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1. Inleiding 
 

Deze cursus is opgebouwd vanuit het officiële leerstofoverzicht voor het 

toelatingsexamen Arts Tandarts.  Per onderwerp geef ik de materie 

samengevat weer op basis van verschillende handboeken (zie bibliografie).   Ik 

vond het handig om telkens de examenvragen van vorige jaren bij de 

bijbehorende leerstof te plaatsen.  Zo kan je na elk item de bijbehorende 

vragen inoefenen.   

De antwoorden zijn telkens gebaseerd op antwoorden die ik uit diverse 

bronnen op internet heb gevonden(zie bibliografie)    Ik wil hierbij dan ook de 

mensen die de antwoorden ter beschikking stelden bedanken.  Vooral de site 

van Leen Goyens was handig en het atheneum van Veurne heeft een prachtige 

website met uitgewerkte antwoorden en extra oefeningen.    

Mijn bijdrage is enkel het bij elkaar plaatsen van de vragen bij de bijbehorende 

leerstof. 
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2. Chemisch evenwicht 
 

2.1 Onderscheid tussen een aflopende reactie en een 

evenwichtsreactie 

 

Reacties die opgaan tot één van de reagentia volledig zijn uitgeput zijn 

aflopende reacties.  Er zijn ook reacties die onvolledig opgaan.  Dan stopt de 

omzetting op een moment dat er geen enkel reagens volledig weggereageerd 

is.  De toestand die dan onstaat, een toestand waarin zowel reagentia als 

reactieproducten aanwezig zijn, is de evenwichtstoestand.  De evenwichts-

toestand is dus bereikt als de samenstellng van het reactiemengsel niet meer 

verandert in de tijd. 

Voorstelling evenwichtsreactie: 

2A + B → C + D  evenwicht bij v1 = v2 

Reactiesnelheid in ene richting is dus even groot als reactiesnelheid in andere 

richting; eigenschappen veranderen niet meer (omdat reactiemengsel niet 

meer verandert).  Het systeem is bovendien gesloten (geïsoleerd, dwz alle 

stoffen en hun energie blijven in reactievat). 

 

2.2 Evenwichtsconstante Kc 

 

De uitdrukking van de evenwichtsconstante kan worden afgeleid uit de 

reactiesnelheden van beide tegengestelde reacties.  Stel dan v1 = v2.  De 

evenwichtsconstante is dan gelijk aan de verhouding van beide 

reactiesnelheidsconstanten k1/k2, maar ook aan een concentratiebreuk met 

uitsluitend evenwichtsconcentraties van de aanwezige stoffen.  Bij conventie 

staan in de teller van deze breuk steeds de evenwichtsconcentraties van de 

reactieproducten.   

Voor een homogene evenwichtsreactie met de onderstaande 

reactievergelijking geldt: 
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aA + bB ↔ cC + dD 

[C]c
e [D]d

e   /   [A]a
e [B]b

e= constant = K (evenwichtsconstante) 

De waarde van de evenwichtsconstante kan variëren tussen 0  en oneindig en 

is een indicatie voor de ligging van het evenwicht.  Een grote waarde betekent 

dat het evenwicht ver in de richting van de reactieproducten verschoven is.  

Een kleine waarde betekent dat slechts een klein gedeelte van de reagentia 

omgezet is.    Dus: K-waarde groter dan 103 betekent evenwicht sterk naar 

rechts, reactie nagenoeg aflopend.  Omzettingsgraad groot.  K-waarde kleiner 

dan 10-3: evenwicht sterk naar links, nagenoeg geen reactie.  Omzettingsgraad 

is klein.   

Opgelet: K-waarde informeert niet over snelheid van omzetting. 

De K-waarde verandert niet bij concentratieverandering van bepaalde stoffen, 

maar wel bij een temperatuursverandering. 

De evenwichtsconstante is niet afhankelijk van het reactiemechanisme (één of 

meerdere tussenstappen). 

 

2.3 Invloed van concentratie, druk, energie en katalysator 

kwalitatief voorspellen en verklaren 

 

Het kwalitatieve effect van een verandering van temperatuur, de concentraties 

of de druk op een systeem in evenwicht kan worden afgeleid van het principe 

van Le Châtelier: als de temperatuur, de concentraties of de druk van een 

systeem in evenwicht veranderen, zal de ligging van het evenwicht verschuiven 

in die richting waarin de aangebrachte verandering zovel mogelijk wordt 

gereduceerd.   

Anders gezegd: Bij de verstoring van een evenwichtssysteem wordt de 

aangebrachte verstoring steeds tegengewerkt via een tijdelijke overheersing 

van één van beide tegengestelde reacties.  Uiteindelijk evolueert het systeem 

naar een nieuwe evenwichtstoestand;   
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• Temperatuur:  

o bij endotherme reactie (reactie die warmte opneemt van omgeving):  

evenwicht verschuift in de richting van de reactieproducten bij een 

stijging van temperatuur.  = in overeenstemming met principe van Le 

Châtelier: bij het toevoeren van extra warmte, door een stijging van 

de temperatuur, zal het evenwicht verschuiven in de richting waarin 

er meer warmte wordt opgenomen. 

o Bij exotherme reactie (reactie die warmte afgeeft aan omgeving) is 

het juist andersom.  Bij een stijging van de temperatuur is er een 

verschuiving van het evenwicht in de richting van de reagentia. 

Er is een lineaire relatie tussen de logaritme van de 

evenwichtsconstante en 1/temperatuur.   

• Concentraties: 

o toename van concentratie aan stofdeeltjes in een bepaald lid van 

de reactievergelijking veroorzaakt een verplaatsing van evenwicht 

naar het andere lid 

o afname van conentratie aan stofdeeltjes in een bepaald lid van de 

reactievergelijking veroorzaakt een verplaatsing van het evenwicht 

naar dit lid. 

Anders gezegd: 

o Bij toevoegen van één van de reagentia aan een 

evenwichtsmengsel treedt een reactie op in de richting van de 

reactieproducten 

o Bij toevoegen van één van de reactieproducten, treedt een reactie 

op in de richting van de reagentia. 

• Druk: 

o Evenwichtsmengsel met gassen zal bij eendrukstijging reageren in 

de richting waarin het aantal gasmoleculen afneemt.  (in 

overeenstemming met Le Châtelier: een drukstijging komt neer op 

een volumeafname en die verandering wordt gereduceerd door 

een afname van de hoeveelheid gas. 

• Invloed van katalysator: een katalysator beïnvloedt de 

reactiesnelheidsconstante (k1 en k2) van beide tegengestelde reacties in 

gelijke mate.  De ligging van het evenwicht (en dus ook de 
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omzettingsgraad) wijzigt niet door het toevoegen (of verwijderen) van 

een katalysator.  Bij de aanwezigheid van een (positieve) katalysator 

wordt de evenwichtstoestand wel veel sneller bereikt.   

 

Voorbeelden van stoichiometrische berekeningen bij 

evenwichtstoestand: zie Capon e.a,  blz. 220 ev 
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3. Oefeningen uit vorige examens 
 

2001 – Augustus Vraag 8/ 2007 Vraag 10 

Beschouw een evenwichtssysteem in de gasfase gekenmerkt door de reactie: 

4 NH3(g) + 5 O2(g) ↔ 4 NO(g) + 6 H2O (g) 

Aan de ballon die dit evenwichtsmengsel bevat voegt men nu bij constante 

temperatuur één mol NO toe. 

Wat is de invloed van deze toevoeging? 

