaak.  

Destillatie van alcohol 

Destillatie is waarschijnlijk de oudste methode om sterk 

alcoholische dranken te verkrijgen uit wijn of bier. Whisky en 

cognac worden via destillatie geproduceerd.  

Destillatie mag je niet thuis doen. Het is door de overheid 

verboden (belasting!) en bovendien gevaarlijk. Er is 

brandgevaar, omdat je vaak boven het kookpunt van ethanol 

werkt, en ook kan er bij onzorgvuldig werken giftig methanol als 

bijproduct ontstaan. In landen waar veel illegaal gestookt wordt 

gebeuren dan ook regelmatig ongelukken. 

4. Practicum: destillatie van gegiste ethanol 

In dit practicum ga je je eigen gegiste appelsap destilleren.  

Voor verslaggeving zie ►werkinstructie practicumverslag in de 

NLT Toolbox. 

Benodigdheden 

Destillatie opstelling 

Gegist appelsap (gezeefd en gefiltreerd) (of ander 

basismateriaal) 

kooksteentjes 

Werkwijze: 

Breng in een 500 mL grote kolf 200 mL van de gegiste oplossing. 

Voeg kooksteentjes toe. 

Maak de destillatieopstelling. 

Destilleer en vang het destillaat op in drie fracties: 

1e fractie: tussen 78°C en 88°C 

2e fractie: tussen 88°C en 95°C 

3e fractie: boven 95°C. 

Vragen 

a. Teken de opstelling en geef de namen van de verschillende 

onderdelen. 

b. Overleg met je docent op welke wijze je de verkregen 

fracties kunt testen op alcoholpercentage. (niet drinken!!) 

c. Bereken hoeveel mL destillaat je moet opvangen. 
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Gebruik bij deze opdracht werkblad 2, Destillatie van gegiste 

ethanol (zie bijlage 3) 

5. Portfolio 

Stop je practicumverslagen in je portfolio. 

Aan de hand van dit hoofdstuk heb je een indruk gekregen van 

de verschillende soorten alcoholische drank. Deze verschillen 

hangen niet alleen samen met de smaak, maar ook met het 

alcoholpercentage. Op zichzelf is alcohol smaakloos en reukloos. 

Noteer in je portfolio hoe alcoholische dranken aan hun smaak 

komen. Noteer ook waardoor verschillen in alcoholpercentages 

worden veroorzaakt.  

Het soort alcohol dat gedronken wordt, verschilt per persoon. 

Dit hangt natuurlijk niet alleen samen met smaak en 

alcoholpercentage maar ook met de prijs. Peil met welke 

soorten alcohol jullie doelgroep het meest in aanraking komt. 

Passen jullie hier je in informatiecampagne op aan?  
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3. Het giftige van alcohol 

Doelstellingen van dit hoofdstuk  

Nadat je dit hoofdstuk hebt doorgewerkt,  

 kun je enkele eigenschappen noemen van alcoholen en 

ethanol in het bijzonder; 

 kun je aangeven, waardoor alcoholen een giftige werking 

hebben. 

 

In het vorige hoofdstuk heb je enkele aangename kanten van 

alcohol leren kennen: je kunt er lekkere drankjes mee maken. 

Alcohol heeft ook een minder prettige eigenschap: het is giftig.  

Wat is alcohol? 

Alcohol is in de scheikunde een verzamelnaam van alle 

koolstofverbindingen waarin als karakteristieke groep een 

hydroxylgroep (-OH) voorkomt (zie Figuur 6). 

 

6. Practicum: kun je alcohol ruiken? 

In het vorige hoofdstuk heb je gelezen, dat alcohol geurloos is. 

In dit practicum ga je dat onderzoeken. 

Voor verslaggeving zie ►werkinstructie practicumverslag in de 

NLT Toolbox.  

Benodigdheden 

Je docent heeft een elftal buisjes klaargezet, één (A) gevuld 

met sterke drank en de andere tien (1 tot 10) gevuld met 

verschillende vloeistoffen, zowel met als zonder alcohol. 

Werkwijze 

Ruik eerst aan buisje (A) en daarna aan 1 tot en met 10.  

Vul op werkblad 3, Geurtest, de resultaten van je snuffelwerk in 

(zie bijlage 3). 

Vraag 

naam vereenvoudigde structuurformule 

methanol OHCH3  

ethanol OHCHCH 23  

1-propanol OHCHCHCH 223  

2-propanol 
CHOHCH3  

 

       OH  

Figuur 6, Structuurformules van alcoholen 
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Kun je alcohol inderdaad ruiken of merk je op een andere 

manier of er alcohol in de buisjes zit?  

Stop je practicumverslag in je portfolio. 

 

Scheikundeblok 1 Systematische naamgeving in de 

koolstofchemie 

Ga naar ►URL11 voor informatie over de systematische 

naamgeving. En voor de structuurformules in 3D Visualisatie 

naar ►URL12. 

De bekendste en meest toegepaste alcohol is ethanol. Waar in 

het dagelijkse leven het woord alcohol wordt gebruikt, wordt 

bijna altijd de stof ethanol bedoeld. 

Fysische en chemische 
eigenschappen van alcohol 

De fysische en chemische eigenschappen van alcoholen worden 

in hoge mate bepaald door de karakteristieke groep: de 

hydroxylgroep. 

De OH-groep is sterk polair en is in staat om waterstofbruggen 

te vormen. Daarentegen is het koolwaterstofgedeelte apolair. 

Alcoholen zijn daarom hydrofoob (watervrees als het ware) en 

hydrofiel (waterminnend) tegelijk. Alcoholen mengen dan ook 

goed met andere hydrofobe stoffen, maar ook met water. 

Alleen naarmate het koolwaterstofgedeelte groter wordt zal de 

oplosbaarheid in water afnemen (zie Figuur 6) 

 

7. Vraag  

Leg de afnemende oplosbaarheid van alcoholen uit met 

gebruikmaking van de begrippen polair/ apolair (geen 

rekenwerk!) 

 

Ethanol is, in zuivere vorm, kleurloos, smaakloos en reukloos. 

Het prikkelt/verdooft de zintuigen wel, maar het heeft zelf 

naam 
Molecuul-
formule 

molecuulmassa 
(u) 

kookpunt  
(K) 

oplosbaarheid 
in water 

propaan 83HC  44,09 231 s 

ethanol OHHC 52  46,07 351 zg 

butaan 104HC  58,12 273 s 

1-propanol OHHC 73  60.09 370 zg 

ethaandiol 242 (OH)HC  62,07 472 zg 

1-butanol OHHC 94  74,12 391 m 

1-pentanol OHHC 115  88,15 411 s 

Figuur 7, Fysische eigenschappen van alcoholen. s betekent slecht, m betekent matig, zg betekent zeer goed 
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geen smaak of reuk. Het is echter wel een smaakversterker. 

Vele stofjes lossen goed op in alcohol en juist niet in water. 

Omdat alcohol een kooktemperatuur van 78,31º C heeft (dat is 

351 K), is het vluchtiger dan water. De stofjes, die met de 

alcohol mee verdampen zijn zo beter te ruiken. 

Giftigheid van alcoholen 

Alle alcoholen zijn in zuivere vorm giftig. De oneven (met 

oneven aantal C-atomen) primaire alcoholen zijn giftiger dan de 

even primaire alcoholen. Bijvoorbeeld: methanol is giftiger dan 

ethanol.  

Hoe giftig een stof is kun je vinden in de map “Veilig 

Practicum”, Binas of op internet.  

Voor etikettering van stoffen die op de werkplek worden 

gebruikt verwijst de Arbowet naar het 'Besluit verpakking en 

aanduiding milieugevaarlijke stoffen', dat is gebaseerd op de 

Wet Milieugevaarlijke Stoffen. Op de etiketten van een stof 

dienen de bijbehorende gevaarsymbolen en Risk- en Safety-

zinnen te zijn aangebracht. Deze verplichting geldt ook bij 

overheveling naar kleinere verpakkingen. R-zinnen geven 

bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven 

veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. Dit heeft natuurlijk ook 

consequenties voor de proeven, die je bij hoofdstuk 2 hebt 

ingezet. 

8. Opdracht: Giftigheid 

Onderzoek de giftigheid van de in Figuur 6 en Figuur 7 

genoemde stoffen. Zijn er R- en/of S- zinnen en bijzondere 

etiketten nodig? Welke voorzorgsmaatregelen moet je in al deze 

gevallen nemen? 

Maak er een overzichtelijk geheel van. 

Raadpleeg zo nodig je docent, de TOA of kijk op ► URL13. 

Noteer je bevindingen voor ethanol in je portfolio. 

Giftigheid en celmembranen 

Zoals je in deze paragraaf hebt kunnen lezen heeft een alcohol 

een polaire zijde door zijn OH-groep en een apolaire kant door 

het koolwaterstofgedeelte. Juist door deze eigenschap kan het 

een celmembraan goed passeren en vervolgens de cel van 

binnen ontregelen. Dit hangt samen met de chemische structuur 

van de celmembraan. In het volgende hoofdstuk zul je zien hoe 

alcohol de werking van zenuwcellen ontregelt. 

9. Opdracht: alcohol en celmembranen 

Zoek uit hoe de chemische structuur is van een celmembraan. 

Je kunt dit vinden in een leerboek biologie of door bijvoorbeeld 

te gaan naar een site als ►URL14. Leg uit waardoor alcohol een 

celmembraan kan passeren.  
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10. Portfolio 

Noteer je uitwerkingen van dit hoofdstuk in je portfolio. 

In dit hoofdstuk heb je onderzocht in hoeverre alcohol geurloos 

is. Verder heb je gelezen dat alcohol smaakloos en kleurloos is. 

Tenslotte heb je vastgesteld, dat alcohol giftig is. Alles met 

elkaar is het misschien wel verbazingwekkend dat zo veel 

mensen alcohol drinken en bereid zijn er flink voor te betalen. 

Nu je dit weet, verandert daardoor je mening over het gebruik 

van alcohol? En hoe zit dat met de andere leerlingen? Zo ja, 

geef dan de voornaamste reden. Zou je dat kunnen gebruiken 

jou informatiecampagne?  

Ga met elkaar na waarom mensen toch alcohol willen drinken. 

Noteer in je portfolio je bevindingen en geef aan hoe je deze 

informatie kan gebruiken in je inlichtingscampagne. 
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4. Drank, seks en vreselijke katers 

Doelstellingen van dit hoofdstuk  

Nadat je dit hoofdstuk hebt doorgewerkt, 

 kun je de uitwerking van alcohol op een aantal 

lichaamsfuncties noemen; 

 kun je een verklaring geven, waardoor die uitwerkingen tot 

stand komen. 

 

In dit hoofdstuk ga je onderzoeken wat alcohol met je lichaam 

doet. Je gebruikt hiervoor internet, boeken en je voert –indien 

er tijd voor is- een experiment uit. Eerst onderzoek je wat je 

weet van de invloed van alcohol op je lichaam. 

Drank, fabels en feiten 

Er doen veel misverstanden over alcohol de ronde. Wat weet jij 

van de werking en de effecten van alcohol op je lichaam? De 

volgende opdracht gaat daarover. 

 

11. Opdracht: feiten en fabels over alcohol  

Discussieer over onderstaande 10 stellingen in een groepje van 

4. 

Benoem iemand die in de discussie de tijd bijhoudt en iedereen 

de kans geeft (uit) te praten, zodat alle vragen en alle 

groepsleden aan bod komen. 

Verdeel de beschikbare tijd in twee stukken: eerst beantwoordt 

ieder apart elke vraag schriftelijk (eens/oneens, 5 minuten). 

Leg daarna de antwoorden weg. 

Ga hierna met elkaar in discussie, gebruik argumenten, luister 

vooral... (30 minuten). 

Probeer van elke stelling te komen tot het oordeel: 

juist/onjuist.  

Vergelijk de uitkomsten na afloop met je eerste opvattingen. 

Eén persoon maakt kort schriftelijk verslag (de conclusie van de 

groep per vraag, hij discussieert gewoon mee! Zet de 

groepsuitslag op een flap (15 minuten, daarna korte pauze). 

 

Stellingen 

1 Van allerlei alcoholische drankjes door elkaar drinken, word 

je sneller dronken dan van alleen bier drinken. 

2 Je kunt sneller nuchter worden door bijvoorbeeld veel 

koffie te drinken. 

3 Je seksuele prestatie wordt beter als je wat gedronken 

hebt. 
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4 Een kater kan je tegengaan door na elke alcoholische 

consumptie een glas water of fris te drinken. 

5 Van alcohol word je dik. 

6 Alcohol is een stimulerend middel. 

7 Mannen kunnen beter tegen drank dan vrouwen. 

8 Als je alcohol drinkt vergeet je je zorgen en word je vrolijk. 

9 Drie biertjes per dag is niet veel. 

10 Elk glas alcohol is na een half uur al afgebroken. 

De vervolgopdracht krijg je van je docent. 

Wat doet alcohol met je lichaam? 

In het vorige hoofdstuk heb je gelezen waardoor alcohol giftig 

is. Je hebt ook uitgezocht hoe het komt dat alcohol de 

celmembraan kan passeren, waardoor de cel van binnen 

ontregeld wordt. Alcohol hoeft niet altijd de cel binnen te 

dringen om je lichaamsfuncties te ontregelen. Zo kan het 

invloed hebben op stoffen, die door je cellen worden gemaakt, 

hormonen bijvoorbeeld. De onderstaande twee opdrachten gaan 

hierover. Het zijn slechts twee van de vele effecten, die alcohol 

op je lichaam kan hebben. 

Raadpleeg een biologieboek en de genoemde internetbronnen. 

Je kunt ook een biologiedocent om hulp vragen. 

Algemene internetbronnen: ►URL15. 

12. Opdracht 

Kies één van de volgende twee opdrachten: “Uitdroging en de 

kater” of “Alcohol en seks”. 

12.1 Uitdroging en de kater 

Alcohol is een gif, dat (extra) water onttrekt aan het lichaam; 

dat water scheiden de nieren uit. 

