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Voorwoord  

De naam van de module verraadt al waar deze module over gaat, hoewel 

het enigszins verborgen zit. Zoals je kan lezen gaat het over appels. Maar 

wanneer je goed naar de titel kijkt lijkt hij op een spreekwoord, alleen is 

het spreekwoord iets aangepast. In het originele spreekwoord staat er zure 

appel. Dit is vervangen door zoete appel. Hiermee trachten we aan te 

geven dat er een eigenschap van die appel is veranderd. Dat veranderen 

van eigenschappen is een voorbeeld van biotechnologie.  

In deze module over biotechnologie gebruiken we appels als voorbeeld. We 

trachten je een zo’n objectief mogelijk beeld te geven van wat 

biotechnologie precies inhoudt. Er is geprobeerd om zo veel mogelijk bij 

de hedendaagse praktijk aan te sluiten door praktische activiteiten. Het is 

echter onvermijdelijk om ook enige theoretische basiskennis te vergaren. 

Na de inleiding beginnen we meteen met een practicum over het 

produceren van appelsap. Aan de hand van dit practicum en het tweede 

practicum in hoofdstuk 4 leer je van alles over enzymen en erfelijke 

eigenschappen. Zo komen we vanzelf uit op DNA. Hierover krijg je weer 

een practicum in hoofdstuk 7 gevolgd door verschillende 

theorieonderwerpen (eiwitsynthese, recombinant-DNA-techniek en PCR). In 

het laatste practicum in hoofdstuk 11 bepaal je welke appels genetisch 

veranderd zijn met behulp van DNA-fingerprinting. Als afsluiting ga je 

kijken naar een aantal beroepen die met biotechnologie te maken hebben, 

je bespreekt  stellingen over voordelen en risico’s van biotechnologie en 

maakt een informatiefolder over een biotechnologisch onderwerp.  

 

De totale module biotechnologie bestaat uit dertien hoofdstukken. Ieder 

hoofdstuk is volgens eenzelfde manier opgebouwd. Er staan in de tekst 

vragen en opdrachten. De vragen kunnen met behulp van bovenstaande 

tekst beantwoord worden en voor de opdrachten moet er iets gedaan 

worden en zul je soms ook informatie uit andere boeken of het internet 

nodig hebben. In de tekst staan zogenaamde ‘kernwoorden’, de 

omschrijving hiervan kan je in de begrippenlijst terug vinden. Tenslotte 

kan je nog kaders met tekst tegen komen. Hierin staan bepaalde zaken 

kort uitgelegd ter verduidelijking of hierin wordt verwezen naar bepaalde 

links op internet. Deze links staan op het einde van ieder hoofdstuk en het 

is raadzaam om die te lezen.  

Het kan zijn dat je vrijstelling voor hoofdstuk 3 van je docent krijgt 

wanneer je bij het vak scheikunde al enzymen hebt behandeld. Hetzelfde 

geldt voor hoofdstuk 5 wanneer je erfelijkheid al bij biologie hebt gehad. 

Hoofdstuk 10 is een verdiepend hoofdstuk. Bespreek met je docent of jij 

dit wel of niet moet doen. 

 

 Figuur 1: DNA-fingerprint. 
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Deze module moet natuurlijk beoordeeld worden. Dit gebeurt op 

verschillende manieren. Voor het theoretische deel krijg je op het einde 

een toets. Daarnaast dien je een informatiefolder te maken, dit is 

groepswerk en wordt beoordeeld met een cijfer. Het praktische deel wordt 

beoordeeld aan de hand van labjournaals. Je maakt van alle practica 

tezamen een kort verslag. Hoe je eindcijfer uit deze onderdelen er uit 

komt te zien wordt vooraf bepaald door je docent. 

Leerdoelen  

Wat moet je kennen en kunnen aan het eind van deze module: 

 verwoorden (uitleggen aan onderbouw leerlingen) wat biotechnologie 

inhoudt, wat de maatschappelijke betekenis is, wat de 

wetenschappelijke grondslag is, wat nut en noodzaak is, wat kansen en 

bedreigingen zijn van de biotechnologie 

 een eigen mening geven (reflectie) – onderbouwd met argumenten / 

voorbeelden van emotionele aard, ethische aard en wetenschappelijke 

aard over biotechnologie en haar maatschappelijke betekenis 

 gangbare technieken binnen de biotechnologie toelichten zoals DNA-

isolatie, DNA-fingerprinting, recombinant–DNA-techniek en PCR-

methode 

 verschillen aangeven in de organisatie van DNA bij eukaryoten, 

bacteriën en virussen. 

 

Hiervoor is het nodig dat je beschikt over moleculair biologische en 

chemische basiskennis zoals: 

 kennis van de bouw van het chromatide en de relatie van DNA met 

chromosoom en erfelijke eigenschappen 

 de eiwitsynthese: van DNA via RNA naar eiwitten 

 de structuur van eiwitten. 

 

Daarnaast draagt deze module bij aan algemene doelen van NLT zoals: 

 schrijven van een werkplan voor een experiment (zie ►werkinstructie 

werkplan experiment in de NLT Toolbox en beoordelingsmatrix). 

 schrijven van een practicumverslag van een uitgevoerd experiment (zie 

►werkinstructie practicumverslag in de NLT Toolbox en 

beoordelingsmatrix) 

 uitvoeren van een basaal DNA experiment met behulp van een 

voorschrift 

 communiceren en rapporteren over de opzet en resultaten van het 

experiment; gebruik van Word, Excel (en een digitale camera) 

 voorstellen doen voor verbetering van de experimentele opzet voor een 

volgende keer en suggesties geven t.a.v. verbetering van het leerproces 

(reflectie). 
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1. Inleiding  

1.1  Nuttige micro-organismen 

Mensen gebruiken al heel lang micro-organismen om werk voor ons te 

doen. Zo stoppen we gist in deeg om gas te laten maken dat het deeg doet 

rijzen. Ook wijn, bier en yoghurt maken we door toevoegen van micro-

organismen.  

1.2  Eigenschappen worden veroorzaakt door 
stoffen 

De eigenschappen van deze micro-organismen worden veroorzaakt door 

speciale stoffen, de eiwitten, die de micro-organismen maken. Deze 

stoffen/eiwitten zorgen ervoor dat er door een cel van alles kan doen. De 

bakkersgist maakt stoffen/eiwitten die ervoor zorgen dat uit de suikers in 

het deeg koolstofdioxidegas wordt gemaakt. Eigenlijk hebben we dus 

alleen deze eiwitten uit de gist nodig.  

Tegenwoordig gebruiken we meestal niet meer het hele micro-organisme, 

maar alleen de stoffen die we nodig hebben. We kweken micro-organismen 

in fabrieken en zuiveren daar de stoffen uit die we nodig hebben. De 

industriële productie van stoffen door micro-organismen noemen we 

biotechnologie. Voorbeelden hiervan zijn de productie van enzymen, zoals 

het pectinase-enzym dat we in hoofdstuk 2 gebruiken.  

 

1. Achtergrondinformatie: biotechnologie in bedrijven 

Alleen al in Nederland zijn er meer dan zeventig bedrijven die zich 

bezighouden met biotechnologie. Bijvoorbeeld een bedrijf als Unilever 

maakt gebruik van biotechnologie bij de ontwikkeling van enzymen voor 

wasmiddelen. Door toevoeging van deze via moderne biotechnologie 

gemaakte enzymen kunnen we onze kleding op lagere temperaturen 

wassen, wat energie bespaart.  

Bedrijven zoals DSM en Bayer zijn dankzij biotechnologie in staat om 

stoffen te ontwikkelen zoals EPO. Deze stof wordt bij gezonde mensen 

aangemaakt in de nieren en zorgt voor de productie van rode bloedcellen. 

Dankzij de productie van EPO door biotechnologie hoeven nierpatiënten 

minder bloedtransfusies te ondergaan. Ook kunnen door toepassing van 

biotechnologie medicijnen worden ontwikkelt tegen kanker of de ziekte 

van Gaucher. 
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1.3  De aanmaak van stoffen wordt geregeld 
door genen  

De eigenschappen worden dus veroorzaakt door eiwitten. De eiwitten 

worden op hun beurt weer ergens gemaakt. In de kern van elke cel ligt het 

erfelijk materiaal, het DNA. Het DNA bevat de code om alle eiwitten te 

maken. Voor de aanmaak van elk eiwit is er een apart stukje DNA dat dit 

regelt, een gen. Als we een micro-organisme een eiwit willen laten leveren 

hoeven we dus ook niet het hele organisme te hebben; we hebben eigenlijk 

alleen het gen nodig. 

 

Dus: 

Een organisme heeft genen. Een gen (stukje DNA) regelt de aanmaak van 

een eiwit. Deze stof zorgt voor een eigenschap van het organisme.  

GEN  EIWIT  EIGENSCHAP 

 

Voorbeeld 
Bakkersgist heeft genen. Enkele van deze genen uit de bakkersgist regelen 

de aanmaak van eiwitten. Deze eiwitten kunnen suikers omzetten in gas. 

Een eigenschap van gist is dus dat het suikers kan omzetten in gas.  

1.4  Knippen en plakken van genen 

Tegenwoordig kunnen we genen uit het DNA van een organisme knippen en 

plakken in een ander organisme. Dit wordt genetische modificatie of 

genetische manipulatie genoemd. Zo kunnen we een organisme 

eigenschappen geven die het vroeger niet had. Als het gen wordt 

ingebouwd kan het organisme met dat gen stoffen maken die het daarvoor 

niet kon maken.  

Ook dit inbouwen van eigenschappen uit een ander organisme noemen we 

biotechnologie.  

