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

Figuur 1B: Proportie alcoholgebruikers (% van de totale Belgische bevolking vanaf 15
jaar), opgesplitst naar opleidingsniveau en geslacht. Voor de alcoholgebruikers is er een
bijkomende verdeling naar frequentie van alcoholgebruik. (Enquête afgenomen in 2013)
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Legende: Alcoholgebruiker wordt gedefinieerd als: heeft alcohol gebruikt in de afgelopen 12 maanden
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Epidemiologie alcoholgebruik (tekst 1)
Alcohol (= ethanol) wordt wereldwijd op grote schaal verbruikt. Om de
alcoholconsumptie te beschrijven wordt steeds uitgegaan van de basisregel dat 1 ml =
0,8 gram pure alcohol en dat 1 drankeenheid 10 gram pure alcohol telt. Alcoholverbruik
wordt meestal uitgedrukt aan de hand van de ‘alcohol per capita-consumptie’ in liters
pure alcohol per persoon per jaar of in aantal gram alcohol per persoon per dag. Enkel
personen vanaf 15 jaar worden meegerekend. De alcohol per capita-consumptie wordt
berekend op basis van alcoholproductie of verkoopcijfers. Naast deze geregistreerde
consumptie, is er nog een deel niet-geregistreerde consumptie (illegale alcohol, taksvrije
aankopen, verbruik in het buitenland,…) die niet in de alcohol per capita-consumptie
wordt verrekend. Vaak wordt echter wel een schatting gemaakt van de nietgeregistreerde consumptie en deze wordt dan mee opgenomen in de ‘totale alcohol per
capita-consumptie’. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) berekende de
alcoholconsumptie voor alle regio’s in de wereld (figuur 1A).
Alcoholconsumptie (zowel frequentie als hoeveelheid) varieert naargelang geslacht,
leeftijd, regio en socio-economische status. Uit een grootschalige enquête in 2013 blijkt
dat ongeveer 81,8% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder in mindere of
meerdere mate alcohol gebruikt (zie figuur 1B). Van de bevolking van 15 jaar en ouder
geeft 14% aan dagelijks alcohol te gebruiken; 37% doet dit minstens één keer per week
(maar niet dagelijks). Deze cijfers liggen hoger indien men enkel de groep van
alcoholgebruikers beschouwt (respectievelijk 17,4% en 46,2%; zie figuur 1B). Bij de
Belgische bevolking van 15 jaar en ouder bedraagt de proportie dagelijkse drinkers 1% in
de leeftijdsgroep 15-24 jaar en neemt gradueel toe tot een maximum van 25% bij de 5575 jarigen. Dagelijks alcoholgebruik komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, alsook
vaker in het Waalse Gewest (16%) dan in het Vlaamse en Brusselse Gewest (beiden
13%). Vrouwen die wekelijks alcohol gebruiken, drinken gemiddeld 8 glazen alcohol per
week; bij mannen is dit 13 glazen. Het gemiddeld aantal glazen dat wekelijks gedronken
wordt door jongeren van 15-24 jaar is ongeveer hetzelfde als bij volwassenen op rijpere
leeftijd (45-74 jaar), maar jongeren drinken minder vaak dagelijks.
Wanneer we kijken naar de gevolgen van alcoholgebruik, zien we dat naast de
hoeveelheid alcohol die wordt geconsumeerd ook het drinkpatroon een belangrijke rol
speelt. Het drinkpatroon wordt per land in een score van 1 tot 5 uitgedrukt. Hoe hoger de
score, hoe hoger de alcoholgerelateerde ziektelast bij gelijke hoeveelheden
alcoholconsumptie. De score wordt berekend aan de hand van verschillende criteria die
elk een specifiek gewicht krijgen. Deze criteria zijn: de hoeveelheid alcohol die
gewoonlijk tijdens één gelegenheid wordt geconsumeerd, de proportie van evenementen
waarbij drinkers dronken worden, de proportie drinkers die dagelijks of bijna dagelijks
drinken, het drinken bij maaltijden en het drinken in publieke ruimtes. Al deze factoren
maken het drinkpatroon meer risicovol, behalve het drinken bij maaltijden. Er zijn slechts
enkele landen met een score 1: dit zijn landen in het Midden-Oosten en in Europa. De
landen met de hoogste scores zijn Rusland en Oekraïne. Over de hele wereld ziet men de
laagste risico’s (score minder dan 3) in hoge- en hogere midden-inkomenslanden, terwijl
95% van de lage- en lagere midden-inkomenslanden een score van minstens 3 hebben.
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De alcohol per capita-consumptie
<A> is een maat voor de geregistreerde en de ongeregistreerde
alcoholconsumptie.
<B> is een onderschatting van het werkelijke alcoholverbruik.
<C> meet de alcoholconsumptie binnen de totale bevolking.
<D> wordt uitgedrukt in liters drankeenheden per jaar.