Onderzoek hoe het komt dat alcohol water aan je lichaam 

onttrekt en wat het verband met een ‘’kater’’ is. 

Je kunt hierbij gebruik maken van internet: ►URL14, theorie 

bovenbouw, ‘Uitscheiding’. Zorg dat je begrijpt hoe de 

hoeveelheid water die de nieren uitscheiden (hormonaal) 

geregeld wordt. 

Zoek uit wat de invloed van alcohol op de wateruitscheiding is 

en leg het verband met een kater (hoofdpijn).  

12.2 Alcohol en seks 

Zowel mannen als vrouwen krijgen door alcohol meer zin in 

seks, maar naarmate er meer alcoholische consumpties 

genuttigd zijn, wordt de prestatie minder, of niet?  

 

Onderzoek hoe de effecten van alcohol op de geslachtsdrift en 

geslachtshormonen plaatsvindt. Hiervoor moet je onderzoeken 

wat de invloed van alcohol op het gedrag van mensen is, gebruik 

hiervoor de bovenstaande internetbronnen. Voor een goed 
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begrip van de invloed van alcohol op de geslachtshormonen, 

moet je je verdiepen in de normale werking en regeling door de 

geslachtshormonen. Op ►URL14, theorie bovenbouw, 

‘Voortplanting’ vind je de informatie over de 

geslachtshormonen. Geef in schema’s aan hoe ze werken en hoe 

alcohol de werking verstoort. 

12.3 Resultaten vergelijken 

Jullie worden als groepje gekoppeld aan een groepje met het 

andere onderwerp. 

Jullie moeten aan elkaar je onderwerp uitleggen in 10 minuten.  

Tijdens de uitleg van de andere groep maak je aantekeningen. 

Op die manier krijg je ook een idee van de aanpak en resultaten 

van de andere groep. 

 

Het effect van alcohol op je zenuwcellen is een ander geval. 

Een kater is nog tot daaraan toe en een keertje geen seks: ok, 

maar de gevolgen van alcohol op de zenuwcellen zijn 

verstrekkender. Daarom is de volgende opdracht voor iedereen 

verplicht. We komen er in het hoofdstuk hierna op terug. 

 

13. Opdracht 

13.1 Alcohol en zenuwen 

Alcohol heeft een verdovend effect op je zenuwcellen. Je 

reacties worden trager en je motoriek wordt minder vast. 

Vooral in het verkeer zijn deze effecten van alcohol erg 

gevaarlijk. 

a.  Onderzoek hoe je zenuwcellen werken. 

Begin je onderzoek door in een biologieboek (4 of 5 havo) over 

het zenuwstelsel te lezen. Bestudeer ook de werking van een 

reflexboog, de bouw van zenuwcellen (neuronen) en de 

overdracht van impulsen (synapsen). Dit is moeilijke stof! Zorg 

dat je eerst dit goed begrijpt, voordat je verder gaat met de 

opdracht. Neem tekeningen van neuronen met synapsen over. 

Kijk op deze site hoe het zenuwstelsel en synapsen werken: 

►URL16, kies ANIMATIONS. 

b.  Onderzoek hoe de invloed van alcohol is op de werking van 

je zenuwcellen. 

Alcohol blijkt vooral de impulsoverdracht te beïnvloeden. In 

Biodata vind je hier meer over (zie paragraaf 22.4 a t/m c). 

Bestudeer eerst Biodata en kijk vervolgens op de site van de 

Jellinekkliniek en kies Drugs in de hersens: ►URL14, theorie 

bovenbouw, zenuwstelsel. 

Maak nu duidelijk op welke wijze alcohol invloed heeft op de 

werking van je zenuwcellen. Geef dit weer in de tekeningen van 

neuronen en synapsen, die je eerder gemaakt hebt. Schrijf er 

ook de gevolgen bij. 
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13.2 Zichtbare gevolgen 

In opdracht 13.1 heb je uitgezocht welke invloed alcohol heeft 

op het zenuwstelsel. In deze opdracht ga je na wat de zichtbare 

gevolgen hiervan zijn.  

Bedenk een aantal meetbare veranderingen aan een persoon die 

onder invloed van alcohol is. Meetbaar betekent dat jij als 

experimentator kan registreren wat de werking van de alcohol is 

op die persoon.  

Kies een van die meetbare veranderingen uit. Stel vervolgens 

een natuurwetenschappelijk experiment op, waarmee je na 

kunt gaan of de verandering ook daadwerkelijk plaatsvindt. 

Denk eraan, dat je proefpersonen volwassenen moeten zijn. 

Geef in je werkplan duidelijk aan hoe en wat je gaat meten. 

Bespreek je werkplan met je docent en/of TOA, voordat je het 

experiment gaat uitvoeren. en bespreek met hem/haar de 

mogelijkheden voor verder onderzoek. 

Zie ►werkinstructie werkplan experiment in de NLT Toolbox. 

 

14. Portfolio 

Noteer je uitwerkingen van dit hoofdstuk in je portfolio. 

In dit hoofdstuk heb je een aantal effecten onderzocht van 

alcohol op het lichaam. Noteer deze effecten in je portfolio en 

zet erbij waardoor ze veroorzaakt worden. Ben je van plan deze 

informatie te verstrekken in je informatiecampagne? Het is 

misschien wat te veel om alles te gebruiken. Brainstorm in je 

groepje op welke informatie jullie je willen focussen. Gebruik je 

creativiteit om te bedenken hoe je dat dan wilt overbrengen. 

Welke vorm past het beste bij deze informatie en de doelgroep?  

 
Figuur 8, Meetbare verandering? 

 

 



NLT1-h011 Bewust Overwogen Biertje?!  22 

5. Hoe snel kun je stoppen? 

Doelstellingen van dit hoofdstuk  

Nadat je dit hoofdstuk hebt doorgewerkt, 

 kun je omgaan met en rekenen aan formules die snelheid 

van voorwerpen beschrijven; 

 weet je hoe je de reactiesnelheid betrouwbaar kunt meten; 

 kun je de invloed van alcohol op de reactiesnelheid 

verwerken in snelheidsformules; 

 kun je uitrekenen hoe het gebruik van alcohol de 

stopafstand van een voertuig beïnvloedt; 

 kun je uitleggen welk verband er is tussen snelheid en 

afgelegde weg; 

 kun je rekenen aan krachten die bij een botsing moeten 

worden opgevangen. 

 

Alcoholgebruik vertraagt je 
reactiesnelheid 

In het vorige hoofdstuk heb je gezien, hoe alcohol het 

zenuwstelsel beïnvloedt. Enkele gevolgen daarvan zijn onder 

meer een gestoorde motoriek en een verminderd 

onderscheidingsvermogen. Gevoegd bij een toegenomen mate 

van zelfvertrouwen, zijn dat nu niet bepaald de ingrediënten 

die je nodig hebt om adequaat tussen het verkeer door te 

laveren, zie de volgende Bron.  

Bron 4 

Drie gewonden bij scooterongeluk 
Amsterdamfm.nl: 31 augustus 2014 
 

Op het Damrak zijn afgelopen nacht twee scooterrijders en een 

fietser gewond geraakt. De bestuurder van de scooter was onder 

invloed van alcohol en is aangehouden. 
 

De bijrijder van de scooter is met hoofdletsel naar het 

ziekenhuis gebracht, de andere twee konden ter plekke 

behandeld worden. 

 

Doordat alcohol je zenuwstelsel beïnvloed neemt dus je remweg 

af, maar er is meer, ook je reactietijd wordt trager. 

Snel reageren, is een belangrijke factor bij de lengte van de 

totale remweg (stopafstand), dat is de afgelegde weg (remweg) 

met inbegrip van de weg die je aflegt in de reactietijd 

(reactieafstand).  
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Tijdig remmen is belangrijk, maar goed remmen is een kunst op 

zich. Het blijkt in de praktijk dat veel chauffeurs lang niet zo 

hard remmen als mogelijk is, waardoor de remweg langer is. Het 

krantenartikel in bron 5 gaat daar over. 

 

Bron 5   

Hard remmen is een kunst! 

Remmen en nooit, nóóit meer loslaten 

Van de automobilisten weet 80 procent niet hoe je een 

noodstop moet maken, maar na een dagje oefenen, sta je in 

een mum van tijd stil. 

 

Door Arjan Paans en Kees Wessels 

 

Hellevoetsluis - Hoe hard instructeur Henk van de Brink ook 

STOP! schreeuwt, het helpt geen zier. Het lijkt wel of 

Nederlanders een anti-rem-gen hebben en bang zijn om hun 

auto pijn te doen. Remmen doen we met beleid. Pompend, 

aaiend en in het uiterste geval met een harde klap op het 

rempedaal. Fout. “Zo stop ik voor het stoplicht, niet voor een 

kind dat plotseling oversteekt”, zegt Van de Brink van het 

Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid, als nummer 30 van 

de 35 deelnemers de auto aarzelend tot stilstand brengt. Voor 

de ogenschijnlijk simpelste handeling - met twee voeten op 

twee pedalen trappen - is een kortdurende sessie 

verkeerspsychotherapie nodig. Pas als de instructeur in één uur 

tijd de meest vreselijke cijfers over verkeersdoden, de 

ellenlange remweg van een auto met 70 kilometer per uur en 

een video van botsende auto's heeft voorgeschoteld, wordt er 

écht geremd. Met de wil om te overleven.  

Behalve dat hij de cursisten goed wil leren remmen, wil Van de 

Brink tijdens de training vooral inzichtelijk maken hoe lang het 

duurt voordat een auto stilstaat. Daarvoor gebruikt hij allerlei 

ingewikkelde rekensommen. Wat de deelnemers het meeste 

bijblijft, is dat bij 50 kilometer per uur, en een reactietijd van 

één seconde, de auto al bijna 14 meter heeft afgelegd voordat 

er wordt begonnen met remmen. “Een plotseling overstekend 

kind, wordt dus ook met die snelheid (50 km/h) overreden”, 

zegt de instructeur dreigend. “Met die wetenschap is het toch 

onbegrijpelijk hoe mensen op de snelweg met een veel hogere 

snelheid zo dicht achter elkaar rijden.” 

De wettelijk voorgeschreven remvertraging is 7,2 m/s2 maar 

veel auto’s kunnen nog wel harder remmen: tot wel 10 m/s2. 

Het is echter de chauffeur die niet zo hard durft te remmen. Als 

je nog nooit een echte noodstop gemaakt hebt kan het best zo 

zijn dat je bij de eerste keer met een remvertraging van slechts 

5,0 m/s2remt, terwijl dit het dubbele had kunnen zijn. 
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15. Vraag 

Laat met een berekening zien dat bij 54 km/h en een reactietijd 

van één seconde de auto al 15 meter heeft afgelegd voordat er 

begonnen wordt met remmen. 

 

In de meest optimale situatie is je reactietijd misschien 0,8 s en 

je remvertraging 10 m/s2. 

Na één of meer biertjes zijn deze waarden misschien wel 1,6 s 

en 5,0 m/s2  en als je dan ook nog veel te hard rijdt… 

Welke invloed heeft alcoholgebruik op de totale afstand die je 

nodig hebt om tot stilstand te komen? Snelheid van de auto, je 

reactietijd en remvertraging bepalen hierbij na hoeveel meter 

je uiteindelijk stil staat.  

16. Vraag 

Schat hoeveel keer je remweg langer wordt, als je reactietijd 

twee keer zo groot is en je snelheid twee keer zo hoog. 

Een model voor de totale remweg 

Een grafiek 

De totale remweg bestaat uit de reactieafstand en de remweg. 

Om spraakverwarring te voorkomen spreken we af: 

 Stopafstand = reactieafstand + remweg (1) 

Reactieafstand: de afstand die je aflegt tussen het moment 

van waarneming en je reactie daarop (de auto remt dan nog 

niet).  

De reactieafstand heeft daarom geen invloed op de remweg van 

de auto zelf. 

Remweg: de afstand die je aflegt tijdens het remmen. 

De remweg wordt dus niet beïnvloed door je reactietijd. 

 

In een grafiek ziet dat er samen ongeveer zo uit: 

 
Op 𝑡 =  0  beseft de bestuurder dat hij moet remmen (hij ziet 

plotseling een kind de straat oprennen). 

De reactietijd van de bestuurder is 1,0 s. 

Op 𝑡 =  1,0 s begint de auto te remmen. 

Op 𝑡 =  3,0 s staat de auto stil. 

  
Figuur 9, Grafiek van de stopafstand (totale remweg) 
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In dit model zie je duidelijk twee gedeelten:  

Gedurende de reactietijd blijft de snelheid constant en 

gedurende de remtijd vertraagt de auto (eenparig vertraagde 

beweging). 

1. De reactieafstand bereken je met:  

  𝑠reactie = 𝑣 ⋅ 𝑡 (2) 

Hierin is 𝑠 de reactieafstand in meter (m), 𝑣 de snelheid in 

meter per seconde (m/s) en 𝑡 de reactietijd in seconde (s). 

In dit geval is de reactieafstand 15 m (zie ook antwoord 

vraag 15) 

Dat is ook de oppervlakte onder de grafiek:  

1(s) ⋅ 15(m/s) = 15 (m) 

2 Tijdens het remmen neemt de snelheid gelijkmatig af tot 0.  

Ook nu is de remweg te bepalen door de oppervlakte onder 

de grafiek te berekenen.  

17. Vraag 

Bereken de stopafstand (totale remweg). 

Reactiesnelheid 

Jouw reactiesnelheid heb je niet helemaal in de hand. Uit 

wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat je reactiesnelheid 

ondermeer genetisch is bepaald, we worden allemaal met een 

bepaalde optimale reactiesnelheid geboren. Bij iedereen is die 

verschillend. 

Als je ergens op reageert, trekken je spieren snel samen. De 

snelheid waarmee jouw spieren samentrekken, hangt af van het 

aantal snelle spiervezels en dát aantal is genetisch bepaald. 

Een tweetal factoren die van invloed zijn op je reactiesnelheid 

zijn nu genoemd: erfelijkheid en alcoholgebruik. 

18. Vraag 

Zet factoren die volgens jou van invloed zijn op je 

reactiesnelheid op een rijtje. 

