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Lijst vragen MONDELING EXAMEN 
 
 
1.  a) Hoe kan men virussen kweken (geen celculturen)? 
 b) De penetratie verloopt tijdens de replicatie van bacteriofagen en dierlijke  
  virussen verschillend. Waar of niet waar? Leg uit. 
  Wat zijn SPF dieren. Schrijf voluit  EBV, welke ziekte veroorzaakt EBV. 
    
 
2. a) Bespreek de fysische agentia, die virussen inactiveren of  bewaren. 
      b) Zowel dierlijke virussen als bacteriofagen gaan tijdens de replicatie  
  ontmantelen. Waar of niet waar? Leg uit. 
  Wat is het HBc Ag van het Hepatitis B virus? 
 
 
3. a) Welke virus kan overgedragen worden via speeksel Hepatitis B of het HIV? 
  Bespreek hoe je besmet kan geraken door beide virussen en geef ook de  
  risicogroepen. 
 b) Hoe gebeurt de release bij dierlijke virussen. 
  Welke hepatitis virussen kunnen leiden tot een chronische infectie en wat is  
  het gevaar daarvan? 
  Wat is het capside van een virus?  
  

 
4. a) Bij het opsporen van intracellulaire vermenigvuldiging van virussen in een  
  celcultuur gebruikt men soms hemadsorptie of interferentie, leg dit uit. 
 b) Kunnen alle RNA-virussen hun RNA zonder voorafgaande replicatie gebruiken 
   als mRNA? Leg uit. 
  Peplomeren zijn vetten, nucleïnezuren of eiwitten?  
  Voor welke bevolkingsgroepen is een infectie met CMV (cytomegalovirus) 
   gevaarlijk. 
 
 
5. a) Leg uit wat de techniek inhoudt en geef het verschil tussen hemadsorptie en  
  hemagglutinatie. 
 b) Bespreek het HPV (humaan papillomavirus. Welke aandoeningen kunnen ze  
  veroorzaken? 
 Verklaar volgende termen: icosahedron 
      bij de replicatie van fagen – barsttijd en barstgrootte 
      windowperiode bij besmetting van HIV. 
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6. a) Bij het opsporen van intracellulaire vermenigvuldiging van virussen in een  
  celcultuur gebruikt men soms inclusielichaampjes  en immunofluorescentie, 
   leg dit uit. 
 b) Celcultuur.  Wat zijn diploïde celstammen. 
  Teken een virus met envelop en benoem de verschillende delen. 
  Wat betekent PFU (plaques forming unit)? 
 
7. a) Verklaar volgende termen: eclipsperiode bij de faagvermenigvuldiging 
      SPF dieren 

Waarmee verkies je een labtafel met mogelijke virale besmetting te 
ontsmetten: ethanol 70% of natriumhypochloriet 1%? 
Bij de behandeling van HIV gebruikt men AZT, waar blokkeert dit 
geneesmiddel de cyclus van HIV. 
Wat is het nut van geneesmiddelencocktails bij de bestrijding van HIV. 

b) Hepatitis A is een polyhedrisch virus, wat bedoelt men daarmee. 
Zou de productie van een vaccin tegen Hepatitis D veel mensen kunnen 
redden? Leg uit. 
Tot welke familie behoren de influenzavirussen? Welk type nucleïnezuur bevat 
het virion, is er een  envelop aanwezig?  Hoe worden ze verder ingedeeld? 
 
 

8. a) Hoe kan men virus of virusantigenen in ei- of celcultuurvloeistof opsporen. 
 b) Wat is het verschil bij replicatie  van SS RNA , die een +  (sense) of  een  –  

(antisense) streng hebben? 
  Capsomeren zijn vetten, nucleïnezuren of eiwitten?  
  Waarom moet men jaarlijks het vaccin tegen influenza aanpassen?  
  Welk antigeen gebruikt men voor het influenzavaccin te maken?  
  Wat zou een beter eiwit zijn om een vaccin te maken 
 
9  a) Bespreek het cytopathisch effect (CPE). 
  Met welke virale ziekte is het Burkitt’s lymfoma geassocieerd? 
 b) Geef de criteria die men gebruikt om de virussen te classificeren. 
  Wat is een primaire celcultuur. 
  Waarom zijn er meer virale infecties in de winter dan in de zomer? 
 