2.

In welke leeftijdscategorie vindt men de grootste proportie dagelijkse drinkers?
<A> > 75 jaar
<B> 55-75 jaar
<C> 25-54 jaar
<D> 15-24 jaar

3.

Welk stelling is correct op basis van de genoemde enquête naar alcoholgebruik in
België in 2013?
<A> Meer dan een kwart van de Belgen tussen 25-54 jaar drinkt dagelijks alcohol.
<B> Belgische vrouwen van 15 jaar en ouder drinken wekelijks gemiddeld 8
glazen.
<C> Van de Belgen die alcohol gebruiken, doet 14% dit dagelijks.
<D> Ongeveer 1 op 5 Belgen ouder dan 15 jaar drinkt geen alcohol.

4.

Wanneer men op een avond 6 drankeenheden heeft geconsumeerd, hoeveel ml pure
alcohol heeft men dan binnen?
<A> 10 ml
<B> 48 ml
<C> 60 ml
<D> 75 ml

5.

Wat kan men uit tekst 1 afleiden?
<A> In armere landen drinkt men gemiddeld volgens een meer risicovol patroon.
<B> In rijkere landen drinkt men per persoon gemiddeld meer alcohol dan in
armere landen.
<C> In armere landen drinkt men per persoon gemiddeld meer alcohol dan in
rijkere landen.
<D> In rijkere landen drinkt men gemiddeld volgens een meer risicovol patroon.
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Figuur 2: Alcoholmetabolisme in de levercel.