Je mag met anderen overleggen. 

19. Opdracht: meten van je reactietijd met twee eenvoudige 

proefjes 

Er is een aantal manieren waarop je je reactietijd kunt testen 

en meten.  

Voer de beide deelopdrachten (19.2 en 19.3) in tweetallen uit 

en noteer per proef je meetgegevens.  

Neem iedere keer het gemiddelde van vijf metingen voor een 

betrouwbare uitkomst. 

19.1 Vraag 

Waardoor is de betrouwbaarheid dan groter? 
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19.2 De vallende lat (methode 1) 

Neem een liniaal (of maak er één) met centimeterverdeling. De 

liniaal moet 30 tot 40 cm lang zijn. Eén van beiden houdt de 

liniaal vast met de onderkant vlak boven jouw geopende hand. 

Als de liniaal plotseling valt, pak je deze zo snel mogelijk tussen 

duim en wijsvinger. Kijk op welke afstand je de liniaal gepakt 

hebt. 

Met de volgende formule kun je uitrekenen hoe lang de afstand 

is, die de liniaal gevallen is: 

 𝑠 =
1

2
𝑔 ⋅ 𝑡2 (3) 

Hierin is 𝑠 de afstand op de liniaal in meters (m), t de tijd in 

seconden (s) en 𝑔 de zwaartekrachtversnelling (9,81 m/s2) 

Nu kun je door invullen van 𝑠 de tijd 𝑡 uitrekenen. Maak een 

tabel. 

Je kunt natuurlijk ook de valtijd die hoort bij afstanden van 5, 

10, 15 cm rechtsreeks op de liniaal noteren, zodat je de 

reactietijd ook rechtstreeks kunt aflezen. 

19.3 De vallende lat (methode 2) 

Herhaal de proef, maar laat nu de liniaal langs een muur vallen 

terwijl je zelf met je voet de liniaal zo snel mogelijk tegen de 

muur drukt. Noteer weer de tijd. (tabel!) 

 

20. Practicum: een reactietijdmeter bouwen met Coach5, het 

systeembord en voetpedalen 

Programma: 

Sluit het systeembord, ‘gas- en rempedaal’ en computer volgens 

schema aan. 

 

 
Figuur 10, Aansluiting systeembord en computer. Tussen rem- en gaspedaal zit ook een rechtstreekse 

verbinding 

 Naar rempedaal 

Tussen rem- en gaspedaal zit ook een 

rechtstreekse verbinding Naar CoachLab II+ 

Naar gaspedaal 

 
Naar gaspedaal 
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Start het programma “Coach en ga naar “Coach Junior”. 

Ga naar “Junior voor biologie” en haal het programma 

“reactiesnelheid” op. 

Meten: 

Zet de sensor “Voltmeter (Algemeen)(0…5V) op ingang 1. 

Zet je voet op het gaspedaal (rechts). De rode LED gaat 

branden.  

Je kunt nu het programma starten door op de “groene knop” te 

klikken. 

Telkens wanneer je een hoge pieptoon hoort, haal je zo snel 

mogelijk je rechtervoet van het gaspedaal en trap je het 

rempedaal in. Noteer de verstreken tijd. 

Dat een reactietijd van 1 seconde in het verkeer een "normale" 

waarde is, is nu wel duidelijk! 

Remweg 

De remweg van een auto wordt bepaald door de remvertraging 

(die weer afhangt van de kwaliteit van het remsysteem en de 

dikte van de banden). 

Remvertraging wordt in de natuurkunde ook wel negatieve 

versnelling genoemd. 

De versnelling 𝑎 (in m/s2) is de snelheidsverandering Δ𝑣 (in m/s) 

per seconde (∆𝑡). In formule geschreven:   

 𝑎 =
Δ𝑣

Δ𝑡
 (4) 

21. Vraag 

a. Bepaal uit grafiek van Figuur 11a de negatieve versnelling 

van de auto. 

De remweg wordt verder nog bepaald door de kwaliteit van de 

banden en van het wegdek. 

Nauwkeuriger gezegd: de waarde van de wrijvingscoëfficiënt 

van banden en wegdek.  

 
In Figuur 11b zie je dat de reactietijd (door alcoholgebruik 

wellicht) is toegenomen tot 1,5 s. Ook is de remvertraging 

kleiner geworden waardoor de lengte van de remweg zal 

toenemen. 

 
Figuur 11, a. Grafiek van de stopafstand (totale remweg), zoals in Figuur 9. b. Grafiek van de stopafstand met 

een toegenomen reactietijd én een afgenomen remvertraging. 
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b.  Leg uit hoe je aan Figuur 11 ziet dat de reactietijd is 

toegenomen en de remvertraging is afgenomen. 

c. Bepaal uit de grafiek van Figuur 11b de stopafstand. 

d. Hoeveel is dit meer dan in de situatie van de grafiek van 

Figuur 11a? 

e. Aan het begin van dit hoofdstuk stond dat in de meest 

optimale situatie de reactietijd 0,8 s en de remvertraging 

10 m/s2 is, na één of meer biertjes verandert dat naar 1,6 s 

en 5,0 m/s2  (blz. 23, direct onder vraag 15). Stel dat een 

onbeschonken bestuurder 50 km/h rijdt en de automobilist 

met alcohol op 60 km/h.  

Reken alles om naar m/s, maak een grafiek, en schat de 

stopafstand.  

Een formule voor de stopafstand 

Afleiding van de formule  

Deze afleiding maakt geen onderdeel uit van de eindopdracht. 

De formule zelf kan wèl onderdeel daarvan uitmaken. 

Je weet inmiddels dat de volgende drie variabelen de 

stopafstand bepalen: 

 de reactietijd 𝑡reactie  in s 

 de beginsnelheid 𝑣b in m/s 

 de remvertraging 𝑎rem in m/s2  

 

Verder weet je:  

 stopafstand = reactieafstand + remweg 

 

De afstand die je aflegt gedurende je reactietijd (je remt dan 

nog niet!) is de reactieafstand 𝑠reactie in meter (m). 

Deze bereken je met  

 𝑠reactie = 𝑣b ⋅ 𝑡reactie (5) 

De remweg hangt af van de beginsnelheid en de remvertraging. 

Ook voor de remweg geldt dat  

 𝑠rem = 𝑣 ⋅ 𝑡 (6) 

We gaan ervan uit dat de auto eenparig vertraagd remt en dat 

dus de snelheid gelijkmatig afneemt (zoals blijkt uit 

bijvoorbeeld Figuur 10a). De auto remt dan met een gemiddelde 

snelheid 𝑣gem die gelijk is aan de helft van de beginsnelheid. 

De formule voor de remweg is dus zo te schrijven:  

 𝑠rem = 𝑣gem ⋅ 𝑡 =
1

2
𝑣b ⋅ 𝑡 (7) 

De remvertraging is te berekenen met:    

 𝑎rem =
Δ𝑣

Δ𝑡
 (8) 

Als de auto afremt tot stilstand wordt dit:    

 𝑎rem =
𝑣b−0

𝑡rem
=

𝑣b

𝑡rem
 (9)  

De remtijd is dus te berekenen met:    

 𝑡rem =
𝑣b

𝑎rem
 (10) 

 
Figuur 12, Stoppen in het verkeer 
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Formules (7) en (10) zijn te combineren tot: 

 𝑠rem =
𝑣b

2

2𝑎rem
 (11) 

Nu hebben we de formule voor de stopafstand: 

 Stopafstand = 𝑠reactie + 𝑠rem = 𝑣𝑏 ⋅ 𝑡𝑅 +
𝑣b

2

2𝑎rem
 (12) 

 

Uit de statistieken blijkt dat "80-km wegen" het gevaarlijkst 

zijn. 

22. Vraag 

Bedenk een aantal mogelijke redenen daarvoor. (Elke regio 

heeft een ROV: Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid; kijk bij 

►URL17.  

 

Je gaat nu de waarden voor de reactietijd, snelheid en 

remvertraging invoeren in de formule voor de stopafstand (8).  

23. Vraag 

Een chauffeur heeft een reactietijd van 1,0 s en rijdt met een 

snelheid van 80 km/h over een 80-km weg. De auto is net ‘APK - 

gekeurd’ en heeft dus een remvertraging van minimaal 7,2 m/s2. 

Omdat de chauffeur nog geen ervaring heeft met een noodstop 

gaan we ervan uit dat de remvertraging in dit voorbeeld 

5,0 m/s2 is (een heel normale waarde). 

Bereken met deze gegevens de stopafstand. 

 

De uitkomst die je nu hebt gevonden is een normale waarde. 

De stopafstand kan echter in de praktijk veel korter, maar ook 

veel langer zijn. 

Reageren in de praktijk 

24. Opdracht: toepassen van de formule 

24.1 Drie situaties 

We kijken nu naar een drietal verschillende situaties, waarbij je 

zelf een realistische inschatting moet maken van de reactietijd, 

snelheid en remvertraging. 

Noteer bij elke situatie welke waarden je hebt gekozen en 

bereken de stopafstand. 

Situatie 1 

Het is een mooie zomerdag en de chauffeur is een vrouw van 35 

jaar. 

Zij houdt zich keurig aan de snelheid en heeft net een slipcursus 

bij de ANWB achter de rug waarbij ze ook geleerd heeft een 

noodstop te maken. 

Haar reactietijd is korter dan gemiddeld en vandaag zit ze goed 

uitgerust achter het stuur. 
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Situatie 2 

Een bejaard echtpaar is op weg naar huis en het regent flink en 

het wegdek glimt van de regen. De bestuurder is de 80 jaar al 

gepasseerd en rijdt voorzichtig met een snelheid van 60 km/h 

naar huis.  

Situatie 3 

Een viertal studenten komt ’s nachts om 04:00 van de disco. 

Helaas is de BOB vanavond thuisgebleven, maar de bestuurder 

beweert dat hij niet teveel heeft gedronken. Met ‘slechts’ 6 

pilsjes op is zijn reactietijd echter niet wat het zou moeten 

zijn. De spiercontrole is ook wat minder en de snelheid? Ach, 

waarom zou je ’s nachts 80 moeten rijden op een weg waar 

geen kip te bekennen is? 

24.2 Controleren met Excel 

Controleer je uitkomsten met behulp van het Excel-programma: 

‘Controleer je stopafstand’, zie ►vaklokaal NLT. 

Je kunt met de schuifbalkjes de waarden voor de snelheid, 

reactietijd en remvertraging instellen en direct zien hoe de 

grafiek verandert. Ook kun je zien wat dan je stopafstand is. 

Hoe hard is de klap bij 50 km/h? 

Een auto die uit een hijskraan wordt losgelaten en met 50 km/h 

op de grond belandt, is total loss. En dan ook ècht!  

25. Vraag 

Denk je dat het verschil maakt of je met een auto met 50 km/h 

tegen een boom knalt of frontaal op een tegenligger botst die 

ook 50 km/h rijdt? Welk (soort) verschil? 

 

Hoe lager de botssnelheid, hoe kleiner de schade.  

 

Elke moderne auto beschikt over diverse technische 

veiligheidssystemen om mogelijk lichamelijk letsel door een 

botsing tot een minimum te beperken. Algemeen bekend zijn de 

kooiconstructie, airbags en de veiligheidsgordel. Het is 

technisch al mogelijk een autobestuurder die in slaap dreigt te 

vallen te waarschuwen met een geluidssignaal, als de auto een 

doorgetrokken witte lijn op het wegdek overschrijdt.  

Bromfietsen en scooters beschikken niet over dergelijke 

beveiligingsmethoden. De “klap” komt dan nog meer aan. 

 

Rijden zonder gordel is, als je botst, te vergelijken met duiken 

in een zwembad zonder water. Om duidelijk te maken hoe groot 

de klap is, kun je een auto met behulp van een hoogwerker van 

een bepaalde hoogte op de grond laten vallen. De klap die de 

auto ondervindt vanaf die hoogte wordt dan vergeleken met een 

bepaalde snelheid bij een (horizontale) botsing. 

 
Figuur 13, Valtest personenauto 
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Je gaat nu uitzoeken van welke hoogte een auto moet vallen, 

zodat deze met een snelheid van 50 km/h de grond bereikt. 

De botsing met de bewegingsformules  

26. Vraag 

Hoeveel is 50 km/h in m/s?  

 

Natuurkundeblok 2: uitleg hoogteberekening 

De vraag naar de hoogte kun je met de bewegingsformules als 

volgt oplossen: 

 

Aannames: 

De beginsnelheid waarmee de auto valt 𝑣b = 0 

De eindsnelheid is 50 km/h  𝑣e = … m/s (vraag 26) 

De afgelegde weg is de hoogte   ℎ 

 

De zwaartekracht (een constante versnelling) speelt de 

hoofdrol, daarover verderop meer. 

De luchtwrijving wordt over deze relatief korte valafstand 

verwaarloosd. Als we in een grafiek de snelheid uitzetten tegen 

de tijd ziet dat eruit als in Figuur 13.  

 

Na 𝑡 seconden heeft de auto een snelheid 𝑣e (die 50 km/h moet 

zijn).  

De afstand die de auto hierbij heeft afgelegd is de gevraagde 

hoogte ℎ. 

De afstand bereken je met:   

 ℎ = 𝑣gem ⋅ 𝑡       (13) 

De snelheid neemt eenparig toe (versnelling is immers 

constant!), dus bereikt de auto halverwege zijn valtijd ook de 

helft van zijn eindsnelheid.  

Er geldt daarom:  

 𝑣gem =
1

2
𝑣e      (14) 

De afstand ℎ die de auto aflegt is dus:  

 ℎ =
1

2
𝑣e ⋅ 𝑡      (15) 

Maar hoe lang duurt dat vallen? Als je de luchtwrijving 

verwaarloost, gaat dat vallen op aarde met de versnelling van 

de zwaartekracht, en die is 9,8 m per seconde per seconde, dat 

is 9,8 m/s2. We noemen deze versnelling: 𝑔 (gravitatie is een 

ander woord voor zwaartekracht). 

Dit betekent dat elk voorwerp dat op aarde aan het vallen is, 

elke seconde 9,8 meter per seconde sneller gaat.  