 

2. Achtergrondinformatie: genetische modificatie van 

planten 

Door genetische modificatie van planten is men er in geslaagd 

plantengewassen te kweken die een resistentie tegen 

onkruidbestrijdingsmiddelen ingebouwd hebben gekregen. Bij het 

verbouwen van deze gewassen zijn onkruiden te bestrijden met lagere 

hoeveelheden bestrijdingsmiddelen. Bovendien kan worden gewerkt met 

minder milieubelastende middelen. 

Daarnaast zijn er nu al vele plantensoorten op de markt waarin een 

natuurlijk insectenbestrijdingsmiddel genetisch is ingebouwd. Deze 

insecticide is schadelijk voor een kleinere groep insecten dan de 

traditionele middelen, hierdoor blijven de nuttige insecten leven. 
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Figuur 2: bier maken gebeurd door 

een eigenschap van gist. (Bron: 

http://www.biotechnolgie.net/) 

 

We zien dus: 

Al heel lang gebruiken we micro-organismen om werk voor ons te doen, 

zoals deeg laten rijzen of kaas, bier en wijn te maken. Het micro-

organisme is hierbij onze ‘werknemer’. We gebruiken de eigenschap van 

het hele organisme 

 

GEN  EIWIT  EIGENSCHAP 

 

Tegenwoordig laten we micro-organismen ook vaak stoffen maken, en 

gebruiken dan alleen die zuivere stof om mee te werken. Het micro-

organisme is hierbij een ‘minifabriekje’ 

 

GEN  EIWIT  EIGENSCHAP 

 

Deze productie van stoffen door micro-organismen noemen we klassieke 

biotechnologie. 

 

Nu kunnen we ook genen knippen uit een organisme A en 

inbouwen in een organisme B. Het organisme B kan dan stoffen 

maken die eerst alleen organisme A kon maken.  

 

Dit inbouwen van genen uit een ander organisme noemen we 

moderne biotechnologie.   

 

GEN  EIWIT  EIGENSCHAP 

 

1. Opdracht 

a. Zoek nog een voorbeeld van biotechnologie waarin micro-organismen 

stoffen voor ons maken. 

b. Zoek op wat het verschil is tussen de begrippen modificatie en 

manipulatie en leg uit wanneer vooral de term genetische modificatie 

zal worden gebruikt en wanneer vooral de term genetische 

manipulatie. 

c. Zoek nog een voorbeeld van biotechnologie waarin genen van het ene 

organisme worden ingebouwd in een ander organisme. 

d. Geef aan wat je mening is over het gebruiken van micro-organismen om 

stoffen voor ons te maken, gebruik hierbij minimaal één argument. 

e. Geef aan wat je mening is over het inbouwen van genen van het ene 

organisme in een ander organisme en gebruik hierbij minimaal één 

argument 

f. Ga ook na hoe mensen in je directe omgeving, bijvoorbeeld je ouders, 

over biotechnologie denken. 

 

http://www.biotechnologie.net/
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Aan het eind van deze module komen we terug op de vragen d en e en kun 

je nagaan of je mening ten aanzien van biotechnologie is veranderd. 

 

In deze module komen we deze twee vormen van biotechnologie allebei 

tegen. We kiezen daarbij appels als voorbeeld. In twee voorbeelden 

kunnen we zien hoe eigenschappen van een ander organisme worden 

gebruikt om betere appelproducten te maken. 

Voorbeeld a. we gebruiken een eiwit uit een schimmel om meer sap uit 

appels te krijgen 

Voorbeeld b. we bestuderen hoe een gen uit een vlinder wordt ingebouwd 

om appels resistent te maken tegen een bacterieziekte. 

 

We beginnen met voorbeeld a.  

In hoofdstuk 2 ga je een practicum uitvoeren. Hierin ga je bekijken 

hoeveel sap er uit een appel valt te halen met én zonder gebruik van het 

eiwit pectinase.  

Daarnaast kun je onderzoeken of er verschil is tussen appelrassen in de 

opbrengst van appelsap. Ook kun je nagaan of er verschil is tussen oudere 

en verse appels. 

Gebruikte websites: 

http://www.nrc.nl/W2/Lab/GM/inhoud.html  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Biotechnologie 

http://www.niaba.nl/html/index.php   

 

http://www.nrc.nl/W2/Lab/GM/inhoud.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biotechnologie
http://www.niaba.nl/html/index.php
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2. Meer sap uit appels  

Bij het maken van appelsap begint men met appels tot pulp te malen. Die 

pulp laat men dan een half uurtje staan bij kamertemperatuur. Soms wordt 

de pulp eerst verwarmd tot 40 ºC en tenslotte wordt de stof pectinase 

toegevoegd. Pectinase is een enzym dat door schimmels wordt gemaakt. 

Wat een enzym precies is en waarom de schimmel pectinase maakt wordt 

in hoofdstuk 3 uitgelegd. Na toevoegen van pectinase blijft het mengsel 

weer een tijdje (15 minuten) staan in het waterbad (40 ºC) staan om het 

pectinase te laten inwerken. Dit noemt men de incubatie. Tijdens de 

incubatie breekt de pectinase de pectine, die zich in de celwand bevindt, 

in de pulp af. Daardoor komen de cellen losser van elkaar te liggen en 

komt het sap gemakkelijker uit de cellen. Dan wordt de pulp geperst. In 

het eerste practicum onderzoeken jullie hoeveel extra sap je krijgt door 

toevoeging van pectinase. 

 

2.1  Opzet van de proef en veiligheid  

De invloed van pectinase wordt bepaald door de sapopbrengst van 

kleingesneden appel te meten, 10 minuten na het toevoegen van 

pectinase. Om het effect van pectinase te meten moet natuurlijk ook 

eenzelfde proef worden gedaan zonder pectinase. We noemen zo’n proef 

een controle-experiment en de proef zonder pectinase de blancoproef. 

 

Deze appelsap is nog NIET drinkbaar. De hoeveelheid enzym is veel groter 

dan in appelsap die in de handel is.  

Als enzym wordt gemorst, dit onmiddellijk opvegen en wassen met ruim 

water; omdat het enzym pectinase een afbrekende werking heeft. 

2.2  Materiaal  

 1 middelgrote appel 

 schilmesje 

 plank of bord om op te snijden 

 2 bakjes om de appelstukjes in te doen 

 1 buisje met 3mL pectinase 

 1 buisje met 3 mL water (hiermee moet de pectinase vlak voor gebruik 

worden verdund) 

 1 buisje met 6 mL water 

 4 etiketten en stift 

 2 filters (van scheikunde) of 2 koffiefilters no.2  
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 2 glazen roerstaafjes 

 2 pipetten (1 mL) (1 voor pectinase en 1 voor water) 

 2 trechters 

 2 maatcilinders (100 mL) 

 2 bekerglazen (100 mL) 

 persmateriaal, bijvoorbeeld een lepel. 

 

In de klas staan verder klaar: 

 waterbad 40 ºC 

 bovenweger 

 stopwatch. 

2.3 Werkwijze 

1. Schil een appel en snij of rasp deze in kleine stukjes (5 mm). 

2. Neem twee bekerglazen en doe in elk bekerglas de helft van de 

geraspte appel. Controleer door te wegen of in elk bekerglas evenveel 

appel zit. 

3. Schrijf op een etiket ‘pectinase’ en plak dit op een van de 

bekerglazen. Op het andere bekerglas plak je een etiket ‘water’. 

Hetzelfde doe je met de twee maatcilinders. 

4. Verdun de 3 mL pectinase met de 3 mL water. 

5. Voeg 6 mL verdunde pectinase toe aan het bekerglas waar ‘pectinase’ 

op staat en 6 mL water aan het andere bekerglas. 

6. Doe in elk bekerglas een roerstaaf. Roer de inhoud van de bekerglazen 

goed. Verwissel de roerstaven niet! 

7. Incubeer de bekerglazen 15 minuten in een waterbad bij  40 ºC. 

8. Pers de stukjes gesneden appel in beide bekerglazen op de zelfde 

manier, bijvoorbeeld met een lepel. 

9. Filtreer de inhoud van het bekerglas waar pectinase aan is toegevoegd 

door een trechter met (koffie)filter in de maatcilinder waar 

‘pectinase’ op staat. Doe hetzelfde met het andere bekerglas en 

maatcilinder. 

10. Bepaal de hoeveelheid vrijgekomen sap in beide maatcilinders. 
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Figuur 3: practicum sapopbrengst onder invloed van pectinase. (Bron: Biotechnologie in de praktijk) 

 

6 ml (verdunde pectinase) 
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2.4 Verwerking  

Zoek op wat het enzym pectinase precies doet (zie ook hoofdstuk 3).  

Verwerk je uitkomsten (eventueel van de gehele klas) en trek hieruit een 

conclusie. Verwerk in je resultaten de sapopbrengst van de appels met en 

zonder pectinase. Geef voor de verschillen een verklaring. 

 

2.5 Vervolgexperiment (facultatief) 

2. Opdracht 

De klas wordt in groepen verdeeld. Iedere groep gaat een uitgebreid 

werkplan maken (voor aanwijzingen zie ►werkinstructie werkplan 

experiment in de NLT Toolbox) om te bepalen hoe de volgende vragen 

beantwoord kunnen worden. Elke groep kiest een van beide vragen uit. 

a. Produceren verschillende appelrassen verschillende hoeveelheden sap? 

b. Produceren verse en oude appels verschillende hoeveelheden sap? 

c. Lever je plan in bij de docent. 
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3. Het enzym pectinase  

We hebben bij het maken van appelsap gebruik gemaakt van een 

eigenschap van een schimmel, namelijk dat deze celwanden kan afbreken. 

We hebben niet de hele schimmel toegevoegd, maar alleen het eiwit 

waarmee de schimmel celwanden afbreekt, de pectinase. 

Dit is dus een voorbeeld van klassieke biotechnologie: we laten een micro-

organisme een eiwit maken dat we zelf gebruiken. 