A. Het evenwicht wordt niet beïnvloed 

B. De hoeveelheid O2 stijgt met 1,25 mol 

C. De hoeveelheid H2O vermindert 

D. Er komt 1,25 mol H2O bij 

2002 – JuliVraag 8 

Bij 556 K zijn H2 en I2 betrokken in chemisch evenwicht. 

H2 (g) + I2 (g) ↔HI (niet in evenwicht) 

Men verdubbelt het volume van het recipiënt waarin zich het 

evenwichtsmengsel van de 3 stoffen bevindt. Temperatuur is constant op 556K. 

Wat is juist?  

A. HI wordt ontbonden 

B. Evenwicht blijft onveranderd 

C. HI wordt gevormd 

D. Niet te bepalen 

2002 – Augustus Vraag 5 

Bakpoeder (NaHCO3) ontbindt bij verwarmen: 

2NaHCO3  ↔   Na2CO3 (v) + CO2 (g) + H2O (g) 

Het betreft hier een gesloten recipiënt bij een constante temperatuur. Hoe zal 

het aantal mol CO2 variëren als er waterdamp aan het evenwichtsmengsel 

wordt toegevoegd bij een constante temperatuur? 
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A. Het aantal mol daalt 

B. Het aantal mol verandert niet 

C. Het aantal mol stijgt 

D. Dit is niet te bepalen 

2002 – Augustus Vraag 10 

Butanol reageert met azijnzuur tot vorming van butylacetaat. 

C4H9OH + CH3COOH  CH3COO-C4H9 + H2O 

Van de zuivere uitgangsproducten worden equimolaire hoeveelheden van 3 

mol bij elkaar gevoegd.  Als katalysator wordt een te verwaarlozen hoeveelheid 

zuiver zwavelzuur toegevoegd.  

Nadat het evenwicht bereikt is, is het aantal mol azijnzuur gedaald tot 1 mol. 

Bereken de evenwichtscontante KC voor deze veresteringsreactie. 

<A> KC = 0,25 

<B> KC = 0,44 

<C> KC = 2 

<D> KC = 4 

2004 – Juli Vraag 5 

We beschouwen een chemisch evenwicht tussen 4 stoffen in de gasfase.  De 

reactie gebeurt bij constante temperatuur en in een gesloten vat. 

4NH3(g) + 5 O2(g)→ 4 NO(g) + 6 H2O(g) 

Men voegt via een spuit 1 mol O2 toe, wat is dan het resultaat van deze 

toevoeging? 

A. De evenwichtsconstante Kc zal stijgen 

B. De toevoeging heeft geen invloed op het chemisch evenwicht 

C. De evenwichtsconstante Kc zal dalen. 

D. De hoeveelheid H2O zal vermeerderen. 

2008 – Juli Vraag 4 
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Gegeven een exoterme reactie O2 + 2 SO2  > 2SO3  Hoe wordt dit beïnvloed 

door een katalysator? 

A. Reactie wordt endotherm 

B. Evenwicht wordt sneller bereikt 

C. Evenwicht verschuift naar links 

D. Evenwicht verschuift naar rechts 

2008 – Juli Vraag 6 

Gegeven is de volgende evenwichtsreactie: 

N2O4   2NO2 

Voor deze reactie en bij een bepaalde temperatuur is de evenwichtsconstante: 

KC = 4,66.10-3 mol/l 

Na het vereiken van een chemisch evenwicht is de concentratie in het 

ractiemengstel o,04 mol/l voor N2O4. 

Hoe groot is dan de concentratie van NO2 bij chemische evenwicht? 

<A> 1,37.10-2 mol/l 

<B> 1,86.10-4 mol/l 

<C> 2,92 mol/l 

<D> 0,34 mol/l 

2008 – Augustus Vraag 7 

Methanol reageert met azijnzuur tot vorming van methylacetaat, een ester.  

Gegeven is de volgende evenwichtsreactie 

CH3OH + CH3COOH  CH3COO-CH3 + H2O 

Men voegt 1 mol zuiver azijnzuur toe aan 0,5 mol zuivere methanol en laat het 

systeem in evenwicht komen.  Bij evenwicht bevindt er zich 0,4 mol ester in het 

reactiemengsel. 

Bereken de evenwichtsconstante KC voor deze reactie. 

<A> 6,66 

<B> 3,12 
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<C> 2,66 

<D> 0,32 

2008 – Augustus Vraag 8 

De gassen distikstoftetroxide en stikstofdioxide worden in elkaar omgezet in de 

volgende evenwichtsreactie. 

N2O4   2NO2 

De twee gassen bevinden zich in een meetspuit. 

Wat gebeurt er met het evenwicht als men het volume in de spuit laat 

toenemen? 

<A> Het evenwicht blijft ongewijzigd 

<B> De reactie verschuift naar links 

<C> De reactie verschuift naar rechts 

<D> De concentraties van beide stoffen nemen toe 

2008 – Augustus Vraag 9 

In de volgende grafiek worden de concentraties van twee stoffen A en B 

gegeven als functie van de tijd. 

 

Welke reactievergelijking past het meest bij deze grafiek? 

<A> B → A 

<B> A → 2B 

<C> 2B → A 
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<D> B → 2A 

2009 – Juli Vraag 3 

Gegeven is de reactie 

2A + 1B → 1C 

Dit zijn gassen en bevinden zich in een gesloten recipiënt. Het volume wordt 

verdubbeld aan constante temperatuur. Wat gebeurt er met het evenwicht? 

A. evenwichtsconstante verandert 

B. aantal mol C stijgt 

C. concentratie C stijgt 

D. aantal mol B stijgt 

2009 Juli Vraag 4 

Gegeven de reactie aA + bB→cD + dD – xkJ 

Wat gebeurt er na toevoeging van een katalysator? 

A. De reactie zal sneller het evenwicht bereiken 

B. De reactiewarmte wordt verhoogd 

C. De opbrengst van de reagentia wordt verhoogd 

D. De opbrengt van het reactieproduct wordt verhoogd 

2009 – Juli Vraag 5 

Gegeven een vat met stoffen A, C en D. 

In het vat gebeurt een bepaalde reactie waarvan de evenwichtsconstante gelijk 

is aan K:  A -> C + D 

Daarnaast gebeurt in het vat ook een andere reactie met evenwichtsconstante 

K’:  2C + 2D -> 2A 

In het vat blijven de concentraties A, C en D constant in de tijd. Wat is het 

verband tussen de twee evenwichtsconstantes? 

A. K=K’ 

B. K’=1/K 
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C. K’=1/K2 

D. Er is geen verband 

2009 – Augustus Vraag 3 

Een mengsel van drie gassen bevindt zich in evenwicht in een cilindervormig 

vat voorzien van een zuiger. 

Gegeven is de volgende reactievergelijking met evenwichtsconstante Kc 

2 NO(g) + Cl2(g)↔ 2 NOCl(g) 

Wat gebeurt er met het evenwicht wanneer het volume verdubbeld wordt? 

A. Kc stijgt en de reactie verschuift naar rechts 

B. Kc daalt en de reactie verschuift naar links 

C. Kc blijft gelijk en de reactie verschuift naar links 

D. Kc blijft gelijk en de reactie verschuift naar rechts 

2009 – Augustus Vraag 8 

Gegeven is de volgende evenwichtsreactie tussen drie reagentia: 

2X(aq)↔ 3 Y(aq) + Z(aq) 

Gegeven is een evenwichtsconstante: Kc = 0,16 mol2/l2 

In 1 liter oplossing zit bij evenwicht o,1 mol X en 0,1 mol Y. 

Hoeveel bedraagt de concentratie van Z bij chemisch evenwicht? 