 

De eindsnelheid van onze auto is te berekenen met: 

 𝑣e = 𝑔 ⋅ 𝑡      (16) 

De valtijd van de auto is dus:  

 𝑡 =
𝑣𝑒

𝑔
       (17) 

 

 
Figuur 14, Grafiek bij de 

valbeweging van een auto 
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Door formules 15 en 16 te combineren krijg je: 

 ℎ =
1

2
𝑔 ⋅ 𝑡2      (18) 

27. Vraag 

a.  Combineer de formules 15 en 17 met elkaar tot een nieuwe 

formule waarbij ℎ afhankelijk is van 𝑣e en 𝑔.  

b. Bereken met gebruikmaking van deze nieuwe formule de 

gevraagde hoogte ℎ.  

Natuurkundeblok 3, kracht, arbeid en energie 

Kracht 

Loesje is vandaag 4 jaar geworden. Ze heeft een auto gekregen. 

Geen echte natuurlijk, maar je er kan wel in zitten en hij heeft 

een echt stuur en een echte toeter. Het probleem is wel, dat 

iemand moet duwen. Dat zal haar broertje Bobbie (3 jaar) wel 

even doen. “Harder, harder”, roept ze, maar daar is Bobbie niet 

sterk genoeg voor: hij mist de kracht. 

Hoe meer kracht Bobbie zet, hoe sneller Loesje gaat.  

Met andere woorden: de versnelling 𝑎 (acceleration) is recht 

evenredig met de kracht 𝐹 (force). 

 

Twintig jaar later 

Loes is vandaag 24 jaar geworden. Ze heeft van haar broer Bob 

(23) een auto gekregen. Een Fiat Cinquecento. Tweedehands 

natuurlijk, maar alles zit erop en eraan! Er is één probleem: hij 

doet het niet. Waarschijnlijk is de accu leeg. Of Bob even wil 

duwen. 

Het kost Bob aardig wat kracht, want het is natuurlijk geen 

speelgoedautootje, dat je zomaar even vooruitduwt. Gelukkig is 

Bob sterk genoeg en slaat de motor even later aan. 

Hoe groter de massa (Loesje + de Fiat), hoe meer kracht Bob 

moet zetten, om de auto in beweging te krijgen. 

Met andere woorden: de kracht (𝐹) is recht evenredig met de 

massa (𝑚). 

 

Voeg beide verhaaltjes samen en je krijgt: de kracht is 

evenredig met de massa en de versnelling:  

𝐹 = 𝑚 ⋅ 𝑎      (19) 

Hierin is 𝐹 de kracht in newton (N), m de massa (𝑚) in kilogram 

(kg) en 𝑎 de versnelling in m/s2. 

Formule 19 geldt overigens alleen, als er geen wrijving is en die 

is er natuurlijk meestal wel. 

Arbeid 

In beide gevallen moet Bob(bie) een tijdlang duwen. In het 

eerste geval, omdat Loesje dat zo graag wil, in het tweede 

geval, omdat anders de motor niet aanslaat. In beide gevallen 

legt de auto een zekere afstand (𝑠) af. Hoe groter die afstand, 

des te groter de arbeid, die Bob moet verrichten. De arbeid die 
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Bob verricht is dus niet alleen recht evenredig met de kracht die 

hij verricht om de auto een zekere snelheid te geven, maar ook 

over welke afstand hij dat doet. 

 

Er geldt dus:  

 𝑊 = 𝐹 ⋅ 𝑠       (20) 

 

Dit geldt alleen als het voorwerp in een rechte lijn verplaatst 

wordt. 

De kracht 𝐹 drukken we uit in newton (N), de afgelegde afstand 

𝑠 in meter (m). De te verrichten arbeid 𝑊 drukken we in 

newtonmeter (Nm) ofwel de joule (J). 

Energie 

Normaal worden auto’s niet aangedreven door Bobbies, maar 

door verbrandingsmotoren. Die zijn heel wat krachtiger, 

waardoor die auto’s ook een stuk sneller kunnen bewegen. 

Bewegen is een vorm van energie: bewegingsenergie. We zeggen 

ook kinetische energie (kinein is het Griekse woord voor 

bewegen). Een bewegende auto heeft dus een zekere kinetische 

energie en in het verkeer moet je daar dus ernstig rekening mee 

houden. Het maakt nogal wat uit of je oversteekt voor het 

autootje van Loesje, voortgeduwd door Bobbie, of wanneer je 

dat doet voor een Fiat Cinquecento, die met 50 kilometer per 

uur komt aanstormen. In het tweede geval is de kinetische 

energie veel groter. Dat hangt natuurlijk samen met de grotere 

snelheid, maar ook met de grotere massa. Met andere woorden 

de kinetische energie is recht evenredig met de massa en met 

de snelheid van de auto. 

Dat blijkt uit de volgende formule:  

 𝐸 =
1

2
𝑚𝑣2      (21) 

Maar waarom een ½ en waar komt die 𝑣2 vandaan? 

Arbeid en energie 

Stel Bobbie begint het autootje te duwen met Loesje erin, 

totdat hij een bepaalde snelheid heeft bereikt. Dan gaat het 

autootje steeds sneller bewegen. Stel nu dat het een eenparig 

versnelde, rechtlijnige beweging is en dat er geen wrijving is, 

dan geldt voor de gemiddelde snelheid, zoals je eerder in deze 

paragraaf zag: 

 𝑣gem =
1

2
𝑣e      (22) 

Voor de afgelegde afstand gold: 

 𝑠 = 𝑣gem ⋅ 𝑡      (23) 

Combinatie van (22) en (23) geeft: 

𝑠 =
1

2
𝑣e ⋅ 𝑡      (24) 

Je weet dat de versnelling 𝑎 de snelheidstoename (𝑣e − 𝑣b) is 

over een zekere tijd 𝑡. Omdat het autootje in het begin 

stilstond is 𝑣b = 0. Dus de versnelling is 
𝑣e

𝑡
. 
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Ofwel: 

 𝑎 =
𝑣e

𝑡
       (25) 

De arbeid, die Bobbie moest verrichten om het autootje een 

zekere snelheid te geven was: 

 𝑊 = 𝐹 ⋅ 𝑠       (26) 

Combinatie van (19) en (26) geeft: 

 𝑊 = 𝑚 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑠      (27) 

Die arbeid geeft het autootje de kinetische energie, die het 

uiteindelijk heeft. Je mag daarom de geleverde arbeid 

gelijkstellen aan de kinetische energie. Er geldt dan: 

 𝐸k = 𝑚 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑠 = 𝑚 ⋅
𝑣e

𝑡
⋅

1

2
𝑣e ⋅ 𝑡 =

1

2
𝑚𝑣e

2    (28) 

Ofwel: 

 𝐸k =
1

2
𝑚𝑣2       (29) 

Hierin is 𝐸k  de kinetische energie in joule (J), 𝑚 de massa in 

kilogram (kg) en 𝑣 de snelheid in meter per seconde (m/s). 

Door de eenheden te vergelijken zie je dat de eenheid van 

arbeid dezelfde is als die van de kinetische energie. Arbeid druk 

je uit in joule (J), dus ook de (kinetische) energie wordt in joule 

uitgedrukt. 

De kracht tijdens een botsing  

In een aantal gevallen zal de benodigde stopafstand groter zijn 

dan het aantal meters wegdek dat je tot je beschikking hebt, 

zodat het tot een botsing komt. 

We gaan nu uit van een botssnelheid van 40 km/h, de 

maximumsnelheid van een bromfiets of scooter. (Let wel: de 

maximum toegestane snelheid!) 

We gaan ook uit van een eenzijdig ongeval (een ongeval waarbij 

geen andere verkeersdeelnemer betrokken is). Een scooterrijder 

knalt bijvoorbeeld op een boom, omdat hij in een bocht van de 

weg de macht over het stuur verliest. 

 

Stel de massa van de bestuurder op 75 kg. 

28. Vraag 

Bereken de kinetische energie van de bestuurder bij deze 

snelheid. 

 

Tijdens de botsing wordt deze kinetische energie tot nul 

teruggebracht. 

Hij remt pas af op het moment dat hij met delen van zijn 

lichaam contact maakt met delen van de scooter (stuur) en/of 

de boom. 

Op het moment dat zijn borstkas het stuur raakt zal het stuur 

een stukje worden ingedrukt, zodat je dat als een zeer korte 

remweg kunt zien. 

Maak gebruik van de formule: arbeid =  kracht × weg, in 

formule:  
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 𝑊 = 𝐹 ⋅ 𝑠 (30) 

Hierin is 𝑊 de arbeid in joule (J), 𝐹 de kracht in newton (N) en 𝑠 

de afgelegde weg in meter (m). 

De hoeveelheid arbeid is daarbij gelijk aan de hoeveelheid 

kinetische energie, zodat geldt: 

 𝐹 ⋅ 𝑠 =
1

2
𝑚𝑣2  (31) 

Hierin is  𝐹 de kracht in newton (N) en 𝑠 de afgelegde weg in 

meter (m), 𝑚 de massa in kilogram (kg) en 𝑣 de snelheid in 

meter per seconde (m/s) 

De botskracht is dan als volgt te berekenen:  

 𝐹 =
1

2
𝑚𝑣2

𝑠
=

𝑚𝑣2

2𝑠
 (32) 

Misschien denk je dat je door je armen flink strak te houden de 

klap wel kunt opvangen. 

De lengte van je arm is dan de remweg (als we er van uitgaan 

dat je armen werken als een kreukelzone). 

29. Vraag 

a. Hoeveel kracht oefen je uit per arm als je jezelf opdrukt? 

Controleer dit door jezelf op te drukken met behulp van een 

weegschaal. 

b.  Bereken de grootte van de kracht die tijdens de botsing op 

je armen werkt. 

 

Je snapt nu wel dat het dragen van een veiligheidsgordel (in 

auto’s) en het dragen van een helm (op bromfiets en scooter) 

van groot belang is. 

De kracht zal dan verdeeld worden over de oppervlakte van de 

gordel (die dus goed om je borstkas moet zitten). Daar komt nog 

bij dat gordels een stukje ‘meerekken’, waardoor s weer wordt 

vergroot. 

Een helm heeft ook een “kreukelzone”, waarbij (een deel van) 

de krachten wordt geabsorbeerd. 

Verder onderzoek is onder andere via de volgende links te 

verrichten: ►URL18 

30. Portfolio 

Noteer je uitwerkingen in je portfolio. 

 

“De bestuurder van de scooter was onder invloed van alcohol”. 

Dit zinnetje stond in Bron 4. Je kunt zeggen dat het de eigen 

schuld is van de scooterbestuurder; had hij maar niet zo veel 

moeten drinken. Maar hij brengt zo niet alleen zichzelf maar 

ook anderen in gevaar.  

 

In het afgelopen hoofdstuk heb je nagegaan wat de invloed is 

van alcohol op je reactievermogen en wat de gevolgen zijn, als 

je plotsklaps moet remmen. Ook heb je gezien welke krachten 

er vrijkomen als je tegen een schrikhek opbotst, dat plotseling 

op de weg opdoemt. Deze informatie is erg wiskundig en 



NLT1-h011 Bewust Overwogen Biertje?!  36 

natuurkundig. Voor jullie ligt nu de uitdaging om in de 

informatiecampagne deze informatie toegankelijk te maken 

voor jullie doelgroep. Maar vergeet niet dat de 

informatiecampagne ook (wetenschappelijk) onderbouwd moet 

zijn.  

Brainstorm in je groepje hoe je deze informatie het beste kan 

presenteren.  
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6. Rijden zonder invloed 

Doelstellingen van dit hoofdstuk  

Nadat je dit hoofdstuk hebt doorgewerkt, 

 kun je met een eenvoudige formule het Bloed Alcohol 

Gehalte berekenen; 

 kun je de variabelen noemen en hanteren, die het 

alcoholpromillage beïnvloeden; 

 kun je de standaardglazen die horen bij verschillende 

alcoholische dranken met elkaar vergelijken in samenhang 

met de percentages alcohol; 

 kun je de formule van Widmark hanteren; 

 kun je de formule van Widmark aanpassen in concrete 

situaties en daar grafisch verslag van doen met behulp van 

Excel. 

In het vorige hoofdstuk heb je kunnen vaststellen, dat een 

teveel aan alcohol ernstige gevolgen kan hebben in het verkeer. 

Op grond daarvan zijn wetten opgesteld die dergelijke 

ongelukken moeten voorkomen. Mag je dan helemaal niets 

drinken? Nee, zo erg is het ook niet weer niet, maar het scheelt 

niet veel. 

Alcohol in het verkeer 

31. Opdracht: rijden onder invloed in de wetgeving  

a. Lees Bron 6 

 

Bron 6 

“Geraamd wordt dat jaarlijks tenminste 10 000 bestuurders, 

(passagiers, voetgangers) op de wegen in de Europese 

Gemeenschap om het leven komen waarbij de rijvaardigheid van 

de bestuurder als gevolg van alcoholgebruik verminderd was. Uit 

onderzoek is gebleken dat het risico om bij een ongeval te 

worden betrokken aanzienlijk toeneemt bij een 

alcoholconcentratie in het bloed tussen 0,5 mg/mL en 0,8 

mg/mL.” 

a. Zoek op internet van de landen van de Europese Unie de 

toegelaten alcoholconcentratie in het bloed. Welke landen 

zijn volgens jou het strengste? 

Waarom juist die landen? 

Maak bij je verslaglegging onderscheid tussen diverse 

groepen bestuurders, beginnend/ervaren; type voertuig, 

wellicht ook beroeps en niet-beroeps. 
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b. Wat zegt de Nederlandse wetgeving over rijden onder 

invloed van alcohol? Maak een korte samenvatting van wat 

niet toegelaten is en hoe deze overtredingen bestraft 

worden. Zie ook ►URL19  

c. Welke verschillende manieren ken je om de 

alcoholconcentratie bij een bestuurder te controleren? Kan 

een bestuurder een alcoholtest weigeren? 

