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Voortgangstoets       NAT      6 VWO    Week 44            SUCCES!!! 
 
Noteer niet uitsluitend de antwoorden, maar ook je redeneringen (in correct Nederlands)  
en de formules die je gebruikt hebt! Maak daar waar nodig een schets van de situatie. 
Maak de opgaven in de juiste volgorde en werk netjes. 
 
 
Opgave 1 
Brachytherapie staat voor inwendige bestraling. Het is een vorm van radiotherapie waarbij 
een stralingsbron enige tijd in, of in de nabijheid, van ziek weefsel wordt gebracht.   
Er zijn twee varianten voor de behandeling van prostaatkanker. De zogenaamde LDR- 
(Low Dose Rate, oftewel laag dosistempo) en de HDR- (High Dose Rate, oftewel hoog 
dosistempo) behandeling.   
In het geval van een LDR-behandeling worden jood-125 bronnen (zogenaamde zaadjes) 
via holle naalden in de prostaat geplaatst. Deze bronnen geven hun energie in ongeveer 
een jaar tijd af en blijven daarna permanent in het lichaam zitten. In nevenstaande 
afbeelding zie je hoe dit wordt toegepast als behandeling tegen prostaatkanker. 

 
 
 
 
Er worden 40 tot 80 van die jood-125 bronnen in het lichaam geplaatst. De gehele 
behandeling duurt zo’n tweeëneenhalf uur. 
a) Bereken hoeveel procent van het jood-125 na een jaar is vervallen. 
Bij een bepaalde behandeling moet een stukje weefsel van 8,0 g een dosistempo van  
1,0 Gy per uur ontvangen op het moment van inbrengen van de stralingsbronnen. De 
gemiddelde energie van de bij het verval van jood-125 uitgezonden -deeltjes is 28 keV. 
Neem aan dat 80% van de uitgezonden straling door het stukje weefsel wordt opgenomen. 
b) Bereken de gemiddelde totale activiteit die de ingebrachte stralingsbronnen moeten 

hebben. Noteer jouw antwoord in twee significante cijfers. 
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Opgave 2 
Een auto start met een versnelling van 2,00 m/s2 als het stoplicht op groen springt. Op 
datzelfde moment passeert een autobus met een snelheid van 36 km/h. 
a) Bereken waar en wanneer de auto de bus inhaalt. 
b) Bereken welke snelheid de auto dan heeft. 
 
 
Opgave 3 
Twee jongens in een 
slee (totale massa 120 
kg) glijden van een 
ijzige wrijvingsloze 
helling. De slee komt 
over de top van een 
helling en wordt 
beneden aan de 
helling tot stilstand 
gebracht door een 
ideale veer.  
Op het aangegeven 
punt heeft de slee een 
hoogte van 3,50 m en 
een verwaarloosbare 
beginsnelheid. De veer 
aan de voet van de helling wordt 1,00 m ingedrukt om de slee tot stilstand te brengen.  
De afmetingen van de slee worden buiten beschouwing gelaten. 
a) Bereken de snelheid waarmee de slee tegen de veer botst. 
b) Bereken de veerconstante van de veer. 
c) Bereken de uitrekking (indrukking) van de veer op het moment dat de versnelling  

van de slee 0 m/s2 is. 
d) Bereken de maximale snelheid van de slee. 
e) Bereken de snelheid van de slee als deze 2,0 m boven de veer is (zie bovenstaande 

afbeelding). 
 
 
 