A. 0,016 mol/l 

B. 0,16 mol/l 

C. 0,4 mol/l 

D. 1,6 mol/l 

2011 – Juli Vraag 5 

Hemoglobine (afgekort Hb) bindt zuurstof en voorziet zo alle organen van 

zuurstof.  

Gegeven de volgende evenwichtsvergelijking: 

Hb + O2↔ Hb(O2) 
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Verder is gegeven: 

- op zeeniveau is de atmosferisch druk 1013 kpa 

- op de Mount Everest bedraagt deze 330kpa 

Op de Mount Everest klopt volgende stelling: 

A.  Zuurstoftransport naar de organen wordt bemoeilijkt en het 

evenwicht ligt naar rechts 

B. Zuurstoftransport naar de organen wordt makkelijker en het 

evenwicht ligt naar rechts 

C. Zuurstoftransport naar de organen wordt moeilijker en het evenwicht 

ligt naar links 

D. Zuurstoftranpsort naar de organen wordt makkelijker en het 

evenwicht ligt naar links 

2011 – Augustus Vraag 3 

Gegeven: A + B ↔ C 

De volgende reactie is in evenwicht als: 

A. zowel de heen- als terugreactiesnelheid gelijk is aan nul 

B. als de heen- en terugreactie gelijk zijn 

C. als de heenreactie sneller is 

D. als de terugreactie sneller is 

2011 – Juli Vraag 5 

Hemoglobine (HB)bindt zuurstofgas en transporteert zuurstof naar alle organen 

van het lichaam. 

Gegeven is het volgend chemisch evenwicht: 

HB + O2   HB(O2) 

Op zeeniveau is de atmosferische druk 1013 hPa. 

Op de Mount Everest is de atmosferische druk slechts 350 hPa. 

Op de Mount Everest wordt: 
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<A> Zuurstoftransport naar de organen moeilijker en het evenwicht ligt 

naar rechts. 

<B> Zuurstoftransport naar de organen makkelijker en het evenwicht 

ligt naar rechts. 

<C> Zuurstoftransport naar de organen moeilijker en het evenwicht ligt 

naar links. 

<D> Zuurstoftransport naar de organen makkelijker en het evenwicht 

ligt naar links. 

2012 – Juli Vraag 2 

We beschouwen de neutralisatie van HCl met NaOH.  De evenwichtsconstante 

voor deze reactie is: KC = 6. 105 

De reactiesnelheidsconstante voor de reactie naar rechts is:  

k1 = 3,6.103 mol/(L.s) 

Hoeveel bedraagt de reactiesnelheidsconstante k2 voor de reactie naar links? 

A. 2,2 . 109 

B. 1,7.102 

C. 6,0.10-3 

D. 3,6.103 

2012 – Augustus Vraag 3 

Ethaan (C2H6) is een gas dat snel reageert met zuurstofgas tot koolstofdioxide 

en water.   

C2H6 + O2→ CO2 + H2O 

Wat kan je zeggen over de snelheid waarmee de stoffen verdwijnen of 

ontstaan in deze reactie? 

A. Ethaan verdwijnt even snel als de snelheid waarbij zuurstofgas ontstaat 

B. Ethaan verdwijnt met 1/7 van de snelheid waarbij zuurstofgas ontstaat 

C. Ethaan verdwijnt met 1/3 van de snelheid waarbij waterdamp ontstaat 

D. Ethaan verdwijnt met ¼ van de snelheid waarbij koolstofdioxide 

ontstaat. 
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2012 – Augustus Vraag 6 

Gegeven is de volgende evenwichtsreactie tussen 4 stoffen met 

evenwichtsconstante Kc. 

2A + B + C ↔ D 

Bij welke verandering zal de evenwichtsconstante Kc veranderen? 

A. Toevoegen van een katalysator 

B. Verhogen van de druk door toevoegen van een inert gas 

C. Verhogen van de temperatuur 

D. Veranderen van de concentratie van één van de reagentia 

2013 – Juli Vraag 5 

De additiereactie van een alkeen met water met zuur als katalysator is 

omkeerbaar. 

Het mechanisme is als volgt:  

 

De reactie naar links is een eliminatiereactie. 

In de volgende eliminatiereactie met ethanol ontstaat etheen.  

Telkens ontstaat echter slechts een fractie van het theoretisch berekende 

etheen. 

                                       C2H5OH     →   H2O  + C2H4        

Hoe kan men het rendement voor deze reactie verhogen? 

A. De concentratie zuur verhogen 

B. De overmaat ethanol onttrekken 

C. Het alkeen onttrekken en ethanol recycleren 

D. De concentratie zuur verlagen 
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2014 – Juli Vraag 4 

Bij een reactie in de gasfase reageert zwaveldioxide met zuurstofgas tot 

zwaveltrioxide.   

Bij bepaalde reactieomstandigheden ontstaat een chemisch evenwicht tussen 

0,2 mol/L zwaveldioxide, 0,5 mol/L zuurstofgas en 0,7 mol/L zwaveltrioxide.   

Onder gelijkaardige reactieomstandigheden wordt een evenwicht bereikt met 

0,5 mol/L zwaveldixoxide en 3,5 mol/L zwaveltrioxide.   

Wat is de concentratie van zuurstofgas bij dit nieuwe evenwicht? 

A. 4 mol/L 

B. 300 mol/L 

C. 1 mol/L 

D. 2 mol/L 

2015 – Augustus geel Vraag 10 

Bij welke reactie verschuift het evenwicht naar rechts, zowel bij afkoelen als bij 

isotherm samendrukken van het evenwichtsmengsel? 

<A> N2O4(g) + warmte 2NO2(g) 

<B> PCl5(g) + warmte PCl3(g) + Cl2(g) 

<C> 2SO2(g) + O2(g) 2SO3(g) + warmte 

<D> CO(g) + H2O(g)  CO2(g) + H2(g) + warmte 

2015 Augustus geel Vraag 13 

In een gesloten reactievat van 1,0 liter brengen we bij 100°c 1,0mol NO2 en 1,0 

mol N2O4. 

Volgend evenwicht in de gasfase stelt zich in bij constant volume: 

N2O4(g)  2NO2(g)  Kc = 0,20 bij 100°C 

Welke geldige bewering in verband met de evenwichtsconcentraties volgt uit 

deze gegevens: 

<A> [𝑁𝑂2]𝑒 = 1,0 mol/L 

<B> [𝑁2𝑂4]𝑒 < 1,0 mol/L 
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<C> [𝑁2𝑂4]𝑒 =  5[𝑁𝑂2]𝑒 

<D> [𝑁𝑂2]𝑒 + [𝑁2𝑂4]𝑒 < 2,0 mol/L 

2016 – Juli geel Vraag 6 

Gegeven is een evenwicht in de gasfase in een gesloten reactievat waarvan de 

naar rechts verlopende reactie endotherm (=endo-energetisch) is: 

C(v) + H2O(g)  H2(g) + CO(g) 

Door welke van volgende wijzigingen aangebracht bij het evenwichtsmengsel, 

zal de hoeveelheid CO in dit mengsel toenemen? 

<A> Het vergroten van het volume bij constante temperatuur 

<B> Het toevoegen van H2(g) bij constant volume en constante 

temperatuur 

<C> Het afkoelen van het reactievat bij constant volume 

<D> Het toevoegen van Cv bij constant volume en constante 

temperatuur. 