 

32. Opdracht: ongevallenstatistieken, Nederland  

Een instelling die wetenschappelijk onderzoek doet naar 

verkeersveiligheid (SWOV) doet ook onderzoek naar Rijden 

onderinvloed (►URL19). Werknemers van SWOV hebben een 

rapport geschreven “SWOV-Factsheet: Rijden onder invloed van 

alcohol” 

Het rapport is te downloaden op de volgende site (►URL20). 

Hoeveel ongevallen met alcoholgebruik waren er in de jaren 

2002 - 2009? Hoeveel procent waren ongevallen met doden of 

ernstig gewonden?  

Hoeveel glazen mag je drinken? 

Hoe meer je drinkt, hoe hoger het promillage in je bloed 

wordt. Er is een relatie tussen de hoeveelheid gedronken 

alcohol en hoeveelheid alcohol in je bloed (bloedalcohol). Voor 

beginnende bestuurders (dat kan ook een ouder iemand zijn!) 

ligt de grens op 0,2 ‰, dat is 0,2 gram pure alcohol per liter 

bloed.  

Het alcoholpromillage is afhankelijk van meerdere factoren. 

Voorlopig hanteren we een niet al te ingewikkelde formule (BAG 

is de afkorting van Bloed Alcohol Gehalte): 

 BAG =
𝐴

𝑚⋅𝑟
 (33) 

Hierin is:  

 BAG  het promillage alcohol in bloed: (
gram alcohol in bloed

liter bloed
)  

 𝐴  de hoeveelheid gedronken alcohol in gram (g). Niet 

hoeveelheid gedronken drank! 

 𝑚  het lichaamsgewicht in kilogram (kg) 

 𝑟  de reductiefactor; voor mannen 0,70 en voor vrouwen 

0,60; zie opmerking 1 

 

𝐴 komt in de teller van de formule voor: hoe groter 𝐴, hoe 

groter BAG.  

In de noemer staat 𝑚, want hoe zwaarder iemand is, hoe meer 

de gedronken alcohol "verdund" wordt, hoe lager de waarde van 

BAG. Later meer hierover in paragraaf 6.5 over de Widmark-

formule. 

Opmerking 1.  

De reductiefactor is ingevoerd om het verschil tussen mannen 

en vrouwen te verwerken. Alcohol gaat in het lichaam niet in 
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vet en botten zitten. Aangezien de man voor ongeveer 30 % uit 

vet en botten bestaat wordt de factor 0,70 ingevoerd.  

Bij vrouwen is het vet/bot gehalte hoger, namelijk ongeveer 

40%, dus de factor is 0,60. 

Jongeren hebben een lagere 𝑟-waarde dan volwassenen; hoe 

jonger, hoe lager. 

Opmerking 2. 

De BAG-waarde is ook afhankelijk van de tijd waarop het 

gemeten wordt na de laatste consumptie. Gedurende die tijd 

wordt alcohol afgebroken door de lever en zal dus het 

alcoholgehalte dalen. Daarover later meer. 

32. Opdracht: rekenen aan de formule 

Er wordt altijd gezegd: met twee flesjes pils op kun/mag je nog 

rijden. Ga na of dit inderdaad zo is. Gebruik de resultaten bij je 

eindopdracht. Maak er een overzichtelijk geheel van. 

Ga uit van het volgende: 

 één flesje pils bevat 300 mL bier; 

 bier bevat 5 volumeprocenten alcohol (5%); 

 1 mL alcohol weegt 0,80 gram; 

 de proefpersoon weegt 80 kilogram en drinkt twee flesjes 

pils. 

a.  Bereken met deze gegevens de BAG-waarde van de 

proefpersoon. 

b.  Mag deze persoon nog rijden? Maakt het uit of het een man 

of een vrouw betreft? Maak ook onderscheid tussen een 

ervaren bestuurder (0,5 ‰ grens) en een beginnend 

bestuurder (0,2 ‰ grens). 

Diverse bierbrouwers zijn overgestapt op flesjes van 333 mL. 

c. Beantwoord dezelfde vragen voor iemand die twee van déze 

flesjes heeft leeggedronken. 

Standaardglazen 

Natuurlijk drinkt niet iedereen bier. Wat er ook gedronken 

wordt, steeds blijkt de hoeveelheid alcohol die je binnenkrijgt 

per glas (ongeveer) gelijk te zijn. Dit is te zien in het volgende 

overzicht. 

 
Elke soort alcoholhoudende drank heeft zijn eigen 

standaardglas. Op deze manier bevatten een standaardglas bier 

van 5% (250 mL), wijn van 12% , jenever van 35% en 

whisky/cognac van 40% allemaal ongeveer evenveel pure alcohol 

(circa 10 gram). 

 
Figuur 15, Alcohol in standaardglazen 
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Dus wanneer je elk drankje uit het daarvoor bestemde glas 

drinkt, weet je ongeveer hoeveel alcohol je binnenkrijgt. 

34. Opdrachten en vragen ‘Alcohol in standaardglazen’ 

34.1 Opdracht  

Elke drank “heeft” zijn eigen glas. Daarvoor zijn verschillende 

redenen te bedenken. 

 
Overleg met elkaar waarom een pilsglas, een wijnglas en een 

whiskyglas juist die speciale vorm hebben. (Je mag meer 

glastypes/dranken erbij betrekken). 

Lang niet altijd komen de grootte van het glas en de 

“standaardinhoud” overeen. 

34.2 Vraag 

Hoeveel mL mag er in een “standaard” wijn-, jenever- en 

whiskyglas? 

Meet van verschillende glazen het totale volume en bereken het 

“vulpercentage”, dat wil zeggen, hoeveel % van het glas met 

drank gevuld mag worden. 

 

Er zijn echter ook drankjes waar geen standaardglazen voor 

zijn. Dat maakt het moeilijk om te schatten hoeveel alcohol je 

nu eigenlijk drinkt. In Figuur 16 staan de meest voorkomende 

drankjes omgerekend naar aantal standaardglazen. 

 
Figuur 16, Glaswerk 
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34.3 Vraag 

Feigling of 'Kleiner Feigling' is een vijgenlikeur op basis van 

wodka. Kenmerken: lekker fris en redelijk zoet. Het wordt in 

verschillende hoeveelheden verkocht. De kleine flesjes zijn 

natuurlijk het meest bekend! 

Ron beweert dat in zo’n klein flesje Feigling Wodka 20 % wodka 

(0,02 liter, 20 volume % alcohol) zit. Mike is het er niet mee 

eens en beweert dat dat percentage geldt voor een liter Feigling 

Wodka. In zo’n klein flesje zit volgens hem maar het vijftigste 

deel daarvan: 0,4 % wodka (0,020 liter, 0,4 volume % alcohol). 

Dat klopt toch niet?  

a. Wie heeft er gelijk, Ron of Mike? En waarom? 

b. Hoeveel kleine flesjes mag je respectievelijk volgens de 

redenering van Ron en Mike drinken om een BAG van 0,2 ‰ 

te krijgen? Ga ervan uit dat beide jongens 60 kg wegen. 

34.4 Opdracht 

Na één standaardglas pils van 5% heb je een zekere BAG-

waarde.  

Onderzoek van alle in Figuur 15 en Figuur 17 genoemde drankjes 

 
Figuur 17, Verschillende soorten alcoholische dranken omgerekend naar standaardglazen.  

Let op: 1 cc = 1 mL. 

 

 
Figuur 18, ‘Kleiner Feigling’ 
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hoeveel mL je van elk mag drinken om diezelfde BAG-waarde te 

krijgen.  

Geef je resultaten zodanig weer, dat de verschillen tussen de 

diverse drankjes goed zichtbaar zijn.  

Ga weer uit van een iemand van 60 kg. Maak onderscheid tussen 

jongens en meisjes. Je mag daarnaast natuurlijk ook van jezelf 

uitgaan! 

Onderzoek ook hoeveel mL je van al de genoemde drankjes mag 

drinken om niet boven de 2‰ uit te komen. 

Je kunt ook onderzoek doen naar de hoeveelheden van 

populaire cocktails waarmee je onder de 2‰ grens blijft. 

Je resultaten zijn onderdeel van je dossier. 

Doe-het-zelf test op internet om te 
zien of je nog mag rijden  

35. Opdracht  

Start internet en ga naar een website met een BAG-test. 

►URL21, klik op gezondheid en op Bloed Alcohol Gehalte. Je 

krijgt dan: 

 

 
Door verschillende waarden in te vullen kun je een tabel maken. 

 

Een voorbeeld: 

Vul in het applet de volgende waarden in: 

Gewicht:  80 Kg 

Geslacht:  man 

Uur:  2;   Min: 00 

Dit zijn de vaste gegevens. 

Vul dan achtereenvolgens het aantal gedronken flesjes bier in. 

Dat aantal is een variabel gegeven. 

Dan maak je een tabel, door steeds op FF BLAZEN! te klikken 

en de gegevens te noteren in een tabel in Word of Excel. 

De volgende tabel ontstaat: 

           
Figuur 19, Bloed Alcolhol Gehalte Test  
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Aantal flesjes bier 1 2 3 4 5 

Promillage 0 0,11 0,29 0,47 0,65 

 

a. Maak nu zelf een tabel door het gewicht en geslacht te 

variëren. Gebruik daarvoor werkblad 4, Doe-het-zelf-test 

(zie bijlage 3). Neem ook wat grotere waarden. 

b. Bedenk zelf nog minstens twee andere gegevens die je kan 

variëren. 

Maak daarvan een tabel en vul die in met waarden uit de 

site.  

c. Vergelijk de uitkomsten in je tabellen. Noteer opvallende 

dingen. 

Kloppen de uitkomsten ook met je resultaten van 

opdrachten 33 en 34.4? 

Bespreek met je groepje de onderlinge resultaten. 

Verzamel de tabellen van de groep en voeg ze bij je dossier. 

Als je op ff blazen! klikt, verschijnt bovenaan het zinnetje: 

Totaal genuttigde hoeveelheid alcohol = … gram. 

d. Hoe kun je uit de gegevens die je hebt ingevoerd de totaal 

genuttigde hoeveelheid alcohol berekenen? 

Je kunt je resultaten gebruiken om latere berekeningen met de 

BAG-formule te controleren. Je kunt dan ook nagaan of deze 

site betrouwbare informatie geeft. 

Op deze site wordt met een formule gewerkt die je in het 

volgende onderdeel nader gaat bestuderen. 

Nog een aantal sites met zowel Engelstalige als Duitstalige BAG-

tests ►URL22.  

De Widmark-formule 

Met de formule die in deze paragraaf wordt opgesteld ga je een 

Excelblad bouwen, dat, nadat je van een persoon de gegevens 

hebt ingevoerd, het alcoholpromillage berekent of het aantal 

uren dat je niet mag rijden. In feite bouw je een eigen Excel-

site. 

Ontbrekende voorkennis van Excel: gebruik hiervoor ► 

werkinstructie Excel in de NLT Toolbox 

De hoeveelheid alcohol in je lichaam wordt gemeten in 

promille:  
zuivere alcohol (g)

alcohol absorberende massa (kg)
    (34) 

36. Vraag 

a. Beredeneer dat de met deze formule berekende 

hoeveelheid alcohol in je lichaam inderdaad een promillage 

is. 

b. Hoeveel promille is in Nederland toegestaan? (kijk naar je 

uitwerking van opdracht 31) 
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Er is door de Zweedse chemicus Widmark al in 1922 een formule 

opgesteld om te schatten hoeveel promille alcohol er in het 

bloed zit na het drinken van alcohol. Deze formule is 

ingewikkelder dan die in paragraaf 6.2, want er komen meer 

variabelen in voor. We gaan de formule stap voor stap bekijken. 

Het aantal gram zuivere alcohol, dat je binnenkrijgt is 

afhankelijk van:  

 𝑛, het aantal gedronken glazen wijn, bier enzovoort. Dat 

noemen we n. 

 𝑉, het volume drank per glas in cL (100 centiliter (cL) = 1 

liter (L = 1000 mililiter (mL) = 1000 cubic centimetre (cm3 

of cc). Dat noemen we V. 

 𝑝, het alcoholpercentage van de drank. 𝑝 is een getal 

tussen 0 en 1 ( 5% alcohol betekent: 𝑝 =  0,05) 

 het gewicht van alcohol: 1 cL alcohol = 8 gram, 8 g. 

 

37. Vraag 

a. Ga na, dat de formule voor “gedronken aantal gram zuivere 

alcohol” is: 𝑛 · 𝑉 · 𝑝 · 8. Zo staat het in percentages. Om het 

als fractie (tussen 0 en 1) uit te drukken, moet je dit getal 

nog eens delen door 100.  

b. Jeffrey drinkt op een avond verschillende dranken: 4 glazen 

bier met een inhoud van 25 cL en een alcoholpercentage 

van 5, daarna 2 glazen gedistilleerd met een inhoud van 3 

cL van 35% en tot slot twee drankjes met een inhoud van 30 

cL van 7%. Bereken hoeveel gram zuivere alcohol hij 

binnenkrijgt.  

 

Bron 7 

In de formule moet natuurlijk ook iets staan over het lichaam 

waarin de drank terecht komt. Alcohol wordt niet alleen 

opgenomen door het bloed, maar ook door andere onderdelen 

van het lichaam. 

Lichaamsmassa bestaat uit spieren, organen, bot, vet, … maar 

bot en vet absorberen geen alcohol. Alcohol wordt maar door 

een deel van de lichaamsmassa opgenomen. 

Het deel dat alcohol opneemt heet de alcohol absorberende 

massa of gereduceerde lichaamsmassa. 

Om het promillage alcohol in het bloed te berekenen, moeten 

we het aantal grammen alcohol dat gedronken is, delen door de 

gereduceerde lichaamsmassa in kg. 

Om de gereduceerde lichaamsmassa te berekenen wordt de 

totale massa met een reductiefactor vermenigvuldigd. Deze 

factor is individueel bepaald. 

Meestal wordt de gemiddelde waarde gebruikt: voor mannen is 

dit 0,68 en voor vrouwen 0,55.  