 

GEN  EIWIT  EIGENSCHAP 

 

Eiwitten worden in levende cellen voor verschillende taken gebruikt. Een 

heel belangrijke groep eiwitten zijn de enzymen. Daarover gaat hoofdstuk 

3 en 4.  

3.1  Pectinase  

Pectinase is een enzym. Enzymen zijn stoffen die chemische omzettingen 

in een cel versnellen (zie paragraaf 3.2). Pectinase zorgt ervoor dat de stof 

pectine versneld wordt afgebroken.  

De stof pectine komt onder andere voor in de celwanden van fruit. Met 

name in de middenlamel die tussen celwanden inzit en de celwanden aan 

elkaar kit. Ga naar ►URL1 om te zien hoe een middenlamel er uit ziet. 

Pectinase versnelt dus de afbraak van de celwand, hierdoor komt de 

celinhoud beter en sneller vrij. Dit is voor ons handig als je uit fruit zo 

efficiënt mogelijk sap wil verkrijgen.  

Pectinase wordt gemaakt door schimmels die op fruit leven. De 

schimmeldraden scheiden pectinase af in het fruit. Ook schimmels hebben 

er namelijk belang bij dat cellen in fruit losser worden. Daardoor kunnen 

ze er makkelijker doorheen groeien en hun voedingsstoffen uit het fruit 

halen.  

De industriële productie van pectinase door schimmels is ook een 

voorbeeld van biotechnologie. 

 

Pectine is een groot en ingewikkeld molecuul. Je kunt het je voorstellen 

als een soort van “kralensnoer” dat bestaat uit kleinere moleculen – de 

kraaltjes - die aan elkaar zijn geregen. Pectine noemen we daarom een 

polymeer molecuul. “poly” komt uit het Grieks en betekent veel. 

De pectine moleculen kunnen worden gesplitst in veel kleinere moleculen 

(“de kraaltjes”). Bij dit proces wordt water opgenomen. Het is dus een 

chemische splitsingsreactie met water en wordt daarom een 
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hydrolysereactie genoemd. “hydro” komt van het Griekse woord hydoor 

voor water en lyse komt van lysis dat scheiden betekent. 

Hydrolyse van pectine betekent dus dat door een reactie met water er een 

“kraaltje” wordt afgesplitst van het “kralensnoer” (pectine).  

Pectinase is een enzym en enzymen zijn in staat om een chemische reactie 

te versnellen. Pectinase versnelt de afbraak van pectine door een reactie 

met water. 

De echte chemische structuur van pectine bespreken we in paragraaf 3.5. 

3.2  Enzymen  

Een andere naam voor reactieversneller is katalysator. Een katalysator is 

een stof die de snelheid van de reactie vergroot zonder daarbij zelf 

verbruikt te worden. Deze stoffen worden veel toegepast in de chemische 

industrie. Een enzym is een biokatalysator. Vergeleken met andere 

katalysatoren zijn er de volgende verschillen: 

Enzymen worden gemaakt in cellen van organismen. 

Enzymen zijn eiwitten. 

Enzymen zijn zeer selectief in het versnellen van een chemische reactie. 

Slechts die reactie waarbij het enzym past, wordt versneld.  

Er zijn meer dan tienduizenden verschillende chemische reacties. Er zijn 

dan ook even zo vele enzymen die elk maar één reactie katalyseren. Dit 

noemt men de specificiteit van het enzym. Die specificiteit komt doordat 

het molecuul heel precies past in het enzym; zoals de sleutel in het slot. 

De chemische verbinding (de stof) waarmee het enzym reageert, noemt 

men ook wel substraat (bedenk zelf wat het substraat van het enzym 

pectinase is). 

Eerst wordt nu uitgelegd wat enzymen zijn, hoe deze eruit zien en waar 

hun werking van afhangt. Vervolgens gaan wij het enzym pectinase nader 

bespreken. 

3.3  Wat zijn enzymen?  

Enzymen zijn eiwitten. Een andere naam voor eiwit is proteïne. Eiwitten 

of proteïnen bestaan uit lange ketens van aminozuren die chemisch aan 

elkaar gekoppeld zijn (zie ►URL2). Die koppeling (= chemische binding) 

tussen de aminozuren wordt peptiden-binding genoemd, dit wordt 

duidelijk zichtbaar gemaakt op ► URL3 van bioplek. Omdat de aminozuren 

zelf al sterk van elkaar verschillen, doordat zij verschillende restgroepen 

hebben, in grootte, lading en aantrekking van water, zullen ketens van 

aminozuren zeer verschillend zijn.  

3. Opdracht 

a. Zoek in een informatieboek de structuurformule van twee willekeurige 

aminozuren op. Neem deze over. 
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Figuur 4: de ruimtelijke structuur van 
het enzym glucose oxidase. (Bron: 
http://www.bmt.tue.nl/opleiding/ogo/0102/

4ejaar/4.2.html) 

 

b. Teken de structuurformule van het dipeptide dat je kan maken van die 

twee aminozuren en omlijn daarin de peptidebinding. 

c. Hoeveel dipeptides kan je maken van 20 verschillende aminozuren? 

d. Bekijk alvast de verschillende “restgroepen” van de twee aminozuren 

die jij in opdracht 3a hebt getekend. 

 

Enzymen zijn eiwitten met een ingewikkelde ruimtelijke structuur die 

ongeveer bolvormig is. De precieze vorm van het eiwit (de opvouwing) 

ontstaat door het aantal en de volgorde van de aminozuren waaruit het 

eiwit bestaat. Zoals hierboven beschreven werd, bezitten de verschillende 

aminozuren verschillende restgroepen. Deze restgroepen worden op 

verschillende manieren aan elkaar gebonden (waterstofbruggen, 

aantrekking tussen ionen, enz.), totdat de complete 3D-vorm van het eiwit 

is ontstaan. Je kan het als volgt voorstellen: de eiwitketen is als een draad 

in een kluwen wol. Die kluwen wol kan je bolvormig maken, maar bevat 

tegelijkertijd ook een ingewikkelde vouwing van de draad. Zo is ook van 

een enzym de eiwitketen ingewikkeld gevouwen, maar de ruimtelijke 

structuur is ongeveer bolvormig (figuur 4).  

 

Aan de naam van een enzym kun je vaak zien welk substraat 

wordt omgezet. Meestal eindigt de naam van het enzym op –

ase. Het woord dat voor de uitgang –ase staat heeft 

betrekking op het substraat. We hebben al gezien dat 

pectinase pectine omzet. Zo zet amylase zetmeel (amylum) 

om, protease zet eiwit om (proteïne = eiwit), peroxidase zet 

peroxide om. Het kan ook zijn dat de naam aangeeft welk 

type chemische reactie het enzym katalyseert: hydrolase 

(hydrolyse reactie), polymerase (vorming van polymeren). In 

dat geval wordt de naam van het substraat er nog voorgezet, 

bijvoorbeeld DNA-polymerase of glucose oxidase. 

 

3.4  Hoe werken enzymen?  

In die ingewikkelde ruimtelijke structuur zijn ook holtes aanwezig met 

speciale eigenschappen. De actieve plaats van een enzym is de plaats waar 

het enzym in contact komt met het substraat. In het Engels noemt men die 

holtes die een actieve plaats zijn in het enzym dan ook wel “active sites”. 

Die “actieve plaatsen” vormen als het ware het sleutelgat, waarbij de rest 

van het enzym het “slot” vormt. De sleutel is de stof die in het “slot” past 

en dan omgezet kan worden. Dus de actieve plaats is die holte in het 

enzym waar de chemische reactie zich afspeelt.  

Zoals hiervoor in paragraaf 3.2 staat beschreven noemen we de stof of 

stoffen die door een enzym worden omgezet substraat. Het kan gaan om 

een stof die wordt afgebroken in kleinere stoffen, maar ook om de opbouw 

van een stof uit kleinere stoffen of om twee stoffen die onderdelen 

http://www.bmt.tue.nl/opleiding/ogo/0102/4ejaar/4.2.html
http://www.bmt.tue.nl/opleiding/ogo/0102/4ejaar/4.2.html
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uitwisselen. Bij een door een enzym gekatalyseerde reactie bindt het 

enzym aan het substraat: er ontstaat een “sleutel in het slot situatie” 

(figuur 5a). Vervolgens vindt de reactie plaats en de producten laten los 

van het enzym. Bij een echt slot is de reactie het op slot doen. Maar bij 

een enzym wordt het substraat omgezet en de “sleutel” wordt dus 

afgebroken of juist opgebouwd (figuur 5b).  Het enzym kan dan weer 

opnieuw substraat binden.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Figuur 5a en 5b: de sleutelslottheorie. (Bron: http://home.kpn.nl/b1beukema/enzymen.html) 

 

Zoals reeds gezegd, werken enzymen specifiek, ze kunnen slechts één of 

hoogstens enkele aan elkaar verwante substraten omzetten doordat de in 

de active site maar één soort molecuul past. Enzym en substraat moeten 

immers in elkaar passen als een sleutel in een slot.  

4. Opdracht 

a. Beschrijf waardoor pectinase alleen pectine omzet en niet bijvoorbeeld 

glucose. Gebruik hierbij de term ‘active site’. 

b. Is pectinase een afbrekend of opbouwend enzym? Verklaar je antwoord. 

c. In speeksel bevindt zich een enzym, genaamd amylase. Dit amylase 

breekt zetmeel af. Zoek op met welke indicator dit wordt aangetoond.  