2016 – Augustus geel Vraag 5 

Over de volgende evenwichtsreactie in een gesloten systeem 

2SO2(g) + O2(g)  2 SO3(g) 

Worden twee beweringen (I en II) gedaan: 

I  𝐾𝑐 =  
[𝑆𝑂2]2.[𝑂2]

[𝑆𝑂3]2  

II Door toevoeging van O2(g) aan het systeem bij constante temperatuur en 

constant volume daalt de waarde van Kc 

Welke van deze beweringen is/zijn juist? 

<A> Geen van beide 

<B> Alleen I 

<C> Alleen II 

<D> I en II 
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2017 – Juli geel Vraag 6 

Gegeven is de reactie PCl3(g) + Cl2(g) PCl5(g) + xkJ  

Welke wijziging zal het aantal mol fosforpentachloride bij evenwicht doen 

toenemen? 

<A> Kryptongas aan het reactievat toevoegen zonder dat het volume 

van het reactievat hierdoor gewijzigd wordt. 

<B> Een gedeelte van de evenwichtshoeveelheid chloorgas verwijderen 

uit het reactievat 

<C> Het reactievat afkoelen zonder dat het volume van het reactievat 

hierdoor gewijzigd wordt. 

<D> Het volume van het reactievat driemaal groter maken waarbij de 

temperatuur van het reactiemengsel constant blijft 

2017 – Augustus geel Vraag 6 

In onderstaande grafieken wordt de (logaritme van de) evenwichtsconcentratie 

van stof A weergegeven: 

a) In functie van het volume van het reactievat bij constante temperatuur; 

 

b) In functie van de temperatuur bij constant volume van het reactievat 
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Met welke evenwichtsreactie zijn deze beide grafieken in overeenstemming? 

 

2018 – Arts geel Vraag 7 

Stikstofdioxide wordt omgezet in distikstoftetraoxide volgens de 

evenwihtsreactie 

2 NO2(g)  N2O4(g) 

In een evenwichtsmengsel wordt op tijdstip t0 het volume van het reactievat op 

de helft gebracht terwijl de temperatuur constant wordt gehouden. In de vier 

onderstaande grafieken worden de concentraties van NO2 en N2O4 

weergegeven in functie van de tijd. 
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Welke grafiek geeft het concentratieverloop juist weer? 

<A> Grafiek D 

<B> Grafiek C 

<C> Grafiek B 

<D> Grafiek A 

2018 – Tandarts geel Vraag 7 

Gegeven is volgende evenwichtsvergelijking: 

SO2(g) + NO2(g)  ⇌ SO2(g) + NO(g)           met Kc = 3,0 bij 450°C 

Welke hoeveelheid SO2(g) moet toegevoegd worden aan 6,0 mol NO2(g)  om in 

evenwichtsmengsel bij 450°C 3,0 mol NO(g) te bekomen? 

<A> 9,0 mol 

<B> 4,0 mol 

<C> 3,0 mol 

<D> 2,0 mol 
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2019 – Arts geel Vraag 7 

Gassen A en B reageren met elkaar volgens de reactie 

A(g) + B(g)  ⇌ 2 C(g) + x kJ 

Tussen t0 en t1 wordt bij constant volume van het reactievat de temperatuur 

van het reactiemengsel verhoogd. 

 

Welke grafiek geeft de verandering van de concentraties van A en C correct 

weer? 

<A> Grafiek 4 

<B> Grafiek 3 

<C> Grafiek 2 

<D> Grafiek 1 
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2019 – Tandarts geel Vraag 4 

Men voegt 1,00 mol HCl toe aan 1,00 mol Al2O3 waardoor AlCl3 en water 

worden gevormd. 

Welke hoeveelheden Al2O3 blijft over na deze reactie? 

<A> 0,83 mol 

<B> 0,50 mol 

<C> 0,33 mol 

<D> 0,00 mol 

2019 – Tandarts geel Vraag 7 

Een leeg reactievat met een constant volume van 1,0 L wordt gevuld met 1,0 

mol SO3(g) en hierna afgesloten. 

Bij een bepaalde temperatuur T stelt zich in de gasfase volgend evenwicht in: 

2SO3(g) ⇌ 2 SO2(g) + O2(g) 

Bij dat evenwicht bedraagt de hoeveelheid zuurstofgas een vierde van de 

oorspronkelijke hoeveelheid zwaveltrioxide. 

Wat is de waarde van de evenwichtscontante Kc voor dit evenwicht bij 

temperatuur T? 

<A> 0,40 

<B> 0,35 

<C> 0,25 

<D> 0,20 

2020 – Arts Vraag 7 

In een leeg afgesloten vat met een constant volume van 1,0 L wordt 2,0 mol X(g) 

gebracht. Bij 600°C ontstaat een evenwicht waarbij er 1,0 mol X(g) overblijft.  

In onderstaande evenwichsreacties stellen X, Y en Z molecuulformules voor. 

Door welke van deze evenwichtsreacties kan dit evenwicht worden voorgesteld 

als bij 600°C KC = 4,0? 

<A> X(g) Y(g) + 3 Z(g) 
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<B> X(g) Y(g) +  Z(g) 

<C> 2X(g) Y(g) +  Z(g) 

<D> X(g) Y(g) + 2 Z(g) 

2020 – Tandarts Vraag 7 

Vier afgesloten vaten (I,II,III en IV) bevatten bij eenzelfde temperatuur een 

gasmengsel bestaande uit ICl(g), I2(g) en Cl2(g). 

De concentraties van de gassen op eenzelfde tijdstip (t0) worden voor elk vat in 

volgende tabel weergegeven. 

 

In drie van deze vaten is op tijdstip t0 het evenwicht bereikt voor de reactie: 

I2(g) + Cl2(g)    ICl(g) 

In welk vat is op tijdstip t0 het evenwicht niet bereikt? 

<A> I 

<B> II 

<C> III 

<D> IV 

2021 – Tandarts Vraag 6 

Gegeven is een evenwichtsreactie waarvan de reactie naar rechts endotherm 

is. Welke uitspraak is correct wat betreft de activeringsenergieën van deze 

evenwichtsreactie? 

<A> Voor de reactie naar rechts is de activeringsenergie dezelfde als 

voor de reactie naar links. 

<B> Voor de reactie naar rechts is de activeringsenergie groter dan de 

reactie-energie 
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<C> Onder invloed van een katalysator wordt de activeringsenergie 

verlaagd voor de reactie naar rechts en verhoogd voor de reactie naar 

links. 

<D> Door verhoging van de temperatuur neemt de activeringsenergie 

voor beide reacties toe. 

2021 – Tandarts Vraag 7 

Gegeven is de evenwichtsreactie: NiO (x) + CO (g)  Ni (s) + CO2 (g) 

De waarde van KC voor deze reactie is 4,54.103 bij 936 K en 1,58.103 bij 1125 K. 

Is de vorming van vast nikkel volgens deze reactie exo- of endotherm en 

waaruit besluit je dat? 

<A> Exotherm omdat bij verhoging van de temperatuur het evenwicht 

naar rechts verschuift. 

<B> Endotherm omdat bij verhoging van de temperatuur het evenwicht 

naar rechts verschuift. 

<C> Exotherm omdat bij verhoging van de temperatuur het evenwicht 

naar links verschuift. 

<D> Endotherm omdat bij verhoging van de temperatuur het evenwicht 

naar links verschuift. 

2022 – Arts Vraag 6 

Hieronder worden drie verschillende moleculen voorgesteld als 

 

Voor het evenwicht H2 (g) + I2 (g)    2 HI (g) is bij een bepaalde temperatuur de 

evenwichtsconstante K = 1. Welke van de onderstaande afbeeldingen stelt bij 

die temperatuur een klein gedeelte van dat evenwichtssysteem voor? 