10 a) Celcultuur:  Wat is een continue cellijn? Hoe kan men die bekomen? 
 b) De vasthechting of aanhechting verloopt tijdens de replicatie van  
  bacteriofagen en dierlijke virussen verschillend. Waar of niet waar? Leg  
  uit. 
  HPV (humaan papillomavirus) welke twee groepen kan men onderscheiden en  
  bespreek ze. 
 
11  a) Bespreek in het algemeen de replicatie van ds DNA virus met envelop. 
 b) Voor wie is een CMV-infectie een probleem? 
  Het vogelgriepvirus A/H5N1 circuleert (nog) niet onder de mensen. Toch is 
   men  bevreesd dat dit virustype aan de basis kan liggen van een pandemie. 
   Wat moet er met het virus gebeuren om dit wel mogelijk te maken, hoe kan  
  dat gebeuren? Kan je dit verhaal toepassen op de huidige pandemie met het  
  influenzavirus A/H1N1? 
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12   a) Bespreek in het algemeen de structuur van virussen. 
  Wat is een provirus. 
  b) Wat bedoelt men met PFU (plaque forming units)? Leg deze techniek uit en 
  wat is het doel van deze techniek? 
  Wat veroorzaakt Varicella zoster? 
 
13  a) Bespreek de replicatie van de bacteriofagen in vijf stappen.  
  b) Bespreek virale gastro-enteritis. 
  Is volgende bewering waar  of niet waar: virale infecties bestrijdt men met een 
   antibioticum. Leg uit. 
  De grootte van virussen varieert tussen  -   30 nm en 1000 nm 

- 30 µm en 1000 µm 
- 30 pm en 1000 pm? 

 
14 a)Hoe start je een celcultuur op als je vertrekt uit een orgaan. Wat is in dit  
 verband een diploïde celstam? 
 Waarom zou je je laten vaccineren tegen HPV?  

b) De classificatie van virussen, wat zijn de meest gebruikte principes om de  
virussen in te delen? 
Wat is een virion? 
Welke structuren ken je voor een virus? Enkel de verschillende vormen  
Opnoemen. 

 
15 a) Bespreek de algemene structuur van een virus, wat zijn de verschillende  
 Vormen, bespreek uitgebreid . 
 Geef de vergelijkende tabel tussen bacteriën vooral de Mycoplasmata,  
 Chlamydiae en Rickettsiae en de virussen. Waarin verschillen virussen  

essentieel. 
b) Bij Hepatitis B spreekt men van HBs Ag en HBc Ag, wat zijn dat?  
Welke Herpesvirussen ken je? 
Bespreek kort de Rotavirussen. 
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Studeertips en typevragen 
 

 

Controleer op het einde van je examen steeds of je op elk deel van de vraag 
geantwoord hebt. Onderstaande vragen zijn studeertips en typevragen (geen 
limitatieve lijst van vragen).  
 
Het schriftelijk examen zal een 8 tot 10 tal vragen omvatten (2 tot 4 punten per 
vraag). 
 
INLEIDING -  DE STRUCTUUR - NOMENCLATUUR EN CLASSIFICATIE 
 
Schrap wat niet past: de grootte van virussen varieert tussen  a) 30 nm en 1000 nm 
b) 30 µm en 1000 µm c) 30 pm en 1000 pm. 
 
Geef de vergelijkende tabel tussen bacteriën vooral de Mycoplasmata, Chlamydiae 
en Rickettsiae en de virussen. Waarin verschillen virussen essentieel. 
 
Bespreek de algemene structuur van een virus?  
 
Capsomeren zijn vetten, nucleïnezuren, eiwitten? Schrap wat niet past. 
 
Hepatitis A is een polyhedrisch virus, wat bedoelt men daarmee. 
 
Waarop steunt de Baltimore classificatie? 
 
DE REPLICATIE 
 
De vasthechting of aanhechting verloopt tijdens de replicatie van bacteriofagen en 
dierlijke virussen verschillend. Waar of niet waar? Leg uit. 
 
Hoe gebeurt de release bij dierlijke virussen. 
 
Kunnen alle RNA-virussen hun RNA zonder voorafgaande replicatie gebruiken als 
mRNA? Leg uit. 
 
Wat is het verschil bij replicatie  van SS RNA , die een + (sense) of  een - (antisense) 
streng hebben? 
 
Bespreek in het algemeen de replicatie van ds DNA virus met envelop. 

Resultaat 
……/20 
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Wat betekent lysogenie? 
 
 
KWEKEN VAN VIRUSSEN 
 
Wat kan men buiten gastheren en celculturen nog gebruikten voor het kweken van 
virussen? Leg uit. 
 