 

3.5  Eigenschappen en toepassingen van 
enzymen  

Omdat enzymen eiwitten zijn, zijn ze gevoelig voor temperatuur en pH 

(zuurgraad). Die gevoeligheid verschilt enorm per enzym. Er zijn enzymen 

die nog werken bij een temperatuur van 95 C. Dat zijn enzymen die 

voorkomen in bacteriën die in heetwaterbronnen leven. Andere enzymen 

verliezen hun werking al bij 40 C. Ieder enzym heeft dus een specifieke 

http://home.kpn.nl/b1beukema/enzymen.html
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temperatuur waarbij het goed werkt. We noemen dit de optimum-

temperatuur. Een temperatuuroptimum is dus de temperatuur waarbij het 

enzym het meeste omzet. Onder en boven deze temperatuur werkt het 

enzym niet of veel minder goed. Wanneer de temperatuur te hoog wordt 

(boven het maximum) verandert de structuur (zie paragraaf 3.3) van het 

enzym en is de werking verdwenen. 

Zo werkt het ook met de zuurgraad (pH). Een enzym als peptidase, dat in 

de maag van de mens voorkomt, werkt het beste in een zure omgeving 

(pH=2). We spreken bij de zuurgraad ook van een optimum bij dit soort 

reacties. Dat is de zuurgraad waarbij het enzym het beste werkt. In 

tegenstelling tot bij de temperatuur, zal de structuur van het enzym boven 

het maximum van de zuurgraad niet veranderen. 

 

3. Achtergrondinformatie: enzymremmers 

Enzymen kunnen geremd worden door bepaalde stoffen. De blokkade 

(remmende werking) van enzymen kun je begrijpen als je ze voorstelt met 

ruimtelijke structuren. Er zijn twee typen van remmers: irreversibele en 

reversibele remmers. Aspirine is ook een enzymremmer. Omdat het enzym 

zijn functie niet kan uitvoeren, namelijk zorgen voor de aanmaak van een 

stofje dat een pijnprikkel geeft, is aspirine pijnstillend. Het onderzoek 

naar de werking van enzymen is dus ook voor de geneesmiddelenindustrie 

van groot belang. 

In veel insectendodende middelen zit Parathion. Parathion is een 

voorbeeld van een irreversibele remmer. Het gaat een binding aan met het 

enzym acetylcholine-esterase dat verantwoordelijk is voor overdracht van 

zenuwimpulsen. Als dit enzym geblokkeerd is, gaat het insect dood. Ook 

kwik en andere zware metalen behoren tot de irreversibele remmers. Ze 

maken enzymen kapot door een binding aan te gaan met bepaalde 

aminozuren in een eiwit waardoor de structuur onherstelbaar (irreversibel) 

beschadigd wordt. Het enzym kan dan geen substraat meer binden en de 

reactie verloopt niet of langzaam. Deze schade is permanent. 

 

In de onderbouw bij biologie heb je waarschijnlijk zelf ook al eens de 

werking van een enzym aangetoond: in speeksel zit amylase dat zetmeel 

omzet in maltose-eenheden. Zetmeel kleurt met jodium blauw/paars. Als 

je speeksel een poosje op zetmeel laat inwerken, kun je met jodium geen 

zetmeel meer aantonen.  

 

In het algemeen toon je de werking van een enzym aan door zichtbaar te 

maken dat het substraat verdwijnt of dat er een bepaald product ontstaat. 

In het geval van het speekselproefje toon je aan dat het substraat, het 

zetmeel dus, verdwijnt. De snelheid waarmee het substraat wordt omgezet 

hangt af van de hoeveelheid enzym en de gebruikte omstandigheden (o.a. 
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temperatuur en pH). Om enzymwerking aan te tonen hoef je het enzym 

dus niet zuiver in handen te hebben. 

 

4. Achtergrondinformatie: biosensor in de mijn 

In de steenkoolmijnen werd vroeger een kanarie meegenomen. Als de 

kanarie van zijn stokje viel dan wisten de mijnwerkers dat er reukloos, 

giftig en explosief mijngas was vrijgekomen. De kanarie is veel gevoeliger 

dan de mijnwerkers voor mijngas. De kanarie fungeerde als biosensor. Je 

hoeft niet altijd complete diertjes te nemen, soms zijn enzymen al 

genoeg.  

 

Enzymen kunnen ook gebruikt worden als 'biosensor' om stoffen op te 

sporen. Sommige van die testen zijn zo eenvoudig dat je ze thuis kunt 

gebruiken. Bij onderzoek naar suikerziekte (diabetes) kijkt men of er in de 

urine glucose (druivensuiker) aanwezig is. Glucose en haar 

afbraakproducten in urine toon je aan met speciale dipsticks 

(teststrookjes). Dat zijn plastic strookjes waarop kleine stukjes papier zijn 

gehecht. In die papieren vakjes zijn enzymen gehecht (figuur 6a). Door zo'n 

stickje in de urine te dopen (dipsticks) kun je zelf heel snel onderzoeken of 

er glucose in je urine zit (figuur 6b). Ook voor het aantonen van eiwitten, 

bloed en andere stofjes bestaan er dergelijke eenvoudige testjes. Vaak 

bevat zo’n dipstick meerdere testvakjes. 

 
 

 

Figuur 6a en 6b: glucose dipstick. 
Bron 6a: http://www.vet.uga.edu/vpp/clerk/jpstortz/glucose_ketone1.jpg en 
bron 6b: http://www.cat-dog-diabetes.com/images/blood_glucostix.jpg) 

 

Hoe kom je nu aan enzymen? Bedrijven halen de enzymen uit biologisch 

materiaal: planten, dieren, mensen of micro-organismen. Enzymen 

bevinden zich in het cytoplasma, in de celorganellen of worden 

uitgescheiden naar buiten de cel (= exo-enzymen). Op welke manier je 

enzymen kunt extraheren en isoleren uit biologisch materiaal hangt af van 

het soort organisme en van de plaats waar het enzym zich in dat organisme 

bevindt.  

http://www.vet.uga.edu/vpp/clerk/jpstortz/glucose_ketone1.jpg
http://www.cat-dog-diabetes.com/images/blood_glucostix.jpg
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Zo scheiden bacteriën bijvoorbeeld enzymen uit die betrokken zijn bij de 

extracellulaire (buiten de cel) vertering. Door deze bacteriën of schimmels 

op grote schaal te kweken, soms wel in tanks (fermentoren) van 100.000 

liter, kunnen de enzymen uit het groeimedium geïsoleerd worden.  

Schimmels die groeien op fruitafval produceren pectinases. Een bekende 

schimmel die dat doet is Aspergillus. Er zijn zeer veel verschillende 

Aspergillus soorten. 

De eigenschappen van een enzym zijn afhankelijk van het organisme 

waaruit dat enzym geïsoleerd is, ook al hebben de verschillende vormen 

van een enzym chemisch dezelfde werking. Neem het enzym pectinase. 

Pectinase is een verzamelnaam voor enzymen die pectine afbreken. Hoe en 

waar het pectine door het enzym pectinase wordt gesplitst hangt af van de 

biologische bron waaruit het enzym is verkregen. Dit komt omdat pectine 

een complex molecuul is met variatie in de samenstelling en structuur. 

Pectine is een koolhydraat en bestaat uit een lange hoofdketen en 

zijketens (vertakkingen) die allemaal uit aan elkaar gekoppelde 

suikermoleculen bestaan.  

 

Pectinase komt voor in planten, bacteriën, en schimmels. Het schimmel-

pectinase wordt gebruikt voor het klaren van fruitsappen. Afhankelijk van 

welke schimmel het pectinase afkomstig is moeten de juiste 

omstandigheden van temperatuur en zuurgraad (pH) worden vastgesteld. 

Dit gebeurt door het doen van proeven waarbij de afbraak van pectine 

plaats vindt bij verschillende temperaturen en pH’s. Dat is dus heel veel 

proberen, in het Engels heet die methode “trial & error”. 

 

In de tabel in figuur 7 zijn de optimale temperatuur en pH van de 

verschillende pectinases weergegeven. 

 

Bron pH optimum Temperatuur 

optimum (oC) 

Aspergillus aculeatus 

(schimmel) 
6,5 65 

Botrytis cinerea  

(schimmel)  
6 20 - 35 

Aspergillus fumigatus 

(schimmel) 
4,0 - 5,0 45- 55 

Figuur 7: optimale condities voor verschillende pectinases. 

 

5. Vraag 

Verschillen in pectinases kunnen verklaard worden door verschillen in 

aangrijpingspunten in de molecuulstructuur, het gevolg daarvan is dat er 

verschillende eindproducten ontstaan. Welke eindproducten zijn dat? 
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3.6  De voordelen en nadelen van 
enzymatische katalyse  

Enzymen hebben een enorm katalytisch vermogen (versnellen van de 

reactie) en de werking is zeer specifiek. Ze doen dat onder zeer milde 

omstandigheden. De meeste enzymen werken goed bij temperaturen 

tussen de 25C en 30C in waterige oplossingen van pH 5-10 en bij een druk 

van 1 atmosfeer.  

Er ontstaan bij het gebruik van enzymen geen bijproducten omdat het 

enzym zelf niet verbruikt wordt en terugkeert in zijn oorspronkelijke staat. 

De zuiverheid van het eindproduct is heel hoog. Dit in tegenstelling tot 

chemische omzettingen waarbij er wel bijproducten ontstaan en je dus het 

product eerst nog moet gaan zuiveren. 

 

Er zijn ook nadelen aan enzymatische katalyse. Enzymen zijn gevoelig voor 

pH- en temperatuurschommelingen en bovendien vrij duur als ze gezuiverd 

zijn. Een ander nadeel is dat enzymen soms hulpstoffen (co-factoren) nodig 

hebben die duur zijn. Dat enzymen specifiek zijn is een voordeel en dat 

daarom een zuivering van het enzym niet altijd nodig is, denk maar aan de 

pectinase en de enzymen in de wasmiddelen. 

6. Vraag 

a. Enzymen zitten in heel veel alledaagse producten. Bedenk een aantal 

producten waarin enzymen toegevoegd zijn. 

b. Waarom mag je zijden kleding nooit wassen met wasmiddelen die 

biologische enzymen bevatten?  

c. Leg uit waarom je een wollen trui niet heet mag wassen. 