Voor jongeren geldt een waarde tussen 0,55 en 0,60. Deze 

getallen zijn iets nauwkeuriger dan die in paragraaf 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 20, Professor Erik M. P.  
Widmark van de Universiteit van 
Lund in Zweden, die veel 
onderzoek deed naar de gevolgen 
van alcohol voor het menselijk 
lichaam. Hij stelde de formule op 

in 1922. 
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Dat betekent dat bij mannen de alcoholabsorberende massa 68% 

van het lichaam is en bij vrouwen 55%. Omdat bij vrouwen 

alcohol door een kleiner deel van het lichaam wordt 

geabsorbeerd is in het gedeelte waar wel alcohol wordt 

geabsorbeerd de concentratie dus hoger. Vandaar dat vrouwen 

minder goed tegen alcohol kunnen! 

Widmark wilde een formule opstellen waarmee het 

alcoholpromillage in het lichaam kon worden berekend aan de 

hand van de factoren die hierboven besproken worden. 

38. Vraag  

Denk je dat het alcoholpromillage evenredig of omgekeerd 

evenredig is met de gereduceerde lichaamsmassa? 

 

Een andere factor die van belang is, is de tijd. Eerder in dit 

hoofdstuk zal je onder andere zijn opgevallen dat er twee uur 

na het drinken van een biertje minder alcohol in het bloed zit 

dan na één uur. Dus: als de gereduceerde lichaamsmassa 

toeneemt, neemt het alcoholpromillage af, maar ook als de tijd 

toeneemt die verstreken is na je laatste drankje. 

Na veel denkwerk en onderzoek stelde Widmark met 

gebruikmaking van bovenstaande gegevens de volgende formule 

op: 

 BAG =
𝑛⋅𝑉⋅𝑝⋅8

𝑟⋅𝑚⋅
1

1,055

− 𝑡 ⋅ 𝛽 (35) 

Ook hier moet het getal nog eens door 100 worden gedeeld, om 

het uit te drukken in fracties. 

In deze formule is: 

 𝑛 het aantal gedronken glazen wijn, bier enzovoort. 

 𝑉 het volume drank per glas in cL2. 

 𝑝 het alcoholpercentage van de drank. 

 𝑚 de lichaamsmassa in kg, ook wel het lichaamsgewicht 

genoemd. 

 𝑟 de reductiefactor, of je man of vrouw bent.  

Ook wel 𝑟-factor of Widmarkfactor; 0,68 voor mannen 

en 0,55 voor vrouwen 

 1 kg bloed =  
1

1,005
 liter bloed 

Maar er is nog meer…  

Je ziet in de formule ook nog staan: −𝑡 − 𝛽 

Alcohol wordt ook door je lichaam afgebroken. Gelukkig maar, 

altijd teut is niet leuk.  

De afbraak van alcohol wordt gegeven door: 

 𝑡 tijd in uren 

 𝛽 afbraakfactor met gemiddelde waarde 0,17 
 

Enzymen zorgen voor verbranding van alcohol. Deze 

afbraakfactor is ook persoonsgebonden. Meestal nemen we de 

gemiddelde waarde van 0,17, maar deze factor verschilt van 

persoon tot persoon. 
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Omdat de verdeling van alcohol over de gereduceerde 

lichaamsmassa hetzelfde is als over het bloed kan de formule 

ook geschreven worden als. 

 

 BAG =
zuivere alcohol (g)

bloed (liter)
− afbraak (36) 

Dan wordt het nu tijd om eens met die formule te gaan 

rekenen. 

Op die manier leer je gaandeweg de formule beter kennen.  

Rekenen met de BAG-formule 

De wettelijke grenzen zijn 5 ‰ voor ervaren en 2 ‰ voor 

beginnende rijders. 

39. Vraag 

a. Tijmen weegt 75 kg. In 3 uur tijd drinkt hij 6 glazen van 25 

cL bier met een alcoholpercentage van 4,5 %. Bereken de 

BAG-waarde van Tijmen. 

b. Bereken hoeveel kg een man minstens moet wegen om met 

een auto te mogen rijden,  

als hij in 2 uur tijd 7 glazen van 25 cL bier met een 

alcoholpercentage van 5 % heeft gedronken. Maak de 

berekening zowel voor de 5 ‰ als de 2‰-grens. 

c. Bereken voor een vrouw van 70 kg met hetzelfde 

drinkgedrag als de man hierboven de BAG-waarde.  

d. Bereken met dezelfde gegevens als bij vraag 56 hoeveel kg 

een vrouw minstens moet wegen. (Eveneens voor beide 

promillages) 

e. Henk, een ervaren rijder, weegt 70 kg en hij drinkt 6 glazen 

bier met 4,5 % alcoholgehalte. Na hoeveel uur is hij niet 

meer strafbaar achter het stuur? 

f. Een man van 80 kg drinkt in twee uur tijd een aantal pilsjes 

(5%, 25cL) in een café. Hoeveel pilsjes mag hij als ervaren 

rijder drinken om niet strafbaar te zijn? 

g. Twee meisjes, Lotte en Inge, beide 60 kg, hebben een r-

factor van respectievelijk 0,6 en 0,5. Wie van hen heeft de 

grootste BAG-waarde, als verder alle andere parameters 

gelijk zijn? 

h. Henk-Jan, ervaren rijder, drinkt 7 pilsjes van 25 cL en 4,5 % 

alcohol in twee uur tijd. Welk gewicht moet hij hebben om 

niet strafbaar te zijn, als hij direct daarna gaat autorijden? 

i. Een vrouw van 62 kg drinkt 7 glazen wijn van 12 cL en 13 % 

alcohol. Hoe lang moet zij in het café blijven (zonder 

verder alcoholgebruik!) om ongestraft een auto te mogen 

besturen? Ze is een ervaren rijdster.  

 
Figuur 21, Blaastest 

 

 
Figuur 22, Strafbaar of niet 
strafbaar? 
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Parameters in de Widmark-formule 

Na het rekenen ga je de verbanden tussen de letters in de 

formule nader onderzoeken. Daar was je bij het applet in 

paragraaf 6.4 al een beetje mee begonnen.  

 

40. Vraag 

Wat is het nut van zo’n onderzoek naar “verbanden”? 

 

Hiertoe vullen we niet voor álle letters getallen in, maar houden 

we er eentje veranderlijk.  

In de eerste plaats nemen we het lichaamsgewicht veranderlijk.  

Lichaamsgewicht als parameter 

41. Vraag 

Zoek de betekenis van het woord parameter op. 

 

We veranderen Tijmen uit vraag 39a in een willekeurige man 

van wie we het lichaamsgewicht niet weten. Dat gewicht 

noemen we 𝑚. Verder gebruiken we dezelfde gegevens. 

 BAG =
6⋅25⋅0,045⋅8

0,68⋅𝑚⋅
1

1,055

− 3 ⋅ 0,17 =
83,7797

𝑚
− 0,51  (37) 

In iets vertrouwdere wiskundetaal geschreven: 

 𝑦 =
83,7797

𝑥
− 0,51  (38) 

42. Opdracht 

Teken met Excel een grafiek van deze formule, 

(zie►werkinstructie Excel in de NLT Toolbox). 

Schat met behulp van de grafiek welk gewicht je moet hebben 

om met deze drankinname onder de 0,5‰ te kunnen blijven. 

Bewaar je resultaten, ze komen van pas als onderdeel van de 

eindopdracht. 

 

 
Figuur 23, Invloed van alcohol op de besturing van een boot (Bron: www.boatus.org/findings/32/default.asp) 
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Figuur 23 laat verschillen tussen mannen en vrouwen zien. Het 

is een test met het besturen van een boot onder invloed van 

(steeds meer) alcohol. De in opdracht 42 uitgevoerde schatting 

kun je ook berekenen. 

Maar dan heb je een formule of een berekeningsvoorschrift 

nodig. Gelukkig kan die vrij eenvoudig uit de eerder gegeven 

formule worden afgeleid. 

 𝑦 =
83,7797

𝑥
− 0,51 (39) 

 𝑦 + 0,51 =
83,7797

𝑥
 (40)  

 𝑥 =
83,7797

𝑦+0,51
 (41) 

43. Vraag 

Ga de afleiding hierboven stap voor stap na. 

Bereken nu het in opdracht 42 door jou geschatte gewicht met 

behulp van de formule door voor 𝑦 het getal 0,5 in te vullen. 

Klopt het? 

Tijd als parameter 

John weegt 70 kg en drinkt 6 glazen bier van 25 cL met 4,5% 

alcohol.  

We gaan een formule opstellen met de tijd als parameter.  

We gebruiken weer de formule van Widmark:  

 BAG =
𝑛⋅𝑉⋅𝑝⋅8

𝑟⋅𝑚⋅
1

1,055

− 𝑡 ⋅ 𝛽 (42) 

De getallen worden ingevuld: 

 BAG =
6⋅25⋅0,045⋅8

0,68⋅70⋅
1

1,055

− 𝑡 ⋅ 0,17 (43) 

44. Vraag 

a. Schrijf de formule hierboven zo kort mogelijk. 

b. Schrijf de formule met 𝑦 en 𝑥, zoals in het voorafgaande 

voorbeeld ook gedaan is. 

c. Wat voor soort verband hebben we hier? 

d. Wat is de BAG-waarde na 3 uur? 

45. Opdracht 

Teken met Excel een grafiek van de formule uit vraag 44 

(zie►werkinstructie Excel in de NLT Toolbox). 

Schat met behulp van deze grafiek na hoeveel uur John weer 

een voertuig mag besturen. 

 

Opnieuw geldt dat we dit kunnen berekenen in plaats van 

schatten: 

Als onze formule is: 

 𝑦 = 1,35 − 0,17𝑥 (44) 

 0,17𝑥 = 1,35 − 𝑦 (45) 

 𝑥 =
1,35−𝑦

0,17
 (46) 

 𝑥 = 7,94 − 5,88 ⋅ 𝑦 (47) 
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46. Vraag 

a. Ga de voorgaande afleiding stap voor stap na. 

b. Welk getal moet je nu invoeren om te berekenen wanneer 

John weer een voertuig mag besturen? 

 

Je had het natuurlijk ook als volgt kunnen doen: 

 𝑦 = 1,35 − 0,17𝑥 en 𝑦 = 0,5 (48) 

 0,5 = 1,35 − 0,17𝑥 (49) 

 0,17𝑥 = 1,35 − 0,5 (50) 

 𝑥 = 5 (51) 

Dus na 5 uur is de BAG-waarde 0,5‰. 

Maar … het voordeel van de eerste methode is dat je ook andere 

BAG-waarden kunt invullen zonder een vergelijking te hoeven 

oplossen. En je kunt deze formule in Excel zetten!!  

Aantal drankjes als parameter 

47. Opdracht 

Hierboven heb je aan de hand van opdrachten formules 

opgesteld met het gewicht als parameter en de tijd als 

parameter. 

Stel nu op net zo’n manier een formule op met het aantal 

drankjes als parameter. 

Schrijf duidelijk op welke getallen je hebt gebruikt. 

Een Excel opdracht 

48. Opdracht:presentatie met behulp van Excel 

Maak Excelbladen waarin je met behulp van diverse grafieken 

de invloed van de verschillende factoren op de rijvaardigheid 

laat zien. Twee van die bladen heb je al gemaakt in paragraaf 

6.7 Je kunt deze bladen gebruiken bij je eindopdracht. 

 

Maak een Excel-blad waarin je gegevens over gewicht, 

alcoholpercentage enzovoorts kunt invoeren. Bijvoorbeeld: 

gewicht: 65 kg, geslacht: man. Het moet er dus uitzien als de 

sites die je in het begin van hoofdstuk 6 hebt bezocht. 

Het Excel-blad geeft dan aan: 

 wat het promillage is 

  hoe lang er gewacht moet worden tot er weer gereden mag 

worden 

Het moet netjes opgemaakt zijn en geschikt voor een 

presentatie. 
 

49. Portfolio 

Noteer al je uitwerkingen van dit hoofdstuk in je portfolio. 

 

In dit hoofdstuk heb je je uitvoerig bezig gehouden met het 

aantal glazen dat iemand mag drinken, als diegene wilt 

deelnemen aan het verkeer.  
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Hoe werkt een blaastest? 

Doelstellingen van dit hoofdstuk  

Nadat je dit hoofdstuk hebt doorgewerkt, 

 kun je de BAG-waarde omrekenen naar de 

alcoholconcentratie in je adem; 

 kun je uitleggen hoe een blaaspijpje werkt; 

 ben je in staat een blaaspijpje te ontwerpen. 

In het vorige hoofdstuk heb je de BAG-waarde bepaald aan de 

hand van berekeningen. In feite is dat een theoretische waarde. 

Hoe groot zal de alcoholconcentratie zijn, als iemand 2 pilsjes 

drinkt en dan komt er nog een hele rits voorwaarden. Dat is 

natuurlijk niet de werkelijke waarde. De werkelijke waarde 

krijg je pas door de hoeveelheid alcohol in het bloed te meten, 

hetzij regelrecht, hetzij via een omweg. 

Alcohol in je bloed, alcohol in je 
adem 

Voor het meten van het bloedalcoholgehalte moet door een arts 

bloed worden afgenomen en dat bloed moet in een laboratorium 

worden onderzocht. Om deze vrij omslachtige en dure manier 

van meten niet bij elke verdachte verkeersdeelnemer te hoeven 

uitvoeren, zijn er andere methodes ontwikkeld om het 

alcoholgehalte in het “bloed te meten”.  

Alcohol dat in het bloed zit wordt ook weer gedeeltelijk 

uitgeademd via de longen. Een maat voor de hoeveelheid 

alcohol in de uitademingslucht is dus een maat voor de 

hoeveelheid alcohol in het bloed. 

Nu blijkt dat de hoeveelheid alcohol in de uitademingslucht 

(Adem Alcohol Gehalte) AAG, gelijk is aan 440 keer de 

hoeveelheid bloedalcohol (BAG), dus: 

 AAG = 440 ⋅ BAG  (51) 

AAG is de hoeveelheid alcohol in uitademingslucht in microgram 

alcohol per liter lucht (
µg alcohol

L lucht
 ). Merk op dat 1 μg = 1 ⋅ 10−6 g, 

zie tabel 2 van Binas, μ (mu) is de Griekse letter m. 