Hoe start je een celcultuur op als je vertrekt uit een orgaan. Wat is in dit verband een 
diploïde celstam? 
 
Wat zijn SPF dieren 
 
Onder welke condities moet men werken om virussen te kweken. Leg uit. 
 
Waaraan moet een celcultuurmedium voor virussen voldoen? 
 
NAGAAN EN/OF AANTONEN VAN INTRACELLULAIRE VERMEERDERING IN 
CELCULTUREN  
 
Leg uit wat de techniek inhoudt en geef het verschil tussen hemadsorptie en 
hemagglutinatie. 
 
Bij het opsporen van intracellulaire vermenigvuldiging van virussen in een celcultuur 
gebruikt men soms inclusielichaampjes  en immunofluorescentie, leg dit uit. 
 
Bespreek interferentie, exaltatie, enz… 
 
KWANTIFICEREN VAN VIRUSSEN IN EEN ORGAANSUSPENSIE OF 
CULTUURVLOEISTOF  
 
Wat is het nut van het kwantificeren van virussen? 
 
Oefening bepaling van de infectiviteitstiter van een virussuspensie.  
 
Leg uit wanneer PFU gebruikt wordt. 
 
INVLOED VAN FYSISCHE EN CHEMISCHE AGENTIA OP VIRUSSEN  
 
Waneer is virusinactivatie van belang? Wanneer wordt het vermeden? 
 
Geef uitleg over het verloop van de inactivatie van virussen. 
 
Bespreek de fysische agentia, die virussen inactiveren of  preserveren. 
 
Waarmee verkies je een labtafel met mogelijke virale besmetting te ontsmetten: 
ethanol 70% of natriumhypochloriet 1%? 
 
BESPREKING VAN ENKELE BELANGRIJK VIRUSSEN 
  
Leg het belang uit van een correcte virustransmissie om infectiviteit te bekomen aan 
de hand van een voorbeeld. 
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Wat is het pathogenese patroon 
 
Wat zijn de verschillende strategieën voor de controle van virussen? 
 
Is volgende bewering waar  of niet waar: virale infecties bestrijdt men met een  
antibioticum. Leg uit. 
 
Hoe kan je een acute infectie aantonen? Hoe gaat men na of je vaccinatie zinvol 
was? 
 
Tot welke familie behoren de influenzavirussen? Welk type nucleïnezuur bevat het 
virion, is er een  envelop aanwezig?  Hoe worden ze verder ingedeeld? 
 
Het vogelgriepvirus A/H5N1 circuleerde uiteindelijk niet onder de mensen. Toch was 
men bevreesd dat dit virustype aan de basis kon liggen van een pandemie. Wat moet 
er met het virus gebeuren om dit wel mogelijk te maken, hoe kan dat gebeuren?  
Kan je dit verhaal toepassen op de huidige pandemie met het influenzavirus 
A/H1N1? 
 
Waarom moet men jaarlijks het vaccin tegen influenza aanpassen? Welk antigeen 
gebruikt men voor het vaccin te maken?  
 
Tegen de Mexicaanse griep werd een vaccin ontwikkeld met een antigeen en een 
adjuvans component. Wat is het nut van deze adjuvans? 
 
Welke virus kan overgedragen worden via speeksel Hepatitis B of het HIV? Bespreek 
hoe je besmet kan geraken door beide virussen en geef ook de risicogroepen. 
 
Verklaar windowperiode bij besmetting van HIV. 
 
Wat is het nut van geneesmiddelencocktails bij de bestrijding van HIV. 
 
Welke hepatitis virussen kunnen leiden tot een chronische infectie en wat is het 
gevaar daarvan? 
 
Wat zijn de pathologische verschillen tussen hepatitis A en B 
 
Bij Hepatitis B spreekt men van HBs Ag en HBc Ag, wat zijn dat?  
 
Zou de productie van een vaccin tegen Hepatitis D veel mensen kunnen redden? 
 
Wat weet je over het vaccin ontwikkelt ter preventie van waterpokken? 
 
Schrijf voluit  EBV, welke ziekte veroorzaakt EBV. 
    
Voor welke bevolkingsgroepen is een infectie met CMV (cytomegalovirus) gevaarlijk. 
 
Welke twee groepen kan men onderscheiden bij het humaan papillomavirus. 
Bespreek ze. Heeft vaccinatie hier zijn nut? 
 
Bespreek kort de Rotavirussen. 
 
Met welke virale ziekte is het Burkitt’s lymfoma geassocieerd? 