3.7  Protease demo-experiment (facultatief) 

Dit is een hapklaar (demo-)experiment. Dit is een kwalitatief experiment 

om het effect van enzymen aan te tonen. In dit geval proteasen. 

 

Gelatine is een eiwit dat wordt gebruikt om pudding te maken. Het eiwit is 

oplosbaar in koud water en zorgt ervoor dat na enige tijd de pudding stijf 

wordt. Je kan aantonen dat sommige vruchtenpuddingen niet lukken. Verse 

kiwi- of ananaspudding lukt niet. Verse appelsap- of verse 

druivensappudding lukt wel.  

In plaats van verse kiwi- of ananassap kun je ook een oplossing (sopje) 

gebruiken van een biologisch – met enzymen verrijkt – wasmiddel. Een 

eetlepel waspoeder per 100 ml water.  

 

Werkwijze 
1. Week gedurende 5 minuten een blaadje gelatine (ca. 1,6 g) in een 

bekerglas (250 ml) met 50 ml koud water. 
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2. Pers een kiwi of appel of druif (afhankelijk van je proef) tot sap, 

gebruik daar een keukenmixer of citruspers voor. 

3. Filtreer het fruitsap door een papieren filter (mag ook een koffiefilter 

zijn) in een trechter. 

4. Meet 25 ml gefiltreerd sap af in een maatcilinder. 

5. Voeg dit sap toe aan je gelatineoplossing. Roer goed en zet het weg op 

ijs of in de koelkast om op te stijven. 

6. Maak een tweede pudding volgens hetzelfde recept, maar gebruik in 

plaats van fruitsap 25 ml gewoon water of 25 “uitgebluste” cola. 

 

Zoals je vanuit hoofdstuk 3 weet is de werking van enzymen afhankelijk 

van de zuurgraad (pH) en de temperatuur. 

a. citroensap is zuur en heeft een lage pH 

b. bakpoeder (soda, Na2CO3) opgelost in water is basisch en heeft een 

hoge pH. 

7. Vraag 

a. Geef aan hoe je het experiment in paragraaf 3.7 zo kunt aanpassen dat 

je na kunt gaan wat het effect is van de zuurgraad op het enzym dat 

aanwezig is in kiwi- of ananassap.  

b. Leg uit hoe je het experiment zo kunt aanpassen dat je na kunt gaan 

wat het effect van temperatuurverhoging is. 

 

Gebruikte websites: 

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Pectine#Chemische_structuur 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%AFne  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pectine#Chemische_structuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%AFne
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4. Enzympracticum 

Je weet nu voldoende over enzymen om er experimenten mee uit te 

voeren. Bij enzymexperimenten kun je onderscheid maken tussen 

kwalitatieve en kwantitatieve experimenten. Bij kwalitatieve 

experimenten toon je alleen de werking van een enzym aan of juist niet. 

Een voorbeeld hiervan staat beschreven in paragraaf 3.7. Bij kwantitatieve 

experimenten meet je de reactiesnelheid onder verschillende 

omstandigheden (4.2; practicum 2 en 3).  

  

Als het product of substraat een bepaalde kleur heeft die verschijnt of 

verdwijnt met de reactie kun je kwantitatief meten met een spectrometer 

of colorimeter. Als het eindproduct van de reactie gasvormig is, 

bijvoorbeeld bij de reactie van peroxidase op waterstofperoxide, kun je 

ook de hoeveelheid geproduceerd gas per tijd als maat voor de 

reactiesnelheid nemen. Hiervoor kun je een eenvoudige opstelling bouwen 

waarbij je voldoende hebt aan een bekerglas en maatcilinder. Hieronder 

wordt een (semi-)kwantitatief experiment beschreven. Het experiment 

bestaat uit drie onderdelen: een kleurreeks maken en de bepaling van 

invloed van temperatuur en zuurgraad op een enzym. 

Het kwantitatief experiment heeft betrekking op een enzym dat een 

kleurreactie kan geven. Het betreft amylase (alfa en bèta amylase) uit 

speeksel. De klas wordt in twee verschillende groepen verdeelt. De ene 

helft bepaalt de invloed van temperatuur en de andere helft doe de 

bepaling van invloed van zuurgraad op het enzym amylase. De docent 

bepaalt of je ook de kleurenreeks moet maken of dat de docent/TOA dat al 

voor je heeft gedaan.  

4.1  Wat ga je doen?  

Wat je nodig hebt voor de uitvoering van een experiment is natuurlijk 

afhankelijk van wat je precies wilt onderzoeken, dat ga je dus eerst 

bepalen.  

8. Opdracht 

Je gaat proberen te bepalen van welke factoren de werking van een enzym 

afhangt. Daarnaast bepaal je van die factoren hoe ze de werking van het 

enzym beïnvloeden. 

Om deze bepalingen uit te voeren stel je met je onderzoeksgroep een 

werkplan. Je krijgt van je docent te horen welke practica je dient uit te 

voeren. 
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4.2  Amylase experiment 

Amylase kun je aantreffen in speeksel, in kiemend zaad en soms zelfs in 

tarwebloem. Veel bacteriën en schimmels produceren ook amylase. Deze 

amylases hebben niet allemaal dezelfde werking: ze zetten wel allemaal 

zetmeel om, maar het aangrijpingspunt is verschillend waardoor er 

verschillende producten ontstaan. Men onderscheidt alpha (a) amylasen en 

bèta (b) amylasen.  

Practicum 1: maken van een kleurenreeks 

Om de reactiesnelheid of omzettingssnelheid te kunnen meten heb je een 

kwantitatieve meetmethode nodig. Je moet in staat zijn de hoeveelheid 

omgezet substraat (zetmeel) te meten. De meting van afbraak van 

zetmeel, kan spectrometrisch (colorimetrisch) gedaan worden. Voor het 

doen van die kwantitatieve metingen heb je een colorimeter nodig. Met 

een colorimeter bepaal je de kleurintensiteit van de oplossing na een 

reactie met een jodium (I2) oplossing. De kleurintensiteit is een maat 

(kwantitatieve waarde) voor de hoeveelheid zetmeel die door een bekende 

hoeveelheid enzym amylase is omgezet. De kleur van je proefoplossingen 

vergelijk je met de kleur van een zetmeeloplossing met een bekende 

hoeveelheid.  

 

De reactiesnelheid is de hoeveelheid substraat (zetmeel) die is omgezet in 

een vaste tijd. Bijvoorbeeld aantal mg zetmeel omgezet per minuut door 1 

ml enzymoplossing.  

 

Kleurreeks maken 
Zetmeel in oplossing geeft met een jodium-kaliumjodide (I2/KI) oplossing 

een donkerblauwe kleur. De kleurintensiteit is een maat voor de 

hoeveelheid zetmeel aanwezig in oplossing. Een kleurreeks maak je door 

een serie reageerbuizen in een rekje te doen die je gevuld hebt met 

oplossingen met een aflopende hoeveelheid zetmeel in oplossing. Nadat 

die gereageerd hebben met een jodiumoplossing krijg je een aflopende 

reeks in blauwe kleur. Op het oog is de kleurintensiteit van je 

proefoplossing bij experiment 2 of 3 uit deze paragraaf te schatten. Deze 

ligt in het ongunstigste geval tussen twee buizen in de kleurreeks. Omdat 

je weet uit de verdunningsreeks hoeveel zetmeel in de reageerbuizen 

aanwezig is kan je door de kleuren te vergelijken nagaan hoeveel zetmeel 

er in jouw proefreageerbuizen aanwezig is.  

 

Benodigdheden per tweetal 

 2 ml 1% zetmeeloplossing.  

 4 ml jodiumoplossing (0,05 M) 

 16 ml water (demi of gedistilleerd) 
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 8 reageerbuizen 

 8 stopjes om de reageerbuis af te sluiten 

 1 reageerbuisrekje 

 1 plastic Pasteurse pipet met maatverdeling 

 1 viltstift om de buizen de coderen. 

 

Werkwijze 
1. Neem 8 reageerbuizen en plaats deze in het rekje. 

2. Codeer de reageerbuizen als volgt:  

 C0 – C5 – C2,5 – C1,25 – C0,625 – C0,312 – C0,156 – C0,156D 

3. Je gaat een zogenaamde 2-voudige verdunningsreeks maken. Breng met 

een Pasteurse pipet in alle buizen, behalve C0,156D, 2 ml water. Zet 

een rubberstop op de buis C0. Controleer dat deze rubber stop afsluit 

door de buis te kiepen en op de kop te houden. Er mag geen water 

uitlopen.  

4. Breng in de buis met de code C5 nu 2 ml van de 1% zetmeel oplossing. 

Het totaal volume bedraagt nu 4 ml. Zet een rubberstop op de buis. 

Controleer dat deze er goed opzit. Meng goed, door de buis te kiepen. 

De zetmeeloplossing in deze buis is nu nog maar “half zo sterk”, dus 

50%, als in de oorspronkelijke voorraadoplossing. Ofwel deze is nu 1:1 

verdund. Dus de zetmeelconcentratie in buis C5 bedraagt nu 0,5 g/100 

ml of wel 500 mg/100 ml of wel 5 mg /ml. Ga na dat dit klopt! 

5. Breng nu 2 ml oplossing van buis C5 over in buis C2,5. Nu bevat de C2,5 

buis 4 ml oplossing. Buis C5, nog maar 2 ml. Zet een rubberstop op de 

C2,5 buis. Controleer dat deze er goed op zit. Meng goed, door de buis 

te kiepen. De zetmeeloplossing in deze buis is nu nog maar “half zo 

sterk”, dus 50%, als in buis C5; dus 2,5 mg/ml. Ga na dat dit klopt! 

