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Examentraining voor scheikunde, 5-6 vwo  

 

Slimme pillen 

Bekijk het tv-programma ‘Slimme pillen’. Beantwoord daarna onderstaande vragen. 
Het programma vind je hier: Labyrint. Of ga naar www.schooltv.nl/labyrint_afleveringen. 
‘Slimme pillen’ is aflevering 11. 
  

1. Cafeïne in het lichaam 
Psychofarmacoloog Berend Olivier zegt dat hij het liever bij koffie houdt, dan dat hij slimme pillen zal 
gebruiken. Cafeïne is een verslavende stof. Hieronder staat de structuurformule van cafeïne.  
 

 
 

Jack den Hartog noemt in het filmpje drie voorwaarden waaraan een stof moet voldoen voor 

opname in de darm. 

Medicijnen of chemische verbindingen zijn alleen actief bij orale inname als:  
1. ze niet te groot zijn (molecuulmassa < 500 u); 

2. ze niet te vet zijn (logP < 5); 
3. ze niet teveel waterstofbruggen maken (waterstofdonoren <5, waterstofacceptoren <10). 

 

Waterstofdonoren zijn H-atomen in O-H of N-H bindingen. Waterstofacceptoren zijn N- of O-
atomen.  
 
1a. Cafeïne voldoet met een logP van -0.07 aan één van de voorwaarden. Laat met een toelichting 

zien of cafeïne ook aan de andere voorwaarden voldoet.  

1b. Ritalin heeft 2 asymmetrische koolstofatomen. Daardoor bestaan er meerdere stereo-isomeren 

van ritalin. Beredeneer of cafeïne ook asymmetrische koolstofatomen heeft. Zo ja, teken ook de 

stereo-isomeren. 

1c. Tijdens het metabolisme van cafeïne vind demethylatie plaats. Hierbij wordt één methylgroep 

vervangen door een H-atoom. Teken de mogelijke metabolieten (producten van metabolisme) van 

cafeïne. 

http://www.ntr.nl/player?id=NPS_NPS_1219107
http://www.schooltv.nl/labyrint_afleveringen
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2. Cafeïne in koffie 

2a. Cafeïne wordt uit koffiebonen geïsoleerd met behulp van ethylethanoaat. Teken de 

structuurformule van ethylethanoaat. 

2b. Nadat de cafeïne uit de koffiebonen is opgelost in ethylethanoaat, wordt het mengsel 

gescheiden door destillatie. Op welk verschil in stofeigenschap berust destillatie? 

2c. Een kopje gewone koffie van 115 mL bevat 75 mg cafeïne. Laat met een berekening zien wat 

de molariteit is van de cafeïne in 1 kopje koffie. 

2d. Cafeïne heeft een LD50-waarde van 150 mg/kg gewicht. LD50 is de dosis waarbij 50% van de 

populatie overlijdt. Hoeveel kopjes koffie moet een man van 80 kg drinken om aan die LD50-

waarde te komen? 

 

 

 

 