 

<A> Afbeelding I 

<B> Afbeelding II 
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<C> Afbeelding III 

<D> Afbeelding IV 

 

2022 – Tandarts Vraag 6 

Stof A kan ontbinden in stoffen B en C volgens de reactie 

A (g) → x B (g) + C (g) 

Een bepaalde hoeveelheid A wordt in een afgesloten reactievat met een 

constant volume gebracht. Er stelt zich een evenwicht in tussen de drie stoffen 

in het systeem. Daarbij neemt het totaal aantal mol gas in het reactievat toe 

met 20% en het aantal mol A daalt met 20%. 

Wat is de waarde van x? 

<A> 1 

<B> 2 

<C> 3 

<D> 4 
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4. Oplossingen oefeningen 
 

2001 – Augustus Vraag 8/ 2007 Vraag 10 

Je hebt een ballonnetje met al die stoffen in, en die zijn in een evenwicht 

geraakt (wat zoveel betekent als: van elke stof wordt er evenveel opgebruikt 

als gevormd).  Nu ga je NO toevoegen.  Wat betekent dit in die ballon?  De 

kans dat 4 NO’s met 6 H2O’s botsen wordt groter, en dus zal de reactie naar 

de linkerkant gaan.  Je kan het ook zo bekijken: je voegt NO toe, dus dat wordt 

nu ook gebruikt om producten te vormen. 

Als logisch gevolg kan je nu A en D schrappen, want deze stelling beweren het 

tegenovergestelde.  Nu weet je eigenlijk al dat C juist is.  Waarom B niet?  

Want 4NO staat tot 5 O2 in de verhouding 1,25?  De reden hiervoor is: er 

wordt nu wel meer NO gebruikt, maar niet alle NO die toegevoegd is!  Er 

wordt opnieuw naar een evenwicht gezocht, maar niet alle NO die je hebt 

toegevoegd zal worden opgebruikt. 

➔ Antwoord C 

2002 – Juli Vraag 8 

Eerst moet de reactie worden geëquilibreerd: 

H2 (g) + I2 (g) ↔ 2 HI  

Dan zijn er dus bij beide kanten evenveel deeltjes aanwezig (2 en 2). Het 

evenwicht blijft daardoor onveranderd. 

"Bij druk verhoging zal het evenwicht zich verplaatsen naar de kant waar het 

minste mol is en bij druk verlaging zal het evenwicht naar de kant verplaatsen 

waar het meeste mol is" 

Nu in dit geval is het aantal mol aan beide kanten gelijk en zal het evenwicht 

bijgevolg niet veranderen. 

➔ Antwoord B 
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Andere uitleg: T = constant, dus K is constant en dan geldt: bij vergroting van 

het volume verschuift het evenwicht naar de kant met de meeste deeltjes (dat 

komt neer op algebra, niet op scheikunde).   

H2 + I2↔ 2HI 

Links twee deeltjes, rechts twee deeltjes, dus het evenwicht blijft onveranderd. 

➔ Antwoord B 

2002 – Augustus Vraag 5 

Controleer met behulp van de stelling van Le Chatelier: elke verandering wordt 

tegengewerkt. 

1/ druk verhoogt 

Links staan geen gassen, rechts staan twee gassen. Als we extra gas toevoegen, 

beweegt het evenwicht naar de kant met het minste deeltjes (links). 

2/ waterdamp is een stof in het rechterlid van de reactie 

Verhogen van het aantal deeltjes rechts doet de reactie naar links verschuiven, 

waardoor CO2  en Na2CO3 dalen en NaHCO3stijgt. 

➔ Antwoord A 

2002 – Augustus Vraag 10 

Butanol reageert met azijnzuur tot vorming van butylacetaat. 

C4H9OH + CH3COOH  CH3COO-C4H9 + H2O 

Van de zuivere uitgangsproducten worden equimolaire hoeveelheden van 3 

mol bij elkaar gevoegd.  Als katalysator wordt een te verwaarlozen hoeveelheid 

zuiver zwavelzuur toegevoegd.  

Nadat het evenwicht bereikt is, is het aantal mol azijnzuur gedaald tot 1 mol. 

Bereken de evenwichtscontante KC voor deze veresteringsreactie. 

Antwoord Veurne: 
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➔ Antwoord D 

2004 – Juli Vraag 5 

Toevoeging van reagens, doet het evenwicht naar de andere kant verschuiven, 

dus evenwicht verschuift naar rechts: NO en H2O stijgt en NH3 daalt. 

➔ Antwoord D 

2008 – Juli Vraag 5 

Een katalysator beïnvloedt het chemisch evenwicht niet maar zal enkel de 

reactiesnelheid bevorderen (bij positieve katalysator).  Hierdoor zal de reactie 

sneller gaan. 

➔ Antwoord B 

2008 – Juli Vraag 6 

Gegeven is de volgende evenwichtsreactie: 

N2O4   2NO2 
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Voor deze reactie en bij een bepaalde temperatuur is de evenwichtsconstante: 

KC = 4,66.10-3 mol/l 

Na het bereiken van een chemisch evenwicht is de concentratie in het 

ractiemengstel 0,04 mol/l voor N2O4. 

Hoe groot is dan de concentratie van NO2 bij chemische evenwicht? 

Oplossing: 

 [NO2]2
 /   [N2O4] = Kc 

[NO2]2
 /   (0,04 mol/l) = 4,66.10-3 mol/l 

[NO2]2 = 0,04 mol/l . 4,66.10-3 mol/l 

[NO2]2 = (40 mol/l . 4,66 ). 10-3 mol/l 

[NO2]2 = 186,4 10-3 mol/l 

[NO2]2 = 13,65 10-3 mol/l 

[NO2]2 = 1,37 10-2 mol/l 

➔ Antwoord A 

2008 – Augustus Vraag 7 

Methanol reageert met azijnzuur tot vorming van methylacetaat, een ester.  

Gegeven is de volgende evenwichtsreactie 

CH3OH + CH3COOH  CH3COO-CH3 + H2O 

Men voegt 1 mol zuiver azijnzuur toe aan 0,5 mol zuivere methanol en laat het 

systeem in evenwicht komen.  Bij evenwicht bevindt er zich 0,4 mol ester in het 

reactiemengsel. 

Gevraagd: Bereken de evenwichtsconstante KC voor deze reactie. 

Oplossing 

CH3OH + CH3COOH  CH3COO-CH3 + H2O 

molverh   1  1   1       1 
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    0,5  1   0  0 

Evenwicht   0,1          0,6   0,4  0,4 

Bij evenwicht bevat het evenwichtsmengsel dus 0,4 mol gevormd ester, 0,6 mol 

azijnzuur, 0.1 mol methanol en 0,4 mol water.  

Berekende Kc-waarde is dus (0,4.0,4)/0,1.0,6 = 2.66. 

➔ Antwoord C 

2008 – Augustus Vraag 8 

De gassen distikstoftetroxide en stikstofdioxide worden in elkaar omgezet in de 

volgende evenwichtsreactie. 

N2O4   2NO2 

De twee gassen bevinden zich in een meetspuit. 

Wat gebeurt er met het evenwicht als men het volume in de spuit laat 

toenemen?  

Oplossing: 

Als het volume stijgt, daalt de druk. 

Het evenwicht verschuift naar de zijde van het grootste aantal gasmoleculen, 

dus naar rechts. 

➔ Antwoord C 

2008 – Augustus Vraag 9 

In de volgende grafiek worden de concentraties van twee stoffen A en B 

gegeven als functie van de tijd. 
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Welke reactievergelijking past het meest bij deze grafiek? 