6. Herhaal stap 5, voor buis C1,25.  

7. Herhaal stap 6 totdat je in buis C0,156 bent. Wanneer deze 4 ml bevat, 

kan je daar 2 ml over pipetteren in de daaropvolgende buis C0,156D. D 

is van duplo. De kleurintensiteit van de duplo is gelijk aan die van 

C0,156. 

8. Als je het goed gedaan hebt dan heb je nu 8 reageerbuizen gevuld, 

waarvan 7 met een zetmeeloplossing. 

9. Doe nu in elke buis 1 druppel (of 0,5 ml) van de I2/KI oplossing (0,05 M) 

en vul de buis aan met demi-water tot 10 ml totaal. Als het goed is zie 

je een kleurreeks met een blauwkleuring die minder intens wordt. Buis 

C0 zal licht bruin kleuren; daar is geen zetmeel aanwezig. Deze 

oplossing gebruik je om de colorimeter op nul in te stellen. 

10. Als je geen colorimeter op school hebt dan kun je de 

zetmeelconcentratie semi-kwantitatief bepalen door gebruik te maken 

van kleurvergelijking met het “blote oog”.   
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Practicum 2: de invloed van temperatuur op de activiteit 
van amylase 

9. Vraag 

We werken met temperaturen 0, 20, 30, 40 en 50 graden Celsius. Welke 

enzymactiviteit voorspel je bij deze temperaturen? 

Wordt die voorspelling getest door het beschreven experiment in practicum 

2? 

 

Benodigdheden per tweetal 

 1 reageerbuisrekje  

 6 reageerbuizen 

 1 bekerglas van 150 ml 

 maatcilinder van 10 ml en van 100 ml 

 3 plastic pasteurse pipetten met een maatverdeling (1 voor I2, 1 voor 

amylase oplossing; en 1 voor de zetmeeloplossing te pipetteren) 

 stopwatch 

 buffer oplossing: pH 6,5 (15 ml) 

 fysiologische zoutoplossing (0,9% NaCl) om speeksel te verdunnen 

 speeksel 10x verdund met een fysiologische zout oplossing  

 45 ml 1%  zetmeeloplossing 

 3 ml jodiumoplossing (0,05 M) 

 ijs (voor ijswater) 

 waterbaden op de volgende temperatuur 20 ºC, 30 ºC, 40 ºC en 50 ºC. 

 

Werkwijze 
1. Produceer ongeveer 1 ml speeksel in een bekerglas van 150 ml. Schenk 

dit over in een maatcilinder en bepaal het volume. Giet het terug in 

het bekerglas. 

2. Verdun het speeksel 10x met fysiologische zoutoplossing. 

3. Neem 6 reageerbuizen en codeer die C0, T1, T2 etc. tot T5 zoals in de 

tabel hieronder wordt vermeld. 

4. NB. C0=controle 0; T1=temperatuur 1, T2=temperatuur 2; enz. 

5. Pipetteer in deze buizen de oplossingen zoals vermeld in het 

pipetteerschema in figuur 8. 

6. Pipetteer de amylase oplossing (verdund speeksel) als laatste en doe 

dat om de minuut. Begin met T1 en voeg hier op het starttijdstip 0,5 ml 

verdund speeksel aan toe, na één minuut voeg je 0,5 ml verdund 

speeksel toe aan T2, enzovoort. Meng goed. 

7. Zet de buis na toevoeging van verdund speeksel weg bij de juiste 

temperatuur. 
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Buis code C0 T1 T2 T3 T4 T5 Stap 

Buffer [7]  2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 1 

Zetmeel opl. 7 ml 7 ml 7 ml 7 ml 7ml  7 ml 2 

Temperatuur  0 oC 

(ijswater) 

20 oC 30 oC 40 oC 50 oC 3 

Water 0,5 ml - - - - - 4 

Amylase opl. -  (0 ml)  0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 5 

Totaal 

Volume 

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml  

Figuur 8: pipetteerschema temperatuur afhankelijkheid van de amylase werking. 

 

8. Voeg na 10 minuten aan de reageerbuizen 1 druppel jodiumoplossing 

(0,05 M)(of 0,5 ml) toe. Meng goed. 

 NB. Hou de tijd goed in de gaten, zodat bij iedere buis precies na 8 

minuten jodium wordt toegevoegd. 

9. Vergelijk de kleur van de kleurbuizen met die van de kleurreeks. 

 

Buis 

code 

Kleurintensiteit 

maximaal 

Kleurintensiteit 

minimaal 

Zetmeel 

Concentr. 

Zetmeel 

Concentr. 

Zetmeel  

omgezet 

Reactie 

tijd 

C0 =         

      oC 

     8 min 

T1 =         

      oC 

     8 min 

T2 =         

      oC 

     8 min 

T3 =         

      oC 

     8 min 

T4 =         

      oC 

     8 min 

T5 =         

      oC 

     m

n 

Figuur 9: resultaat van de zetmeel afbraak door amylase (speeksel) in relatie tot de temperatuur. 

 

10. Opdracht 

a. Neem de tabel in figuur 9 over en zet alle verkregen resultaten in de 

tabel. 

b. Bereken de gemiddelde hoeveelheid omgezet zetmeel. 

c. Maak een grafiek, zet uit op de Y-as: zetmeel omgezet (concentratie) 

en op de X-as de temperatuur. 

d. Welke conclusie kun je trekken uit de grafiek? 

Practicum 3: de invloed van de pH op de activiteit van 
amylase 

In het volgende experiment ga je na hoe snel het amylase uit je speeksel 

het zetmeel kan afbreken over een periode van 3 minuten bij verschillende 

zuurgraad. 
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Benodigdheden per zestal 

 1 reageerbuisrekjes  

 6 reageerbuizen 

 1 bekerglas (150 ml) 

 1 maatcilinder (10 ml) 

 3 plastic Pasteurse pipet met maatverdeling (1 voor I2, 1 voor amylase 

oplossing; en 1voor de zetmeeloplossing te pipetteren) 

 1 stopwatch 

 2,5 ml verdund speeksel (5x verdund met een fysiologische zout 

oplossing)  

 12 ml 1%  zetmeeloplossing 

 3 ml jodium/KI-oplossing (0,05 M) 

 1,5 ml buffer oplossingen A: pH 4; B:pH 5, C: pH 6; D: pH 7; E: pH 8 

(controleer zo nodig met een pH strookje) 

 water (demi of gedestilleerd). 

 

Werkwijze 
Bij dit experiment moet je goed opletten met markeren, omdat er met 

verschillende pH’s en verschillende tijden wordt gewerkt. Een goed 

voorbereiding is bij dit experiment essentieel.  

 

1. Produceer ongeveer 1 ml speeksel in een bekerglas van 150 ml. Schenk 

dit over in een maatcilinder en bepaal het volume. Giet het terug in 

het bekerglas. 

2. Verdun het speeksel 5x met fysiologische zoutoplossing. 

3. Merk 6 reageerbuizen als volgt: blanco, A, B, C, D, E. 

4. De letter A, B, C, D of E staat voor de zuurgraad (pH); zie 

pipeteerschema in figuur 10.  

5. Pipetteer met een plastic Pasteurse pipet 1,5 ml buffer (of A, of B of C 

etc. in een reageerbuis. Zie tabel hieronder voor het pipetteerschema). 

6. Pipetteer in alle 6 buizen 1 druppel (of 0,5 ml) jodiumoplossing (0,05 

M). 

7. Pipetteer vervolgens 2 ml van een 1% zetmeeloplossing in alle 

reageerbuizen. 
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Buis code blanco A B C D E Stap 

pH reactie 6 4 5 6 7 8  

Buffer  C; 1,5ml A; 1,5 ml B; 1,5 ml C; 1,5 ml D; 1,5 ml E; 1,5 ml 5 

Jodium 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 6 

Zetmeel 

opl. 

2 ml 2 ml 2 ml 2 ml 2ml  2 ml 7 

Amylase 

opl 

-  (0 ml)  0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 8 

Water 0,5 ml - - - - - 8 

Totaal 

Volume 

4,5 ml 4,5 ml 4,5 ml 4,5 ml 4,5 ml 4,5 ml  

Figuur 10: pipetteerschema pH afhanklijkheid van de amylase werking. 

 

 

8. Pipetteer vervolgens snel achter (leg enkele pipetten van te voren 

gevuld klaar) elkaar 0,5 ml amylase oplossing (verdund speeksel) in buis 

A, B, C, D en E (blanco NIET) en meng goed. Bij de blanco voeg je 0,5 

ml water toe. 

 De afbraakreactie begint direct na toevoeging van de amylase 

oplossing. 

9. Vul na 3 minuten vervolgens alle buizen aan met demi-water tot 10 ml. 

10. Lees direct daarna je de reeks af met de kleurreeks. Neem het schema 

in figuur 11 over voor de resultaten en vul hierop je waarnemingen op 

in. 

 

Als het goed gegaan is heb je nu 6 blauwe buizen die verschillen in 

kleurintensiteit en deze heb je nu vergeleken met de kleurreeks. 

 

De kleurenintensiteit van de “blanco” (of controle buis) zal overeen komen 

met de buis C5 uit de kleurreeks. 

 

Buis 

code 

Kleurintensiteit 

maximaal 

Kleurintensiteit 

minimaal 

Zetmeel 

Concentr. 

Zetmeel 

Concentr. 

Zetmeel  

omgezet 

Reactie 

tijd 

blanco      3 min. 

A      3 min. 

B      3 min. 

C      3 min. 

D      3 min. 

E      2 min. 