AAG wordt ook wel AAC (Adem Alcohol Concentratie) of 𝑈 

(uitademingslucht) genoemd. 

 

Bedenk:  

0,05
gram alcohol in bloed 

liter bloed 
 (BAG) = 220

microgram alcohol in adem 

liter uitgeademde lucht
 (AAG) 

 
Figuur 24, Alcohol in je adem 
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Het blaaspijpje 

De bepaling van de hoeveelheid alcohol in de uitademingslucht 

in het blaaspijpje, gebruikt tot halverwege de jaren 90 van de 

20e eeuw, berust op een kleurverandering van een stof in een 

glazen buisje, waar doorheen een bepaalde hoeveelheid (één 

liter) uitademingslucht moest worden geblazen. De stof in het 

pijpje is kaliumdichromaat [ 722 OCrK ], nat gemaakt met wat 

zwavelzuur [ 42SOH ]. Dit mengsel heeft een oranje kleur. Als 

er alcohol langs wordt geblazen treedt er een reactie op. De 

stof die gevormd wordt, chroom(III)sulfaat [ 342 )(SOCr ] is 

groen. Ook ontstaan de stoffen azijnzuur [ COOHCH3 ], 

kaliumsulfaat [ 42SOK ] en water. Deze laatste stoffen zijn 

echter voor de visuele werking van de blaaspijp niet van belang. 

Hoe meer oranje er dus verdwijnt, hoe meer groen er wordt 

gevormd, hoe meer alcohol er in de uitademingslucht zit, hoe 

meer alcohol er in het bloed zit, hoe meer alcohol er gedronken 

is. Werd het blaaspijpje te groen, dan had je teveel gedronken. 

De vergelijking voor deze reactie is als volgt (niet schrikken!): 

42233424252722 SOK2OH11COOHCH3)(SOCr2SOH8OHH3OCrK2  C  

Ook in oplossing verloopt deze reactie. Als aan een aangezuurde 

oplossing van kaliumdichromaat (oranje van kleur) alcohol wordt 

toegevoegd, kleurt de oplossing groen. 

 

Technisch ontwerp van een test 
met behulp van een blaaspijpje 

50. Opdracht: het ontwerp 

Inleiding 

 
Figuur 25, Blaastest in 1967 in Engeland met minister Castle van Transport als oprecht belangstellende. Foto 
Beeldbank 
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Het maken van een blaaspijpje voor de blaastest is goed te 

doen. Welke stoffen nodig zijn, hoe ze met elkaar reageren en 

wat er te zien is, is bekend. Nu nog het hoe en waarmee. 

Bedenk hoe volgens jullie een blaaspijpje er uit moet zien en 

hoe het te maken is. Misschien kun je beginnen met informatie 

zoeken over blaastesten die (vroeger of nu) door de politie 

gebruikt werden/worden. Ga bij het ontwerpen te werk volgens 

de hierna genoemde stappen. 

Zie ook het onderdeel ►Technisch Ontwerpen in de NLT 

Toolbox. Bedenk dat het door jou ontworpen blaaspijpje 

gedemonstreerd moet worden. 

Programma van eisen (PVE) 

Bij deze stap zet je op een rijtje aan welke eisen je blaastest 

moet voldoen. Probeer daarbij te denken aan alle personen, die 

bij de productie, levering, verkoop, gebruik en 

afvalverwijdering van je nieuwe product zijn betrokken. 

De eisen kunnen betrekking hebben op: 

 de functie van het blaastest (hoe goed werkt het?); 

 de veiligheid (kan het geen kwaad voor leerlingen/docent?); 

 de kosten; 

 de gebruiksvriendelijkheid (benodigde tijd voor analyse?). 

Formuleer de eisen zo concreet en eenduidig mogelijk, want je 

moet ze kunnen meten of testen. Maak gebruik van werkblad 5, 

‘Programma van Eisen’ (zie bijlage 3). Geef ook aan hoe je dat 

testen gaat doen als je product klaar is.  

Bespreek het programma van eisen met je docent. Stel 

eventueel daarna je PVE bij. 

(Deel)-uitwerkingen 

Bij elk punt uit het PVE zoek je een aantal realiseerbare 

uitwerkingen. Het eerste idee hoeft uiteindelijk niet altijd het 

beste te zijn. Meestal zijn er meer mogelijkheden om een punt 

uit te werken. 

Voor de uitwerking van de functies maak je gebruik van 

werkblad 6, ‘Ideeëntabel’ (bijlage 3).  

Leg de ingevulde ideeëntabel voor aan je docent. 

Ontwerpvoorstel 

Na het opstellen van de ideeëntabel moet het ontwerpteam in 

overleg met elkaar de beste combinatie van uitwerkingen 

kiezen. Het is handig om eerst vast te stellen welke de drie 

belangrijkste eisen zijn.  

Combineer de mogelijke uitwerkingen van deze drie eisen 

zodanig, dat ook zoveel mogelijk andere punten uit het PVE in 

het ontwerpvoorstel terugkomen. Voorzie je ontwerpvoorstel 

van tekeningen, een materialenlijst en een prijsstelling. Je hebt 

mogelijk vormgevingseisen opgenomen in het PVE. Besteed 

echter nog niet teveel aandacht aan de buitenkant, zolang je de 

binnenkant nog niet werkend hebt. Je hebt namelijk te maken 
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met eigenschappen van chemicaliën die haaks kunnen staan op 

je ideeën over de vormgeving. 

Leg het ontwerpvoorstel ter beoordeling voor aan je docent. 

 

De vergelijking voor de reactie van alcohol met 

kaliumdichromaat en zwavelzuur was: 

42233424252722 SOK2OH11COOHCH3)(SOCr2SOH8OHH3OCrK2  C  

Met behulp van deze reactievergelijking is het mogelijk om uit 

te rekenen hoeveel gram kaliumdichromaat er minimaal in een 

blaaspijpje moet zitten om de grens  

van 0,5 ‰ / 0,2 ‰ (220 dan wel 88 µg alcohol per liter 

uitademingslucht) vast te stellen. 

De vragen in de volgende opdracht helpen je daarbij. 

51. Opdracht  

a. Hoeveel gram kaliumdichromaat moet er minimaal zitten in 

een goed werkend blaaspijpje? 

b. Bereken hoeveel mol alcohol er zit in uitademingslucht die 

nog net aan de norm voldoet. Ga uit van een 0,2 ‰ norm. 

c. Hoeveel mol kaliumdichromaat is nodig om te reageren met 

de hoeveelheid mol alcohol, berekend bij 51b.? 

d. Reken het aantal mol kaliumdichromaat om in het aantal 

gram kaliumdichromaat. 

e. Is een grotere hoeveelheid kaliumdichromaat in het 

blaaspijpje funest voor de uitslag van de test, met andere 

woorden, is de test in dat geval nog betrouwbaar? 

f. Is een kleinere hoeveelheid kaliumdichromaat funest voor 

de uitslag van de test? 

 

Andere manieren van het testen van het alcoholgehalte in 

uitademingslucht maken gebruik van metingen met behulp van 

apparaten, de zogenaamde ademanalysetoestellen (zie bijlage). 

Alcohol meten in 
(uitademings)lucht (facultatief) 

51. Opdracht  

Je gaat met de gaschromatograaf, een apparaat dat gassen kan 

“onderzoeken”, bepalen hoeveel alcohol er in 

(uitademings)lucht zit. Nodig zijn een gaschromatograaf 

(►URL23), IP-coachlab II+ en wat glaswerk, waaronder een 

gasmeetspuit met driewegkraan. De uitademingslucht wordt 

geproduceerd door een proefpersoon (m/v), niet door hem 

alcoholische drank te laten drinken, maar door hem de mond te 

laten spoelen met een water/alcohol mengsel (bijvoorbeeld 

mondwater). De uitademingslucht wordt eerst met de mond in 

een gasmeetspuit geblazen en vervolgens wordt de lucht met 

behulp van een stappenmotor door de gaschromatograaf  
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“geblazen”. De aansturing van de stappenmotor en de meting 

van de gaschromatograaf worden geregeld via COACH 6.  

 
1. Sluit de gaschromatograaf aan als op de foto. 

2. Draai de NUL-knop op de gaschromatograaf geheel 

rechtsom. 

3. Zorg dat de opstelling met de gasmeetspuit in de juiste 

beginpositie staat. 

Die is helemaal "in", want hij moet nog gevuld worden. 

4. Let op het kraantje van de spuit. Deze staat zo dat er een 

opening met de buis naar boven en met de gasmeetspuit is. 

Dus niet met de gaschromatograaf (het kastje met de 

knoppen). 

5. Spoel de mond met de laagste concentratie alcohol van de 

serie die je wilt meten  

(spoelen, dus niet doorslikken). 

6. Blaas nu via de slang de ademlucht in de gasmeetspuit 

totdat de meter op 0 mL staat  

(dan is hij tot 100 mL gevuld). 

7. Draai nu het kraantje in de juiste positie, dat wil zeggen 

dat er een opening is tussen de gasmeetspuit en de 

gaschromatograaf en niet met de slang naar boven. 

8. Klik met de muis op de groene knop op de menubalk van IP-

coach. De meting begint. 

9. Als de meting klaar is en je wilt nog meer metingen doen, 

begin dan weer bij punt 3. Zoniet ga dan verder met punt 

10. 

10. Klik met de rechter muisknop op het chromatogram en kies 

Lees uit. 

11. Plaats de cursor op de top van de hoogste piek om uit te 

lezen hoeveel alcohol er in de (uitademings)lucht zit. 

Je kunt deze test op verschillende manieren gebruiken.  

 

Bijvoorbeeld: 

Je hebt je mond gespoeld met 1% alcohol en precies 1 minuut 

nadat je dit gedaan hebt voer je de hierboven beschreven test 

uit. 

De test herhaal je een drietal malen iedere 5 minuten om te 

kijken hoe snel de alcoholdamp uit je mond verdwenen is. 

 

 
Figuur 26, Gaschromatograaf 
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52. Opdracht 

Bij een alcoholcontrole door de politie word je aangehouden.  

Je moet blazen. Je weet dat je nèt een biertje hebt gedronken 

en bent bang dat je adem (te) veel alcoholdamp bevat. Mag je 

(met motivatie!) de blaastest weigeren?  

 

 

53. Portfolio 

Noteer je uitwerkingen van dit hoofdstuk in je portfolio. 

 
Figuur 27, Opstelling alcohol meten in (uitademings)lucht 
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7. Afsluiting: Informatiecampagne 

Als je een informatiecampagne maakt is het belangrijkste doel 

informatie verstrekken. Pak voor de eindopdracht je portfolio er 

bij, om alles nog eens op een rijtje zetten. 

Hoofdstuk 1 

Je hebt hier jouw voorkennis en die van de doelgroep over 

alcohol in kaart gebracht. Dit gebruik je om je in te kunnen 

leven in je doelgroep als basis voor de informatiecampagne. 

Hoofdstuk 2 

Je kent overeenkomsten en verschillen tussen verschillende 

alcoholische dranken, ook heb je gepeild welk soort alcoholisch 

drankje jouw doelgroep het liefste drinkt. 

Hoofdstuk 3 

Alcohol is geurloos, smaakloos, kleurloos en giftig: in hoeverre 

veranderde dit je mening ten aanzien van het gebruik van 

alcohol? 

Hoofdstuk 4 

Alcohol heeft invloed op je lichaam. Op welk deel van deze 

informatie gaan jullie je richten in de campagne? 

Hoofdstuk 5 

Alcohol brengt risico’s met zich mee, als je deelneemt aan het 

verkeer. Hoe ga je deze natuurkundige informatie zo 

toegankelijk mogelijk overdragen aan je doelgroep? 

Hoofdstuk 6 

Hoeveel glazen mag je drinken, als je deel wilt nemen aan het 

verkeer en waar hangt dat nu precies van af? Zorg ervoor dat je 

doelgroep up-to-date is. 

Hoofdstuk 7 

Hier heb je geleerd hoe een alcoholcontrole werkt. Afhankelijk 

van je doelgroep kan je de informatie uit dit hoofdstuk wel of 

niet gebruiken in je campagne. 
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Eindopdracht 

Hoe doe je dat een campagne organiseren? Op het 

Trimbosinstituut (►URL5) hebben ze daar ervaring mee. 

Werknemers die daar werken en verantwoordelijk zijn voor het 

opzetten van een campagne lopen de volgende 8 stappen door. 

Op een aantal van die stappen heb je al een antwoord gegeven 

in Hoofdstuk 1. Je docent had daar aangegeven wie je doelgroep 

is en welke vorm je campagne moet hebben.  

 

Oriëntatiefase 

1. Wie wil je bereiken?  

Bepaal je doelgroep. Als het goed is heb je dit samen met je 

docent al bepaald in Hoofdstuk 1. 

2. Wie is eigenlijk je doelgroep? 

Leef je in in de belevingswereld, de opvattingen en normen 

van je doelgroep. Hier kan je waarschijnlijk ook je portfolio 

voor gebruiken. 

3. Wat wil je bereiken?  

Stel realistische doelen.  

Het belangrijkste doel in deze NLT module is je doelgroep 

informeren over alcohol met de kennis die je hebt 

verkregen.  

4. Hoe kan ik de doelgroep het beste bereiken?  

Dit gaat over de vorm van je product. Ontwikkel een 

communicatiestrategie die leidt tot optimale verwerking van 

de boodschap en tot zo min mogelijk weerstand.  

Ontwerpfase 

5. Werk de strategie uit in materialen, liefst in samenwerking 

met de doelgroep.  

Testfase 

6. Testen van je materialen bij de doelgroep om te 

onderzoeken of je de gewenste effecten bereikt (pre-

testen). 

Uitvoeringsfase 

7. Uitvoeren van de campagne. 

Evaluatiefase 

8.  Onderzoeken van de effecten van de campagne. Zijn de 

doelstellingen van de campagne behaald? 