Oplossing: 

Bij verstrijken van de tijd neemt A met tweemaal zoveel eenheden toe als B 

daalt.  B wordt dus omgezet in 2A  

B → 2A 

➔ Antwoord D 

2009 – Juli Vraag 3 

Deze vraag los je op volgens het principe van Le Châtelier: "Als in een chemisch 

systeem een verandering optreedt in concentratie, temperatuur, volume  of 

totale druk, met andere woorden, een evenwichtsverstoring, dan zal het 

evenwicht zodanig verschuiven dat die verandering tenietgedaan wordt. 

Uiteindelijk evolueert het systeem naar een nieuw evenwicht." 

➔ Antwoord D 

2009 Juli Vraag 4 

➔ Antwoord A 

2009 – Juli Vraag 5 

Gebruik de definitie van evenwichtsconstante: 

K=[C][D]/[A]  

K'=[A]2/([C]2 [D]2 )   
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Hieruit volgt dat K’=1/K2 . 

Als in de opgave niet zou staan dat de twee reacties gebeuren in eenzelfde 

milieu, dan is er geen verband. De concentraties A, C en D zouden in dat geval 

niet gelijk zijn tussen K en K’. 

➔ Antwoord C 

2009 – Augustus Vraag 3 

➔ Antwoord C 

2009 – Augustus Vraag 8 

Toepassing formule:  Kc = [Y]3[Z]  /[X]2 

0,16 =( 0,1)3 [Z]  /(0,1)2 

[Z]  = 0,16 . (0,1)2/(0,1)3 = 0,16/0,1 = 1,6 mol/l 

➔   Antwoord D 

2011 – Juli Vraag 5 

➔ Antwoord C 

2011 – Augustus Vraag 3 

Een dynamisch evenwicht wordt bereikt als heen- en terugreactie even groot 

zijn. 

➔ Antwoord B 

2011 – Juli Vraag 5 

Hemoglobine (HB)bindt zuurstofgas en transporteert zuurstof naar alle organen 

van het lichaam. 

Gegeven is het volgend chemisch evenwicht: 

HB + O2   HB(O2) 

Op zeeniveau is de atmosferische druk 1013 hPa. 

Op de Mount Everest is de atmosferische druk slechts 350 hPa. 
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Oplossing: 

Als de druk verlaagt, zal het evenwicht verschuiven naar de zijde met het 

grootste aantal gasmoleculen, dus naar links.  Het transport van O2 naar de 

organen wordt moeilijker. 

➔ Antwoord C 

2012 – Juli Vraag 2 

Hcl + NaOH ↔NaCL + H20 

Snelheid naar rechts: V1 = k1[HCl].[NAOH] 

Snelheid naar links: V2 = k2[NaCl].[H2O] 

Evenwicht: v1 = v2 

k1[HCl].[NAOH] = k2[NaCl].[H2O] 

Kc = k1/k2 = [NaCl].[H2O] / [HCl].[NAOH] 

K2 = k1/Kc = 3,6 x 103/ 6 x 105 

 = 0,006 = 6 x 10-3 L.mol/s 

➔ Antwoord C 

2012 – Augustus Vraag 3 

Gebalanceerde vergelijking wordt: 

2C2H6  +  7O2→ 4 CO2  +  6H2O 

Verhoudingen: bij wegreageren van 2 mol ethaan, verschijnt er 4 mol 

koolstofdioxide en 6 mol waterstof.   

3 mol ethaan tov 6 mol waterstof is 1/3 

➔ Antwoord C 

2012 – Augustus Vraag 6 

Enkel temperatuur heeft een invloed.  De druk en de concentraties doen het 

evenwicht wel verschuiven, maar veranderen Kc niet.  Een katalysator 

verandert enkel iets aan de snelheid waarmee het evenwicht wordt bereikt. 
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➔ Antwoord C 

2013 – Juli Vraag 5 

                                       C2H5OH     →   H2O  + C2H4        

Opdat het rendement verhoogt, moet de reactie naar rechts verschuiven. 

Door C2H4 te onttrekken aan de reactie, verschuift het evenwicht naar dezelfde 

kant als C2H4, dus naar rechts.  

De katalysator heeft geen invloed op het evenwicht. 

➔ Antwoord C 

2014 – Juli Vraag 4 

Reactievergelijking: 2SO2 + O2 → 2 SO3 

Bepaal k met volgende formule: 

aA + bB ↔ cD + dD 

[C]c
e [D]d

e   /   [A]a
e [B]b

e= constant = K (evenwichtsconstante) 

K = [SO3]2/ [SO2]2
 [O2] = (0,7)2/(0,2)2.(0,5) l/mol 

Gebruik dezelfde formule met de k die we net gevonden hebben en 

concentratie van O2 als onbekende voor het tweede evenwicht: 

K = [SO3]2/ [SO2]2
 [O2] = (0,7)2/(0,2)2.(0,5) l/mol 

(0,7)2/(0,2)2.(0,5) = (3,5)2/(0,5)2. [O2] 

[O2] = ((3,5)2/(0,5)2) .( (0,2)2.(0,5)/ (0,7)2) 

[O2] = ((12,25)/(0,25)) .( (0,04).(0,5)/ (0,49)) 

[O2] = ((12,25)/(0,25)) .( (0,04).(0,5)/ (0,49)) 

[O2] = 49.0,02/0,49 = 2 mol/l 

➔ Antwoord D 

2015 – Augustus geel Vraag 10 
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Bij welke reactie verschuift het evenwicht naar rechts, zowel bij afkoelen als bij 

isotherm samendrukken van het evenwichtsmengsel? 

<A> N2O4(g) + warmte 2NO2(g) 

<B> PCl5(g) + warmte PCl3(g) + Cl2(g) 

<C> 2SO2(g) + O2(g) 2SO3(g) + warmte 

<D> CO(g) + H2O(g)  CO2(g) + H2(g) + warmte 

Oplossing: 

Afkoeling → reactie verschuift naar exoterme kant, waar warmte vrijkomt.  Bij 

C en D is dat naar rechts 

Samendrukken: reactie verschuift naar de kant met minste aantal 

gasmoleculen.   Enkel bij C is dat naar rechts.  Bij D is het aantal gasmoleculen 

immers gelijk 

→ Antwoord C 

2015 Augustus geel Vraag 13 

In een gesloten reactievat van 1,0 liter brengen we bij 100°C 1,0 mol NO2 en 1,0 

mol N2O4. 

Volgend evenwicht in de gasfase stelt zich in bij constant volume: 

N2O4(g)  2NO2(g)  Kc = 0,20 bij 100°C 

Welke geldige bewering in verband met de evenwichtsconcentraties volgt uit 

deze gegevens: 

<A> [𝑁𝑂2]𝑒 = 1,0 mol/L 

<B> [𝑁2𝑂4]𝑒 < 1,0 mol/L 

<C> [𝑁2𝑂4]𝑒 =  5[𝑁𝑂2]𝑒 

<D> [𝑁𝑂2]𝑒 + [𝑁2𝑂4]𝑒 < 2,0 mol/L 

Oplossing: 

0,20 = [N02]e
2 / [N204]e 

Of : [N204]e = 5. [N02]e
2 
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Hieruit volgt dat C fout is 

A en B zijn fout omdat er [N2O4]e gevormd wordt uit [N02]e dus  [N02] daalt en 

N2O4 stijgt.  

D is juist: uit 1 mol N02 wordt maar een halve mol [N2O4] gevormd. Het totaal 

aantal zal dus afnemen, is dus kleiner dan 2, omdat het evenwicht naar de kant 

van de N2O4 is. 