Figuur 11: resultaat van de zetmeel afbraak door amylase (speeksel) in relatie tot de pH van de reactie. 
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11. Opdracht 

a. Neem de tabel in figuur 11 over en zet alle verkregen resultaten in de 

tabel. 

b. Bereken de gemiddelde hoeveelheid omgezet zetmeel. 

c. Maak een grafiek en zet uit op de Y-as de hoeveelheid zetmeel omgezet 

(concentratie) en op de X-as de tijd in minuten. 

d. Doe dit voor elke geteste pH, gebruik rondjes (pH=4); vierkantjes 

(pH=5), driekoekjes (pH=6), kruisjes (pH=7) en plusjes (pH=8). Op deze 

wijze kan je de verschillende condities meteen met elkaar vergelijken. 

e. Trek je conclusie; bij welke pH werkt amylase het beste, en waarom is 

dat zo? Of is er geen beste pH (optimale pH) te ontdekken? 

 

12. Opdracht 

12.1 Temperatuur en pH 

a. Kun je verklaren dat zowel bij een te hoge als bij een te lage pH 

enzymen niet goed werken?  

b. Wat is de beste pH en temperatuur om zetmeel om te zetten met 

amylase (uit speeksel)? 

c. Bij het brouwen van bier moet het zetmeel uit de gerstekorrel omgezet 

worden tot suikers, zoals maltose en maltodextrinen. Hiervoor is dus 

ook amylase nodig. Dit proces noemt men het “mouten” van het gerst. 

Zoek op bij welke temperatuur en welk pH het mouten plaats vindt. 

12.2 Appelsapproductie 

Bij de bereiding van appelsap hebben we ook gebruik gemaakt van een 

enzym, namelijk het enzym pectinase. Wellicht is het mogelijk met de 

kennis uit dit hoofdstuk (invloed van temperatuur en zuurgraad) om de 

appelsapproductie nog verder te verhogen. Onder welke omstandigheden 

zou je nog meer appelsap kunnen verkrijgen? 
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5. Verschillende appelrassen  

In het vervolgexperiment in paragraaf 2.5 heb je gewerkt met 

verschillende appelrassen. In Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar 

verschillende appelrassen. Bij het Centrum voor Genetische Bronnen 

Nederland (CGN) zijn momenteel (januari 2002) 130 verschillende 

variëteiten van appels bekend. Deze verschillende appels hebben 

verschillende kleuren, vorm, smaak, hoeveelheid sap en nog veel meer. De 

oorzaak van deze verschillen is dat deze verschillende appelrassen 

verschillende erfelijke eigenschappen hebben. Kwekers van appelrassen 

proberen door rassen te kruisen gunstige combinaties van eigenschappen te 

maken.  

Weerstand tegen ziekte, zoals bijvoorbeeld bacterievuur, is ook een 

erfelijke eigenschap. Er zijn dus genen die zorgen voor resistentie tegen 

appelziektes zoals bacterievuur. Kwekers willen natuurlijk graag dit gen in 

hun appelras krijgen en kruisen daarvoor appelrassen met elkaar. Dit is 

echter een heel langdurige weg van wel tien jaar of meer. Door moderne 

biotechnologie zijn er snellere manieren om gewenste eigenschappen in te 

bouwen. We gebruiken daarbij het gen van een ander organisme en 

bouwen dat in.  

 

GEN  EIWIT  EIGENSCHAP 

 

Op deze techniek komen we terug in hoofdstuk 9. Maar voordat we daar 

aan toe zijn moeten we in dit hoofdstuk eerst kijken hoe het gen dat het 

eiwit maakt wordt doorgegeven aan de volgende generaties. 

13. Vraag 

a. Wat verstaan we onder een erfelijke eigenschap van een appel?  

b. Noem van bovenstaande voorbeelden de erfelijke eigenschappen op.  

c. Geef een voorbeeld van een niet-erfelijke eigenschap van een appel 

d. Wanneer de kleur van een appel een erfelijke eigenschap is, wat zijn 

de kleuren rood, geel en groen binnen die erfelijke eigenschap?  

5.1  Genen en allelen  

Alle kenmerken van een appelboom, dit is alles wat een appelboom een 

appelboom maakt, liggen beschreven op het erfelijk materiaal van die 

appelboom. We noemen dit het genoom. In paragraaf 1.3 kwam al ter 

sprake dat het genoom bestaat uit DNA, en dat het DNA genen bevat die 

codes voor de erfelijke eigenschappen dragen. Het DNA is niet één lang 

molecuul, maar is verdeeld in meerdere stukken, de chromosomen. Deze 
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Figuur 13: verschillende appelrassen.  

(Bron: http://www.vandergoesengroot.nl)  

 

organisme 
aantal 

chromosomen 

appel 34 

kikkers 26 

katten 36 

muizen 46 

mensen 46 

honden 78 

kreeften 254 

 
Figuur 12: aantal chromosomen in 
verschillende organismen. 

 

zijn te vinden in de celkern van iedere cel. Ieder organisme 

van een bepaalde soort heeft een bepaald aantal chromosomen 

(figuur 12). Bij de mens zijn dat er 46. Bij de bevruchting 

komen 23 chromosomen uit de zaadcel en 23 chromosomen uit 

de eicel bij elkaar. Chromosomen komen dus in paren voor. 

Voor elk gen heb je een exemplaar van je vader en een 

exemplaar van je moeder in je. Dat geldt ook voor 

appelbomen. De ene helft van de chromosomen komt uit de 

stuifmeelkorrels (de “vader”) en de andere helft uit het 

vruchtbeginsel (de “moeder”).  

 

De kleur van een appel is een erfelijke eigenschap. Dat 

betekent dat de erfelijke informatie voor kleur beschreven 

staat op het erfelijk materiaal in de chromosomen. De Golden 

Delicious is geel van kleur, de Gala-appel heeft een rode kleur 

en de Granny Smith is een groene appel. Die verschillende 

kleuren zijn variaties binnen een eigenschap. Dat betekent dat 

er ook variaties zijn van het gen voor kleur. We noemen de 

variaties van een gen een allel van een gen.  

Doordat een organisme bij de bevruchting van beide ouders een 

set chromosomen heeft gekregen is ook elk gen in tweevoud 

aanwezig. Het kan dan zijn dat van beide ouders hetzelfde allel 

is meegekregen, of van elk een verschillende allel. In het 

laatste geval is het dus de vraag welk allel tot uiting zal komen. 

Van jezelf weet je dat voor sommige eigenschappen kennelijk 

het allel van je vader het heeft ‘gewonnen’, voor andere het 

allel van je moeder. 

14. Vraag 

Maak de onderstaande zinnen compleet. 

 

Bij mensen is de haarkleur voor een deel erfelijk bepaald. Alle erfelijke 

eigenschappen liggen op 46 ………, gelegen in de ………  van je cellen. Alle 

eigenschappen samen vormen het menselijk ……… . Zowel van je vader als 

van je moeder heb je een ……… voor haarkleur geërfd. Je moeder leverde 

bijvoorbeeld het ……… voor donkerblond haar; van je vader ontving je het 

……… voor zwart haar. 

5.2  Erfelijkheid 

Een ander woord voor erfelijkheidsleer is genetica. In de genetica worden 

de manieren behandeld waarop erfelijke eigenschappen kunnen worden 

doorgegeven van ouders aan nakomelingen. De (uiterlijke) eigenschappen 

(figuur 6) van een individu (het fenotype) komen tot stand door de aanleg 

voor erfelijke eigenschappen (het genotype) en invloeden van het milieu. 

http://www.vandergoesengroot.nl/
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Van de twee allelen die je van elk gen hebt, heb je dus een van je moeder 

en een van je vader gekregen. Het ene allel kan dominant zijn over het 

andere allel. Dat betekent dat alleen de eigenschap waar dat allel de 

informatie voor draagt naar voren komt. Dat niet-dominante allel noemen 

we dan recessief. Wanneer beide allelen gelijkwaardig zijn noemen we het 

fenotype intermediair.  

In de genetica worden vaak kruisingen uitgevoerd om de overerving van 

eigenschappen te bestuderen. Gregor Mendel is de grondlegger van de 

genetica. Hij onderzocht kruisingen bij erwtenplanten. Bij deze kruisingen 

kan één bepaalde eigenschap bestudeerd worden. In dat geval spreekt men 

over een monohybride kruising. Bij een dihybride kruising gaat het om 

twee erfelijke eigenschappen die gelijktijdig bestudeerd worden. Bij drie 

eigenschappen spreken we van een trihybride kruising. In werkelijkheid 

gaat het bij kruisingen om vele honderden eigenschappen. De uitwerking 

van deze kruisingen worden weergegeven in een kruisingsschema. Hiermee 

kan men voorspellingen doen over de uitkomst van het overerven van 

eigenschappen. 

Kruisingen kunnen natuurlijk ook met appels uitgevoerd worden. Bij een 

monohybride kruising gaat het misschien om de kleur van appel. Wanneer 

we een appelras met een gele appel met appelras met een rode appel 

kruisen kunnen er verschillende gekleurde appels uit voortkomen, 

afhankelijk van dominantie van de allelen. 

15. Vraag 

a. Hoe noemen we het fenotype van een groene appel die komt uit een 

kruising van een gele en rode appel, waarbij de verschillende kleuren 

even dominant zijn?  

b. Wanneer de rode kleur dominant is over geel wat zal dan de uitkomst 

zijn van de nakomelingen wanneer deze twee appels met elkaar 

gekruist zullen worden?  

c. Noem een tweetal eigenschappen van appels die Gregor Mendel 

bestudeerd zou kunnen hebben. 

 

5.3  Homozygoot en heterozygoot  

Een dominante eigenschap wordt in een kruisingstabel altijd aangegeven 

met een hoofdletter en een recessieve eigenschap met een kleine letter. 