ADH: alcohol dehydrogenase
CYP2E1: cytochrome P450 2E1
ALDH: aldehyde dehydrogenase
ROS: reactive oxygen species
NAD+: nicotinamide adenine dinucleotide
NADH: gereduceerd nicotinamide
adenine dinucleotide
acetyl-CoA: acetyl- Coenzym A
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Alcoholmetabolisme (tekst 2)
De inname van ethanol (= alcohol) geeft aanleiding tot een aantal processen die
belangrijke effecten hebben op het menselijk lichaam. Bij de inname van ethanol komt
een deel ervan via de maagwand en de darmwand in de poortader terecht. De poortader
transporteert bloed van de darmen, maag, milt en alvleesklier naar de lever. Via de
poortader komt ethanol in de levercellen (= hepatocyten) terecht. In de hepatocyten
wordt ethanol door het enzym alcohol dehydrogenase (ADH) omgezet in aceetaldehyde
(figuur 2). Tijdens dit proces wordt het co-enzym nicotinamide adenine dinucleotide
(NAD+) omgezet tot gereduceerd nicotinamide adenine dinucleotide (NADH).
Aceetaldehyde wordt vervolgens via het enzym aldehyde dehydrogenase (ALDH)
omgezet in acetaat. Ook bij dit proces wordt NAD+ omgezet naar NADH. Aceetaldehyde
kan weefselschade veroorzaken. Sterk verhoogde niveaus van NADH maken de
levercellen extra kwetsbaar voor schade door bijproducten van het
alcoholmetabolismeproces, zoals aceetaldehyde.
Er is ook een alternatieve weg voor de omzetting van ethanol tot aceetaldehyde. Deze
weg verloopt via het enzym Cytochroom P450 2E1 (CYP2E1). Tijdens de CYP2E1 reactie
ontstaan ‘reactive oxygen species’ (ROS) die via schade aan het cel-DNA ook weefsels
kunnen aantasten (figuur 2). Normaal gezien is de verwerking van alcohol via CYP2E1
heel beperkt, maar langdurige of acuut sterk verhoogde ethanolconcentraties in de
levercel activeren deze weg. Bij chronische alcoholgebruikers kan de CYP2E1 activiteit tot
10 keer verhoogd zijn waardoor meer ethanol langs deze weg verwerkt wordt dan via het
alcohol dehydrogenase. CYP2E1 verwerkt niet alleen alcohol, maar ook bepaalde
geneesmiddelen die zo afgebroken worden. Hierdoor kunnen er interacties optreden
tussen alcohol en deze geneesmiddelen. Wanneer chronische alcoholgebruikers deze
medicatie innemen op een moment dat zij nuchter zijn, zal het geneesmiddel sneller
afgebroken worden dan bij mensen die weinig alcohol gebruiken. Omgekeerd zal er op
een moment dat deze chronische alcoholgebruikers veel alcohol consumeren, competitie
optreden tussen de verwerking van alcohol enerzijds en de verwerking van het
geneesmiddel anderzijds.
Beide wegen van afbraak van alcohol leiden tot de vorming van aceetaldehyde (zie figuur
2). Verhoogde concentraties aceetaldehyde kunnen leiden tot blozen, misselijkheid en
hoofdpijn. Aceetaldehyde kan chemische verbindingen aangaan met neurotransmitters en
met stukken DNA, die respectievelijk tot alcoholafhankelijkheid en kanker aanleiding
kunnen geven. Het uit aceetaldehyde gevormde acetaat wordt op zijn beurt omgezet tot
acetyl-Coenzym A (acetyl-CoA), dat een rol speelt in de vet- en cholesterolaanmaak in
levercellen. Hoge dosissen NADH stimuleren de omzetting van acetyl-CoA tot vetzuren en
van vetzuren tot triglyceriden enerzijds, en verhinderen de omzetting van triglyceriden
tot vetzuren en van vetzuren tot acetyl-CoA anderzijds (figuur 2).
Zowel voor ADH als ALDH bestaan verschillende genetische varianten. Zo zijn er voor het
ALDH2 gen twee belangrijke allelen: ALDH2*1 en ALDH2*2. Deze laatste is een zo goed
als inactieve variant en komt vaak bij de Taiwanese, Han Chinese en Japanse bevolking
voor. Vooral mensen met twee ALDH2*2 allelen vertonen erg verhoogde niveaus van
aceetaldehyde na het consumeren van alcohol.
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Volgens de informatie in tekst 2, verdragen sommige mensen van Aziatische
afkomst alcohol slechter dan Westerlingen, omdat
<A> Aziaten zowel drager zijn van allel ALDH2*1 als ALDH2*2.
<B> zij gevoeliger zijn aan aceetaldehyde.
<C> zij variaties in het genotype van ADH en/of ALDH vertonen.
<D> Aziaten aceetaldehyde sneller afbreken.

7.

Wanneer een chronische alcoholgebruiker gelijktijdig een hoge dosis alcohol inneemt
en een geneesmiddel gebruikt dat via CYP2E1 wordt gemetaboliseerd, dan
<A> zullen de afbraakproducten van het geneesmiddel in het lichaam opstapelen.
<B> zal het geneesmiddel heel snel uit het lichaam verdwijnen.
<C> zullen de afbraakproducten van het geneesmiddel heel snel uit het lichaam
verdwijnen.
<D> zal het geneesmiddel in het lichaam opstapelen.

8.

Welke uitspraak is correct?
<A> Aceetaldehyde wordt uit acetaat gevormd door toedoen van het enzym
aldehyde dehydrogenase.
<B> Aceetaldehyde kan via verbindingen met neurotransmitters kanker
veroorzaken.
<C> Zowel aceetaldehyde, NADH als ROS dragen bij aan het ontstaan van
weefselschade.
<D> Inname van hoge dosissen alcohol remt de vorming van vetzuren.

9.

CYP2E1
<A> is heel actief bij mensen die veel alcohol gebruiken.
<B> werkt maar in beperkte mate bij mensen die chronisch veel alcohol
verbruiken.
<C> treedt in competitie met ALDH.
<D> werkt 10 keer sneller bij mensen die weinig alcohol verbruiken.