→Antwoord D 

2016 – Juli geel Vraag 6 

Gegeven is een evenwicht in de gasfase in een gesloten reactievat waarvan de 

naar rechts verlopende reactie endotherm (=endo-energetisch) is: 

C(v) + H2O(g)  H2(g) + CO(g) 

Door welke van volgende wijzigingen aangebracht bij het evenwichtsmengsel, 

zal de hoeveelheid CO in dit mengsel toenemen? 

<A> Het vergroten van het volume bij constante temperatuur 

<B> Het toevoegen van H2(g) bij constant volume en constante temperatuur 

<C> Het afkoelen van het reactievat bij constant volume 

<D> Het toevoegen van Cv bij constant volume en constante temperatuur. 

 

Oplossing: 

A: bij vergroten volume, zal de druk dalen.  Grootste aantal gasmoleculen is 

rechts en CO neemt toe. 

B: toevoegen H2 doet de reactie naar links verschuiven, waardoor CO afneemt 

C: Afkoelen: verschuiving naar exotherme kant of links en CO daalt. 

D: Toevoegen Cv heeft geen invloed op het evenwicht 

 

➔ Antwoord A 

2016 – Augustus geel Vraag 5 

Over de volgende evenwichtsreactie in een gesloten systeem 

2SO2(g) + O2(g)  2 SO3(g) 



  

Brenda Casteleyn, PhD www.keu6.be Page 38 

 

Worden twee beweringen (I en II) gedaan: 

I  𝐾𝑐 =  
[𝑆𝑂2]2.[𝑂2]

[𝑆𝑂3]2  

II Door toevoeging van O2(g) aan het systeem bij constante temperatuur en 

constant volume daalt de waarde van Kc 

Welke van deze beweringen is/zijn juist? 

<A> Geen van beide 

<B> Alleen I 

<C> Alleen II 

<D> I en II 

Oplossing: 

𝐾𝑐 =  
[𝑆𝑂3]2

[𝑆𝑂2]2.[𝑂2]
, dus I is fout 

KC is afhankelijk van T, dus II is fout 

➔ Antwoord A 

2017 – Juli geel Vraag 6 

Gegeven is de reactie PCl3(g) + Cl2(g) PCl5(g) + xkJ  

Welke wijziging zal het aantal mol fosforpentachloride bij evenwicht doen 

toenemen? 

<A> Kryptongas aan het reactievat toevoegen zonder dat het volume van het 

reactievat hierdoor gewijzigd wordt. 

<B> Een gedeelte van de evenwichtshoeveelheid chloorgas verwijderen uit 

het reactievat 

<C> Het reactievat afkoelen zonder dat het volume van het reactievat 

hierdoor gewijzigd wordt. 

<D> Het volume van het reactievat driemaal groter maken waarbij de 

temperatuur van het reactiemengsel constant blijft 

Oplossing: 

A: kryptongas toevoegen: geen invloed op de reactie. 



  

Brenda Casteleyn, PhD www.keu6.be Page 39 

 

B: Chloorgas verwijderen: reactie verschuift naar zijde van Cl2 of naar links. 

C: Afkoelen: verschuiving naar exotherme kant of rechts. 

D: Volume x 3 doet de druk dalen waardoor de reactie verschuift naar zijde 

waar de meeste gasmoleculen zijn, dus naar links.  

 

➔ Antwoord C 

2017 – Augustus geel Vraag 6 

In onderstaande grafieken wordt de (logaritme van de) evenwichtsconcentratie 

van stof A weergegeven: 

a) In functie van het volume van het reactievat bij constante temperatuur; 

 

b) In functie van de temperatuur bij constant volume van het reactievat 

 

Met welke evenwichtsreactie zijn deze beide grafieken in overeenstemming? 
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Oplossing: 

Uit grafiek a weten we dat concentratie van A kleiner wordt bij stijgend 

volume.  Uit grafiek b weten we dat de concentratie van A daalt bij stijgende 

temperatuur.  De reactie is naar rechts.  Aangezien A daalt, staan er bij A het 

minste gasmoleculen.  Vermits de temperatuur stijgt, verschuift de reactie naar 

de kant die warmte opneemt.  De warmte moet dus links staan. 

➔ Antwoord A 

2018 – Arts geel Vraag 7 

Stikstofdioxide wordt omgezet in distikstoftetraoxide volgens de 

evenwihtsreactie 

2 NO2(g)  N2O4(g) 

In een evenwichtsmengsel wordt op tijdstip t0 het volume van het reactievat op 

de helft gebracht terwijl de temperatuur constant wordt gehouden. In de vier 

onderstaande grafieken worden de concentraties van NO2 en N2O4 

weergegeven in functie van de tijd. 
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Welke grafiek geeft het concentratieverloop juist weer? 

Bij t0 zal de partiële druk en concentratie verdubbelen → grafieken B en D 

komen in aanmerking. 

Bij stijging van de druk zal de reactie verschuiven naar stof met de minste 

gasmoleculen, dwz NO2 zal dalen en N2O2 zal stijgen → grafiek B 

➔ Antwoord C 

2018 – Tandarts geel Vraag 7 

Gegeven is volgende evenwichtsvergelijking: 

SO2(g) + NO2(g)  ⇌ SO2(g) + NO(g)           met Kc = 3,0 bij 450°C 

Welke hoeveelheid SO2(g) moet toegevoegd worden aan 6,0 mol NO2(g)  om in 

evenwichtsmengsel bij 450°C 3,0 mol NO(g) te bekomen? 

SO2  +  NO2    →    SO3  +  NO 

Voor   x  6  0  0 
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Reactie -3  -3  +3  +3 

Na  (x-3)  3  3  3 

K =  [SO3] [NO]  /   [SO2][NO2]  =  (3 . 3)/((x-3).3) = 3 → x-1 = 1 → x=4 

➔ Antwoord B 

2019 – Arts geel Vraag 7 

Het aantal mol gas blijft gelijk, de druk speelt geen rol. De temperatuur stijgt, 

dus de reactie verschuift naar links (endotherm). 

A zal dus stijgen en ook C, maar twee maal zo snel als A.   

➔ Grafiek 4 

➔ Antwoord A 

2019 – Tandarts geel Vraag 4 

6HCl   +  Al2O3   →  2 AlCl3   +  3 H2O 

Voor      1    1     0    0 

Reactie    -1   -1/6  +2/6  +3/6 

Na     0  5/6    1/3   ½ 

Er blijft 5/6 of 0,83 mol Al2O3 over 

➔ Antwoord A 

2019 – Tandarts geel Vraag 7 

2SO3(g)  ⇌  2 SO2(g)  +  O2(g) 

Voor      1     0   0 

Reactie -2/4   +2/4   +1/4 

Na  ½   ½   1/4 

𝐾𝑐 =  
[𝑆𝑂2]2[𝑂2]

[𝑆𝑂3]2.
 = 

1/22 .1/4

1/22  = ¼ = 0,25 

➔ Antwoord C 
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2020 – Arts Vraag 7 

In een leeg afgesloten vat met een constant volume van 1,0 L wordt 2,0 mol X(g) 

gebracht. Bij 600°C ontstaat een evenwicht waarbij er 1,0 mol X(g) overblijft.  

In onderstaande evenwichsreacties stellen X, Y en Z molecuulformules voor. 

Door welke van deze evenwichtsreacties kan dit evenwicht worden voorgesteld 

als bij 600°C KC = 4,0? 