 

Je ziet dat deze stappen bestaan uit verschillende fasen. Om er 

voor te zorgen dat jullie goed nadenken over de oriëntatiefase 

is het de bedoeling dat jullie deze fase uitwerken in een 

ontwerpplan. Maak een verslag waarin je de vragen van stap 1 

t/m 4 beantwoordt. Geef duidelijk aan waarom je het zo doet. 

Elk hoofdstuk van deze module levert de argumenten, die je 

nodig hebt om deze waarom-vragen te beantwoorden. Maak er 

optimaal gebruik van.  
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Voor de manier van presenteren tijdens het uitvoeren van de 

campagne kan je gebruik maken van bijvoorbeeld Power Point. 

Gebruik ►onderdeel ‘Presenteren’ in de NLT Toolbox voor de 

verschillende manieren van presenteren en de technieken 

daarbij. 

Beoordeling van je ontwerpplan en campagne 

Wat voor een informatiecampagne je ook maakt, in alle gevallen 

zul je ook beoordeeld worden op de inhoud. In het schema 

hieronder staat beschreven waar je op beoordeeld wordt. 

 

 Onvoldoende Voldoende Goed 
1. Ontwerpplan  

 
Enkele vragen van de 
oriëntatiefase zijn niet 
uitgewerkt 

De vier vragen van de 
oriëntatiefase zijn 
uitgewerkt  

De vier vragen van de 
oriëntatiefase zijn  
- goed onder woorden 

gebracht, en  
- bevat een motivatie 

die ruimschoots 
onderbouwd is  

2. Vertaling kennis van 
de module naar de 
campagne 

De informatie uit de 
campagne 
- bevat fouten, of 
- is niet gebaseerd op 

feiten, of 
- is onbegrijpelijk voor 

de betreffende 
doelgroep, of 

- er is geen kop en 
staart, of 

- is onvolledig 

De informatie uit de 
campagne... 
- is correct, en 
- is begrijpelijk voor 

de doelgroep, en 
- heeft een duidelijke 

volgorde 
- bevat verschillende 

onderwerpen uit de 
module 

De informatie uit de 
campagne... 
- voldoet aan de eisen 

van voldoende, en 
- is helder verwoord, en  
- heeft diepgang, en 
- bevat meer informatie 

dan alleen uit de 
module verkregen kon 
worden  

3. Originaliteit en 
creativiteit 

- De campagne is niet 
origineel, en 

- Bevat weinig 
creativiteit 

- bevat eigen inbreng 
en, 

- er zijn creatieve 
oplossingen 
gevonden 

- Is origineel, en  
- Vol met nieuwe 

ideeën  

4. Evaluatiefase De 
informatiecampagne is 
niet geëvalueerd 

De uitvoering van de 
informatiecampagne is 
geëvalueerd. Er is 
beschreven hoe de 
campagne verbeterd 
kan worden. 

De evaluatie bevat ook 
een terugblik op de 
afwegingen die in de 
oriëntatiefase 
(ontwerpplan) zijn 
gemaakt 

5. Uiterlijke vormgeving 
- campagnemateriaal 
- documentatie 

(ontwerpplan en 
evaluatie) 

Het materiaal ziet er 
onverzorgd uit 

De lay-out is verzorgd, 
netjes en doelmatig.  

Het materiaal is 
professioneel afgewerkt 
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Bijlage 1 Verschillende types 

ademanalysetoestellen 

Er zijn drie groepen van ademanalysetoestellen, die elk op een 

verschillend principe zijn gebaseerd.  

1. Breathalyzer: dit type gebruikt een chemische reactie met 

alcohol, waardoor een kleurverschil ontstaat (naar analogie met 

het klassieke blaaspijpje).  

2. Intoxilyzer: detecteert alcohol via infrarood (IR)-

spectroscopie 

3. Alcosensor III of IV: detecteert een chemische reactie met 

alcohol in een brandstofcel.  

Elk type heeft uiteraard een mondstuk, een pijpje waardoor de 

lucht in het toestel wordt geblazen en een meetkamer waar het 

eigenlijke onderzoek gebeurt. De manier waarop de meetkamer 

werkt, verschilt van type tot type. 

Het eerste type: de breathalyzer  

Het breathalyzer-type bevat:  

 Een systeem om de adem van de testpersoon op te vangen  

 Twee glazen buisjes met de chemische stoffen die zullen 

reageren met de uitgeademde lucht  

 Een systeem met fotocellen die een kleurverandering kan 

detecteren  

Om de AAG-waarde te meten blaast de testpersoon in het 

toestel.  

De uitgeademde lucht borrelt door een buisje met zwavelzuur, 

kaliumdichromaat, zilvernitraat en water. Deze chemische 

stoffen vind je ook in een klassiek blaaspijpje terug.  

De meting van de AAG-waarde is gebaseerd op de onderstaande 

(inmiddels bekende) chemische reactie:  

42233424252722 SOK2OH11COOHCH3)(SOCr2SOH8OHH3OCrK2  C
 

Het zilvernitraat treedt hier op als katalysator: deze stof 

versnelt de chemische reactie, maar reageert zelf niet met de 

betrokken reagentia. Het waterstofsulfaat is niet alleen nodig 

om de alcohol uit de lucht te onttrekken, maar zorgt ook voor 

de zure omgeving die nodig is voor deze reactie.  

Tijdens deze reactie verkleurt het roodoranje-achtige 

kaliumdichromaat door de reactie met alcohol in het groene 

chroom(III) ion. De mate waarin deze kleurverandering 

optreedt, is rechtstreeks afhankelijk van de hoeveelheid alcohol 

in de uitgeademde lucht. Om uit de verkleuring de hoeveelheid 

 
Figuur 28, De breathalyzer 
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alcohol te bepalen, vergelijkt de fotocel de verkleuring met een 

staal dat niet verkleurd is. Daarbij ontstaat een elektrische 

stroom die via een microprocessor aangeeft hoe groot de BAG-

waarde is.  

Het tweede type: de intoxilyzer 

Dit type gebruikt infrarood (IR) spectroscopie, die moleculen 

kan identificeren aan de hand van de manier waarop ze IR-licht 

absorberen. 

55. Vraag 

a. Zoek op wat er met IR-licht bedoeld wordt.  

Is dit licht zichtbaar voor het oog?  

Zeg ook iets over de golflengte van IR-licht.  

b. Noem enkele toestellen op die ook op basis van IR-licht of 

IR-straling werken en zeg hoe ze gebruikt worden. (o.a. 

►URL24, zoek naar uitleg over deze spectrometer) 

Bron 8 

Moleculen trillen voortdurend. De manier waarop ze trillen, 

verandert als ze IR-licht absorberen, “opnemen”. Dit heeft te 

maken met de manier waarop de bindingen tussen de atomen 

buigen en uitrekken ten gevolge van IR-straling. Elk type binding 

absorbeert IR-straling van verschillende golflengten. Om ethanol 

(alcohol) op te sporen, moet je dus weten hoe de verschillende 

bindingen (C-O, O-H, C-H, C-C) IR-licht absorberen. Door dan na 

te gaan hoe, na het blazen in het toestel, de IR-straling 

geabsorbeerd wordt, kom je iets te weten over de aanwezigheid 

van ethanol in de adem. Hoe sterker de absorptie, hoe meer 

ethanol aanwezig is in de adem.  

A  Kwarts-lamp (IR-bron)  

B  Toegevoerde lucht (adem)  

C  Afgevoerde lucht  

D  Meetkamer  

E  Lenzen  

F  Filterwiel  

G Fotocel  

H  Microprocessor  

Werking van dit toestel  

 In dit toestel zendt de lamp IR-straling uit van verschillende 

golflengten. 

 Het IR-licht schijnt door de meetkamer, waarna het door de 

lenzen gebundeld wordt op het draaiend filterwiel.  

 Het filterwiel bevat verschillende filters die enkel de IR-

straling doorlaten die door ethanol kan worden geabsorbeerd. 

Het licht dat de filter kan passeren wordt opgevangen door 

een fotocel, die het invallend licht omzet in een elektrische 

stroompuls.  

 
Figuur 29, Een Kwarts-lamp 
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 De stroom vloeit naar een microprocessor, die de 

stroompulsen interpreteert en op basis daarvan een BAC-

waarde kan bepalen.  

56. Opdracht  

a. Op werkblad 7 (bijlage 3) staat een grafiek waarop je kunt 

aflezen welke IR-straling wel en welke IR-straling niet of 

bijna niet geabsorbeerd werd door het ethanolstaal dat hier 

getest werd. Dit soort grafiek noemt men een IR-spectrum. 

Ga na wat er precies in deze grafiek is weergegeven. (welke 

grootheid vind je op de x- en y-as van deze figuur?)  

b. Zoek een aantal andere toepassingen waarbij IR 

spectrometrie wordt gebruikt bij wetenschappelijk 

onderzoek. (CSI!) 

Het derde type: Alcosensor III of IV (geen 
HAVO-stof)  

Moderne brandstofcel technologie (die misschien ooit onze 

wagens zal aandrijven of ons huis verwarmen), wordt ook in 

ademanalysetoestellen gebruikt. De alcosensoren III en IV 

gebruiken dit type detectiesysteem. 

De brandstofcel heeft twee platina-elektrodes met daartussen 

een poreus elektrolyt, een geleidende vloeistof. De ingeblazen 

lucht komt aan één kant binnen in de brandstofcel. Daar 

oxideert de platina-elektrode de alcohol in de lucht. Zo wordt 

aceetaldehyde (ethanal) gevormd en komen er protonen en 

elektronen vrij.  

De elektronen stromen door een geleidende draad van de ene 

platina-elektrode via een processor naar de andere elektrode. 

De protonen bewegen door het elektrolyt naar de andere kant 

van de brandstofcel en reageren met de elektronen en de 

aanwezige zuurstof tot water. Hoe meer alcohol er oxideert, 

hoe sterker de elektrische stroom. Een microprocessor 

registreert de stroom en berekent de BAG waarde. 

Voor sites over alerllei soorten meters zie ►URL25 

 
Figuur 30, De brandstofcel in een 
Alcosensor 
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Bijlage 2 URL-Lijst 

Zie de volgende website voor de URL-Lijst  

http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=13 

http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=13
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Bijlage 3 Werkbladen 

Werkblad 1  bij practicum 3   

Naam: 

Benodigdheden:  

1 appel 

50 g suiker 

250 mL water 

250 mL appelsap 

mespunt bakkersgist 

erlenmeyer van 1000 mL 

waterslot 

verwarmingsplaat 

rasp 

mortier 

aardappelschilmesje 

Werkwijze: 

 Ontdoe de appel van pitten en schil. 

 Rasp hem fijn. 

 Maal in een mortier 50 g suiker fijn. 

 Meng de suiker met de appel. 

 Breng het mengsel in een erlenmeyer. 

 Voeg 250 mL water en 250 mL appelsap toe. 

 Verwarm het mengsel tot alles goed gemengd is. 

 Laat afkoelen tot 25°C. 

 Voeg bakkergist toe. 

 Plaats een waterslot op de erlenmeyer. 

 Laat drie weken gisten bij een temperatuur van 25°C. 

Vragen en opdrachten 

1. Teken de opstelling 
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2. Geef de reactievergelijking van de gistingsreactie 

 

 

 

3. Waarom moet de gisting verlopen onder afsluiting van lucht? 
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Werkblad 2 bij practicum 4   

Naam: 

In dit practicum ga je eigen gegiste appelsap destilleren. Het is 

de bedoeling dat je een sterke drank maakt van ca. 35 vol%. Ga 

ervan uit dat jouw appelwijn uit 8 vol% wijn bestaat. 

Indien de mogelijkheid bestaat, kun je het alcoholpercentage 

van de wijn van te voren bepalen.  

Benodigdheden:  

destillatie opstelling 

gegiste appelsap (gezeefd en gefiltreerd) of wijn 

kooksteentjes 

Vragen en opdrachten 

 

1. Teken de opstelling en geef de namen van de verschillende 

onderdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bereken hoeveel mL destillaat je moet opvangen. 

 

 

 

Werkwijze: 

 Breng in een kolf van 500 mL 200 mL van de gegiste 

oplossing. 

 Voeg kooksteentjes toe. 

 Maak de destillatieopstelling. 

 Destilleer en vang het destillaat op in de juiste 

hoeveelheid. 

Eventueel kun je dit analyseren of je de juiste vol% alcohol 

hebt. 
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Werkblad 3 Geurtest    

Naam: 

Benodigdheden:  

reageerbuizen, genummerd 1 t/m 10, gevuld met diverse 

verschillende  

vloeistoffen; 

reageerbuis A met een sterke drank. 

 Ruik aan buisje A en beschrijf wat je ruikt. 

 Probeer bij elk buisje te ruiken of er alcohol in zit. Vul het 

resultaat in in onderstaande tabel. 

 Bedenk bij elk buisje wat voor soort vloeistof erin zit. 

 

Buisje nr. Alcohol? Ja of Nee Soort vloeistof 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Stop dit werkblad in je portfolio. 
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Werkblad 4 Doe-het-zelf-test  

Naam: 

Gewicht van een man 50 55 60 65 70 75 80 

Promillage na 5 pilsjes        

 

 

Gewicht van een vrouw 50 55 60 65 70 75 80 

Promillage na 5 pilsjes        

 

Bedenk nu zelf enkele tabellen: 
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Werkblad 5 Programma van eisen  

Naam: 

Tip: 

Denk bij het opstellen van een PVE aan: producent, distributeur, 

aankoper, gebruiker, leverancier van hulpmaterialen, mede-

gebruiker, onderhoud, duurzaamheid, hergebruik en 

verwijdering. 

Programma van eisen 

 Eis belanghebbende  prioriteit 

1 
 
 
 

  

2 
 
 
 

  

3 
 
 
 

  

4 
 
 
 

  

5 
 
 
 

  

6 
 
 
 

  

7 
 
 
 

  

8 
 
 
 

  

9 
 
 
 

  

10 
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Werkblad 6 ideeëntabel  

Naam: 

Het ontwerp heeft als hoofdfunctie:  

 

 
deelfuncties/ 
eisen  
 

Uitwerkingen 

1 2 3 4 

1  
 
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5 
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Werkblad 7 bij opdracht 56 