10. Verhoogde concentraties NADH zorgen voor een verhoging van
<A> de ethanol-concentratie in het bloed.
<B> het acetaat-gehalte in hepatocyten.
<C> acetyl-Coenzym A in hepatocyten.
<D> het triglyceridengehalte in hepatocyten.
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Figuur 3A: De proportie alcoholgerelateerde DALY’s van de totale DALY’s per
ziektecategorie (in %), over de wereld in 2012 (cijfers Wereldgezondheidsorganisatie).
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Legende:
DALYs (Disability-Adjusted Life Years) is de som van het aantal verloren levensjaren door (vroegtijdig) overlijden
en het aantal jaren dat men door ziekte met een beperking leeft. Hierbij wordt aan elke ziekte een gewicht
toegekend voor de mate van ziektebeperking en/of ziektelast (‘disability’), hetgeen wordt vermenigvuldigd met
de tijd waaraan men aan deze ziekte lijdt.
Figuur 3B: Verdeling per ziektecategorie van de alcoholgerelateerde sterftes.
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Gevolgen van chronisch alcoholgebruik (tekst 3)
Chronisch overmatig alcoholgebruik kan aanleiding geven tot negatieve effecten op
verschillende organen. De lever is zo’n orgaan dat hierdoor veel schade ondervindt. Door
de uiteindelijke omzetting van ethanol in vetten ontstaat er een opstapeling van vetten in
de hepatocyten. Dit fenomeen, dat steatose (leververvetting) wordt genoemd, kan
verdwijnen wanneer het overmatig alcoholgebruik wordt gestopt.
Daarnaast kan er ook een ontsteking (dit is een reactie van het lichaam op een
schadelijke prikkel) ontstaan. Verschillende processen zijn hiervoor verantwoordelijk. Het
eerder genoemde aceetaldehyde kan schade aanbrengen aan levercellen waardoor
ontstekingsreacties ontstaan. In dit stadium spreekt men van alcoholische hepatitis. Bij
de ontstekingsprocessen zijn heel wat celtypes van het immuunsysteem betrokken,
waaronder macrofagen, lymfocyten en neutrofielen. De macrofagen in de lever, die ook
bekend staan als Kupffercellen, zijn belangrijk bij het opruimen van bacteriën, virussen,
bacteriële producten zoals endotoxines of lipopolysacchariden (LPS) en tumorcellen in de
lever. In tegenstelling tot bij steatose heeft de patiënt bij hepatitis wel last: een vergrote,
pijnlijke lever en soms ook koorts. Ook in het bloed zullen er veranderingen merkbaar
zijn. Zo zal er een stijging van de neutrofielen (een soort van witte bloedcellen)
merkbaar zijn, kan de schade aan de hepatocyten ervoor zorgen dat er enzymen zoals
aspartaat transaminase (AST) en alanine transaminase (ALT) uit de hepatocyten naar het
bloed lekken en kan het bilirubine (een afbraakproduct van hemoglobine) in het bloed
toenemen waardoor er geelzucht kan optreden. Doordat de hepatocyten sterk onder druk
staan door de nood aan het verwerken van alcohol, zullen andere processen in de
levercel zoals de glycogenolyse (het afbreken van glycogeen tot glucose) en
gluconeogenese (het aanmaken van glucose uit andere bouwstenen) verminderen. In
combinatie met een verminderde inname van voedsel kan dit leiden tot een lage
glucoseconcentratie in het bloed.
Door de ontstekingen in de lever ontstaat er ook littekenweefsel (fibrose). Geactiveerde
Kupffercellen spelen hierbij een rol. Zo ontstaat onherstelbare leverbeschadiging:
levercirrose. De hepatocyten worden hierbij meer en meer vervangen door
littekenweefsel, wat de lever een hobbelig uitzicht geeft en de leverfuncties sterk
verstoort.
Chronische alcoholgebruikers lopen het risico op een tekort aan actief thiamine (vitamine
B1) wat tot problemen van het zenuwstelsel kan leiden. Verschillende mechanismen
spelen een rol in dit tekort: verminderde opname via de voeding en verminderde
activering van thiamine in de cel. Tot slot is alcohol ook een factor die een belangrijke rol
speel in het ontstaan van verschillende kankers.