Oplossing: bereken KC voor alle oplossingen: 

X  Y +  3 Z 

Mol vooraf  2 0 0 

Na reactie  1 1 3 

KC = 
[𝑌].[𝑍]3

[𝑋]
 = 1.33/1 = 27 

X  Y   +   Z 

Mol vooraf  2 0 0 

Na reactie  1 1 1 

KC = 
[𝑌].[𝑍]

[𝑋]
 = 1 

2X  Y   +  Z 

Mol vooraf  2 0 0 

Na reactie  1 1/2 1/2 

KC = 
[𝑌].[𝑍]

[𝑋]2  = 
1

2
.
1

2

(1)2 = 1/4 

X     Y  +   2 Z 

Mol vooraf  2 0 0 

Na reactie  1 1 2 

KC = 
[𝑌].[𝑍]2

[𝑋]
 = 1.22/1= 4 



  

Brenda Casteleyn, PhD www.keu6.be Page 44 

 

➔ Antwoord D 

2020 – Tandarts Vraag 7 

Vier afgesloten vaten (I,II,III en IV) bevatten bij eenzelfde temperatuur een 

gasmengsel bestaande uit ICl(g), I2(g) en Cl2(g). 

De concentraties van de gassen op eenzelfde tijdstip (t0) worden voor elk vat in 

volgende tabel weergegeven. 

 

In drie van deze vaten is op tijdstip t0 het evenwicht bereikt voor de reactie: 

I2(g) + Cl2(g)    ICl(g) 

In welk vat is op tijdstip t0 het evenwicht niet bereikt? 

Oplossing: 

K = 
[𝐼𝐶𝑙]2

[𝐼2].[𝐶𝑙2]
 → 

KA = (1,50)2/0,50.0,50 = 2,25/0,25 = 9 

KB = (3)2/1.1 = 9 

KC = (6)2/4.1 = 36/4 = 9 

KD = (9)2/0,50.2 = 81 

➔ Antwoord D 

2021 – Tandarts Vraag 6 

Gegeven is een evenwichtsreactie waarvan de reactie naar rechts endotherm 

is. Welke uitspraak is correct wat betreft de activeringsenergieën van deze 

evenwichtsreactie? 

Oplossing 
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➔ Antwoord B 

2021 – Tandarts Vraag 7 

Gegeven is de evenwichtsreactie: NiO (x) + CO (g)  Ni (s) + CO2 (g) 

De waarde van KC voor deze reactie is 4,54.103 bij 936 K en 1,58.103 bij 1125 K. 

Is de vorming van vast nikkel volgens deze reactie exo- of endotherm en 

waaruit besluit je dat? 

Oplossing: 

NiO (x) + CO (g)  Ni (s) + CO2 (g) 

KC = 
[𝑁𝑖][𝐶𝑂2]

[𝑁𝑖𝑂][𝐶𝑂]
 gaat van 4540 naar 1580 (daling) 

[𝑁𝑖][𝐶𝑂2] <[𝑁𝑖𝑂][𝐶𝑂], dus evenwicht naar links 

T gaat van 936K naar 1125K.  (temperatuurstijging = verschuiving naar 

endotherme kant, dus hier: reactie naar links) 

Vorming van Ni  is dus exotherme en het evenwicht verschuift naar links. 

➔ Antwoord C 

2022 – Arts Vraag 6 

Hieronder worden drie verschillende moleculen voorgesteld als 
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Voor het evenwicht H2 (g) + I2 (g)    2 HI (g) is bij een bepaalde temperatuur de 

evenwichtsconstante K = 1. Welke van de onderstaande afbeeldingen stelt bij 

die temperatuur een klein gedeelte van dat evenwichtssysteem voor? 

 

Oplossing: 

K = 
[𝐻𝐼]2

[𝐻2] [𝐼2]
 = 1 

Bij I: K = 42/(2.2) = 4 

Bij II: K = 42/(1.1) = 16 

Bij III: K = 22/(2.2) = 1 

Bij IV: K = 22/(1.1) = 4 

→Antwood C 

2022 – Tandarts Vraag 6 

Stof A kan ontbinden in stoffen B en C volgens de reactie 

A (g) → x B (g) + C (g) 

Een bepaalde hoeveelheid A wordt in een afgesloten reactievat met een 

constant volume gebracht. Er stelt zich een evenwicht in tussen de drie stoffen 

in het systeem. Daarbij neemt het totaal aantal mol gas in het reactievat toe 

met 20% en het aantal mol A daalt met 20%. 

Oplossing: 

A (g) →    x B (g) +      C (g) 

Voor de reactie 1         0              0  Totaal gas = 1 

Reactie  -0,2         y   +0,2  

Na reactie  0,8         y      0,2  Totaal gas = 1,2 

Totaal gas = 1,2, dus 0,8 + y + 0,2 = 1,2 of y = 0,2, wat evenveel is als C 
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De waarde van x is dus 1 

➔ Antwoord A 

 

 

 

Bijlage 1. Toelatingsexamen Arts/TandartsInformatietabel 

voor de vragen Chemie1 
 de constante van Avogadro: 6,02 x 1023 mol-1 

 de algemene gaswet: p.V = n.R.T 

 de gasconstante: R = 8,31 J x K-1 x mol-1 = 0,082 liter x atm x K-1 x mol-1 

 het molaire volume van een gas: Vm = 22,4 liter x mol-1 bij 273 K en 1,01 x 105 Pa 

 de volgende logaritmewaarden: log 2 = 0,301 ; log 3 = 0,477 ; log 5 = 0,699 ; log 7 = 0,845 

 de volgende lijst met afgeronde atoommassa's en elektronegatieve waarden van de belangrijkste 
elementen 

Naam    Symbool Atoomnummer  Relatieve Atoom-  Elektronegatieve 
       massa (Ar)  waarde 

aluminium   Al   13   27    1,47 
argon    Ar   18   40    - 
arseen    As   33   75    2,20 
barium    Ba   56   137,5    0,97 
boor    B   5   11    2,01 
broom    Br   35   80    2,74 
cadmium   Cd   48   112,5    1,46 
calcium    Ca   20   40    1,04 
chloor    Cl   17   35,5    2,83 
chroom    Cr   24   52    1,56 
fluor   F   9   19    4,10 
fosfor    P   15   31    2,06 
goud    Au   79   197    1,42 
helium    He   2   4    - 
ijzer    Fe   26   56    1,64 
jood    I   53   127    2,21 
kalium    K   19   39    0,91 
kobalt    Co   27   59    1,70 
koolstof    C   6   12    2,50 
koper    Cu   29   63,5    1,75 
krypton    Kr   36   84    - 
kwik    Hg   80   200,5    1,44 
lithium    Li   3   7    0,97 
lood    Pb   82   207    1,55 
magnesium   Mg   12   24    1,23 
mangaan   Mn   25   55    1,60 
molybdeen   Mo   42   96    1,30 
natrium    Na   11   23    1,01 
neon    Ne   10   20    - 
nikkel    Ni   28   58,5    1,75 
platina    Pt   78   195    1,44 
radium    Ra   88   226    0,97 

 

1 Tegenwoordig zijn de oxidatiegetallen niet meer opgenomen in de tabel, maar wel enkele log-waarden. 
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radon    Rn   86   222    - 
seleen    Se   34   79    2,48 
silicium    Si   14   28    1,74 
stikstof    N   7   14    3,07 
tin    Sn   50   119    1,72 
uraan    U   92   238    1,22 
waterstof   H   1   1    2,10 
xenon    Xe   54   131,5    - 
zilver    Ag   47   108    1,42 
zink    Zn   30   65,5    1,66 
zuurstof    O   8   16    3,50 
zwavel    S   16   32    2,44 
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