Alcoholmisbruik gaat gepaard met een belangrijke morbiditeit (aanwezigheid van ziekten
en aandoeningen) en mortaliteit (sterfte). Mortaliteit en morbiditeit worden soms samen
genomen in één index: DALY’s (‘Disability-Adjusted Life Years’). DALY’s houden niet
alleen rekening met het aantal jaren die verloren gaan bij vroegtijdige sterfte door
ziekte, maar ook met het aantal jaren dat mensen leven met beperkingen door ziekte. Zo
zijn 5,4% van alle verloren DALY’s ten gevolge van kanker te wijten aan alcohol (zie
figuur 3A) en zijn 12,5% van alle alcoholgerelateerde sterftes te wijten aan kanker (zie
figuur 3B). Volgens de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) is het gebruik van alcohol
wereldwijd verantwoordelijk voor 5,9 % van alle sterftes en voor een totaal verlies van
ruim 139 miljoen DALY’s (dit komt overeen met 5,1% van de DALY’s wereldwijd) (zie
figuur 3A).
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11. Wat wordt NIET veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik?
<A> stijging van de neutrofiele witte bloedcellen in het bloed
<B> glycogenolyse
<C> geelzucht
<D> kanker
12. Steatose
<A> zorgt voor een pijnlijke lever.
<B> is een omkeerbaar proces.
<C> is een teveel aan vetten in het bloed.
<D> is een ontstekingsreactie in de lever.
13. Wanneer men wereldwijd 100.000 sterftes analyseert, hoeveel mensen zullen
statistisch gezien aan een alcoholgerelateerde aandoening overleden zijn?
<A> ongeveer 6000
<B> ongeveer 600
<C> ongeveer 500
<D> ongeveer 5000
14. Kupffercellen
<A> maken geen deel uit van het immuunsysteem.
<B> spelen een rol in het ontstaan van steatose.
<C> zijn lichaamsvreemde stoffen.
<D> spelen een rol in het ontstaan van levercirrose.
15. Welk van onderstaande combinaties zal er meest waarschijnlijk te zien zijn in het
bloed van iemand die langdurig hoge dosissen alcohol consumeert?
<A> verlaagde vitamine B1, verlaagde transaminasen, verhoogde bilirubine
<B> verlaagde glucose, verhoogde hepatocyten en verhoogde neutrofielen
<C> verlaagde glucose, verhoogde transaminasen en verhoogde bilirubine
<D> verlaagde vitamine B1, verhoogde neutrofielen en verhoogde glucose
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Figuur 4A: Halfwaardetijd versus steady state metabolisme.
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Figuur 4B: De werking van vasopressine.
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Het ‘uitzweten’ van alcohol (tekst 4)
Ethanol gaat vanuit het maagdarmstelsel naar de bloedbaan via passieve diffusie door de
maag- en darmwand, d.w.z. van hoge naar lage concentratie. Hoe groter dit verschil in
concentratie, hoe sneller de opname van alcohol in het bloed verloopt. Bovendien wordt
ethanol sneller in het bloed opgenomen door de wand van de dunne darm dan door de
maagwand. Dat betekent dat hoe sneller ethanol via de maag in de dunne darm
terechtkomt (dit gebeurt vlotter als de maag leeg is), hoe sneller ethanol in de bloedbaan
terechtkomt.
Overmatige consumptie van alcohol kan op korte termijn vervelende gevolgen hebben.
Het duurt ook enige tijd vooraleer ethanol volledig uit het lichaam is verdwenen. Voor
een aantal genees- en genotsmiddelen verloopt de verwijdering uit het lichaam
exponentieel; dit wordt een eerste-orde eliminatiereactie genoemd. In dit geval wordt de
tijdsduur die nodig is om de stof uit het lichaam te verwijderen, uitgedrukt in
halfwaardetijd (dit is de tijd die nodig is om de concentratie van de stof in het bloed te
halveren) (figuur 4A). Volgens sommigen verloopt de afbraak van alcohol eerder volgens
een ‘steady state’ metabolisme dat lineair verloopt (nulde-orde eliminatiereactie; zie
figuur 4A), omdat de afbraak van alcohol gehinderd wordt door de aanmaak van
schadelijke bijproducten. Het lichaam tracht immers een opstapeling van gevaarlijke
bijproducten te voorkomen.
De inname van alcohol heeft ook een dehydraterend (= uitdrogend) effect. Hierbij speelt
het hormoon vasopressine een belangrijke rol. Vasopressine wordt geproduceerd door de
hypothalamus in de hersenen en via zenuwbanen afgegeven in de achterkwab van de
hypofyse (de neurohypofyse) van waaruit het in de bloedbaan terechtkomt (figuur 4B).
De afgifte van vasopressine wordt o.a. geregeld door osmoreceptoren (= receptoren die
de zoutconcentratie in het bloed meten) in de hypothalamus. Eén van de effecten van
vasopressine treedt op in de nieren: deze scheiden minder water naar de urine af
waardoor er uiteindelijk minder urine geproduceerd wordt. Deze urine heeft bovendien
een hogere zoutconcentratie. Het terug opgenomen water komt opnieuw in het bloed
terecht. Een ander belangrijk effect van vasopressine is dat het de bloedvaten doet
samentrekken (= vasoconstrictie) waardoor de bloeddruk stijgt. Alcohol remt de werking
van vasopressine en leidt zo tot dehydratatie. Ook zweten of braken kunnen bijdragen
aan dehydratatie. Dehydratatie kan zorgen voor hoofdpijn, een droge mond en moeheid.
Eén van de vormen van behandeling van alcoholafhankelijkheid is het toedienen van
disulfiram. Dit is een medicament dat de werking van aldehyde dehydrogenase
vermindert, zodat bij de inname van alcohol aceetaldehyde slechts zeer langzaam wordt
afgebroken en de persoon meer last krijgt van de effecten van aceetaldehyde.
Deze medicamenteuze behandeling werkt volgens een conditioneringsmechanisme. Er
bestaan twee grote vormen van conditionering. Klassiek conditioneren gebeurt door een
conditionele stimulus (dit is een neutrale prikkel zoals een toontje of lichtflits) te laten
volgen door een ongeconditioneerde stimulus (bv. een milde elektrische schok). Deze
ongeconditioneerde stimulus heeft meestal een biologische relevantie (bv. pijn of
voedsel). Na enige tijd zal de reactie of reflex die oorspronkelijk alleen na de
ongeconditioneerde stimulus optrad, ook na de conditionele stimulus optreden. Deze
vorm van conditionering staat tegenover de operante conditionering waarbij een respons
of een reactie die iemand stelt, gevolgd wordt door een bekrachtiger (bv. voedsel) of
bestraffer (bv. een milde elektrische schok).
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16. Een nulde-orde eliminatiereactie van een geneesmiddel verloopt
<A> in de regel sneller dan een eerste-orde reactie.
<B> exponentieel in functie van de tijd.
<C> sneller naarmate de concentratie van het geneesmiddel hoger is.
<D> lineair in functie van de tijd.
17. Stel dat je op tijdstip t=0 een stof met een halfwaardetijd van 4 uur in één keer in
het bloed van een persoon inspuit. Onmiddellijk na inspuiting bedraagt de maximale
concentratie van deze stof in het bloed 8 mg/ml. Wat is de voorspelde concentratie
van deze stof na 8 uur tijd?
<A> 4 mg/ml
<B> 2 mg/ml
<C> 1 mg/ml
<D> 0 mg/ml
18. Vasopressine zorgt ervoor dat
<A> de zoutconcentratie van de urine verhoogt en de zoutconcentratie van het
bloed verlaagt.
<B> het verschil in zoutconcentratie tussen bloed en urine constant blijft.
<C> het lichaam dehydrateert.
<D> er in de nieren minder water naar het bloed heropgenomen wordt.
19. Een persoon die disulfiram genomen heeft, zal bij het consumeren van alcohol
onderworpen zijn aan een conditioneringsmechanisme dat werkt met een
<A> conditionele stimulus.
<B> bestraffer.
<C> ongeconditioneerde stimulus.
<D> bekrachtiger.
20. Het eten van een stevige maaltijd vlak vóór het consumeren van alcohol, zal ertoe
leiden dat
<A> ethanol trager in de bloedbaan terechtkomt.
<B> meer ethanol naar triglyceriden wordt omgezet.
<C> ethanol sneller afgebroken wordt.
<D> ethanol sneller in de bloedbaan terechtkomt.
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