Aangezien de chromosomen altijd in paren voorkomen bestaat de 

beschrijving van de eigenschap uit twee letters; het genotype. Dit kan 

twee keer dezelfde letter zijn (AA of aa), dan spreekt men van 

homozygoot; of het kan beschreven worden met een hoofdletter en een 

kleine letter zijn (Aa), men noemt dit heterozygoot. Om een uitspraak te 

doen over de verwachting van kruisingen maakt men dus een 

kruisingsschema. Hierin worden alle mogelijke combinaties van allelen met 

elkaar beschreven met deze letters.  
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Wanneer men, zoals in vraag 15b, een gedegen uitspraak zou willen doen, 

zet men de gegevens uit in zo’n kruisingstabel. In de tabel worden op de 

ene as de geslachtscellen/gameten (letters) van de rode appel geschreven 

en op de andere as de gameten van de gele appel. Wanneer men de letter 

r gebruikt voor de kleur van de appel is de R rood en r is geel (niet-rood). 

Voor de rode appel kan men de volgende lettercombinaties schrijven: RR 

en Rr. Wanneer we uitgaan van een zuivere (homozygote) rode appel is het 

genotype RR. Voor de gele appel is het genotype dan rr. De kruisingstabel 

(figuur 14) ziet er dan als volgt uit: 

 

  Rode appel  

Gele appel 

 

R 

 

R 

 

r 
Rr Rr 

 

r 
Rr Rr 

Figuur 14: kruisingstabel. 

 

Zoals je ziet in figuur 14 hebben alle nakomelingen het genotype Rr, hun 

fenotype is rood. 

16. Vraag 

a. Hoe ziet de kruisingstabel er uit wanneer we de nakomelingen (Rr) met 

elkaar kruisen? 

b. Wat is het percentage rode appels en wat is het percentage gele 

appels? 

c. Welke genotypen staan er in de kruisingstabel en in welke percentages?  

5.4  Appeltelers en erfelijkheid  

Als appelteler is het erg vervelend als je appelbomen aangetast worden 

door een bepaald organisme dat ervoor zorgt dat bloesem, bladeren en 

twijgen verdorren en verschrompelen. Dit betekent namelijk ook minder 

appels. Bacterievuur is een ziekte met deze kenmerken. Bacterievuur is 

een plantenziekte, welke veroorzaakt wordt door de bacterie Erwinia 

amylovora. Het is een besmettelijke ziekte en vormt een gevaar voor de 

fruitteelt (zie figuur 29). 

 

Om ervoor te zorgen dat de appelbomen niet meer aangetast worden, 

wordt geprobeerd om een appelras te ontwikkelen dat niet meer aangetast 

kan worden door bacterievuur. Appeltelers kunnen dat doen door rassen 

die resistent zijn voor deze ziekte te kruisen met rassen die ander goede 

eigenschappen bezitten. Dit is echter een langdurig proces voordat je een 

nieuw appelras hebt met de eigenschappen die graag zou willen, omdat er 

ook andere eigenschappen overgeërfd worden. Een andere manier is 

misschien gebruik te maken van biotechnologie. Over de combinatie van 

erfelijkheid en biotechnologie kom je meer te weten in opdracht 17. 
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17. Opdracht 

Lees het artikel “Duurzame resistentie komt binnen handbereik” (► 

vaklokaal NLT) en maak de volgende vragen: 

a. Is cisgenese klassieke of moderne biotechnologie? 

b. Om de schurft in de appelteelt tegen te gaan wordt er onder andere 

gespoten met zwavel. Volgens de schrijver houdt de consument en de 

teler daar niet van. Waarom niet? 

c. Waarom duurt het, in het gewone, veredelingsproces zo lang voordat 

men de juiste eigenschappen heeft gekregen? 

d. Wat is het voordeel als het gehele genoom van de appel in kaart 

gebracht is? 

e. Waarom is de Europese wetgeving zo moeilijk om op deze manier genen 

in een appelras te krijgen? 

f. Er staat dat de tweede hobbel betrekking heeft op het imago van 

biotechnologie. Vind jij het imago van biotechnologie positief of 

negatief, geef hierbij een argument. 

 

Gebruikte websites: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetica  

http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html#erfelijkheidsleer  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetica
http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html#erfelijkheidsleer
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6. Desoxyribonucleïnezuur 

We hebben in het begin gesproken over  

GEN  EIWIT  EIGENSCHAP 

 

We hebben het eiwit pectinase gebruikt bij appelsap. Pectinase is een 

enzym. Schimmels hebben dus een gen dat de code bevat voor het eiwit 

pectinase.  

 

Bij appels zijn we nu op zoek naar een gen dat appels kan beschermen 

tegen bacterievuur. 

We weten dat bij kruisingen genen van twee ouders gemengd kunnen 

worden. Maar misschien kunnen we ook genen van andere organismen 

inbouwen in het erfelijk materiaal van een appelboom. Om daarover meer 

te leren moeten we eerst meer weten over hoe een gen precies werkt. 

Daarover gaat hoofdstuk 6 t/m 8. 

 

Desoxyribonucleïnezuur, oftewel DNA is een belangrijk molecuul, omdat 

het alle genetische informatie bevat om een cel precies datgene te laten 

doen dat nodig is om een organisme in leven te houden. In dit hoofdstuk 

zal duidelijk worden wat DNA precies is. 

18. Vraag 

a. Waar in een cel kun je het DNA vinden? 

b. Noem een groep organismen die geen celkern hebben. 

c. Zouden deze organismen ook DNA hebben? Zo ja, waar zou zich dit dan 

bevinden? 

6.1  Van chromosomen en DNA 

Zoals in paragraaf 5.1 beschreven stond dat de appel uit cellen bestaat 

met daarin een celkern met chromosomen, geldt dit voor de meeste 

organismen. Veel organismen hebben dus ook een celkern. In deze celkern 

liggen chromosomen, dit zijn lange draden die bestaan uit DNA en 

steuneiwitten (histonen) (zie figuur 15). In de cellen van een mens liggen 

in elke celkern 46 van zulke chromosomen. Als je de DNA-draden uit één 

cel achter elkaar zou leggen, dan zou je zo’n twee meter DNA-draad 

hebben. Om deze hoeveelheid in een celkern te laten passen en te 

voorkomen dat de draden met elkaar in de knoop raken, worden ze 

opgerold rondom de histonen. 
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Figuur 15: van chromosoom naar DNA. (Bron: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Chromosoom_Dutch_text.png) 

 

Tijdens het delen van een cel zijn de chromosomen met een microscoop 

zichtbaar. Dit komt doordat ze zich tijdens een celdeling heel compact 

oprollen (spiraliseren), waardoor de draden korter en dikker worden. 

19. Opdracht 

DNA van een menselijk cel is in uitgerolde toestand zo’n 2 meter lang. Een 

chromosoom tijdens een celdeling is slechts één tot enkele micrometers 

lang. De diameter van een celkern is ongeveer 0,01 mm. 

Chromosoom 1 van de mens is tijdens een celdeling ongeveer 13x 

dubbelgevouwen. 

 

Neem een garendraad van 4 meter en probeer deze 13x dubbel te vouwen. 

Hoe lang (en hoe dik) is je dubbelgevouwen garendraad? 

6.2  Een nucleotide 

Een DNA-molecuul is opgebouwd uit twee ketens van nucleotiden. Een 

nucleotide (zie figuur 16) bestaat uit drie onderdelen: 

 

Fosfaatgroep 
De fosfaatgroep bestaat uit fosfaat (PO4

3-). 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Chromosoom_Dutch_text.png
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Suikermolecuul 
In het DNA komt het suikermolecuul desoxyribose (in het Engels: 

deoxysibose) voor. Desoxyribose is een monosacharide die veel lijkt op 

ribose. Het molecuul bestaat uit vijf C-atomen, welke genummerd zijn van 

één tot en met vijf, waarbij je begint links van het O-atoom in de ring en 

met de klok mee telt. 

20. Opdracht 

a. Zoek in een informatieboek de structuurformule van desoxyribose op. 

b. Teken het desoxyribose molecuul na in je schrift en geef daarbij ook 

alle C- en H-atomen aan. 

c. Nummer op de juiste wijze de C atomen van 1 t/m 5. 

d. Omcirkel met een rood potlood het 3e en 5e C-atoom en zet een 

sterretje bij het eerste C-atoom. 

 

e. Aan het 3e en het 5e C-atoom zit een fosfaatgroep vast. Zoek op in een 

informatieboek hoe zo’n fosfaatgroep er uit ziet. 

f. Teken ook de fosfaatgroepen in je tekening. 

 

Stikstofbase 
Aan het eerste C-atoom van desoxyribose zit een stikstofbase vast. Er 

koen in het DNA vier verschillende soorten stikstofbasen voor: Adenine, 

Cytosine, Guanine en Thymine, afgekort met A, C, G en T. 

Een stikstofbase bevat meerdere stikstofatomen (N-atomen). 

 

 
Figuur 16: een nucleotide bestaat uit een fosfaatgroep, een suikermolecuul en een 
stikstofbase. 

 

Bij de stikstofbasen wordt een onderscheid gemaakt in purine (Adenine en 

Guanine) en pyrimidine (Thymine en Cytosine). Een purine bestaat uit een 

5-ring en een 6-ring die met elkaar verbonden zijn. Een pyrimidine bestaat 

enkel uit een 6-ring. 
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6.3  Het vormen van een nucleotideketen 

In een nucleotide zit de fosfaatgroep gebonden aan het vijfde C-atoom van 

desoxyribose en de stikstofbase aan het eerste C-atoom. Het vormen van 

een keten van nucleotiden (polymerisatie) vindt plaats door een 

condensatiereactie, waarbij het derde C-atoom van desoxyribose een 

binding aangaat met de fosfaatgroep van de volgende nucleotide (zie 

figuur 17). De keten die zo ontstaat, is een polyester van afwisselend 

suikermoleculen en fosfaatgroepen. Zo’n keten kan bestaan uit vele 

miljoenen aan elkaar gekoppelde nucleotiden. 

 

 

Figuur 17: bij het aan elkaar koppelen van nucleotiden splitst difosfaat zich af. 

 

De afwisselende streng van een fosfaatgroep en een desoxyribose vormen 

de leuningen van de DNA wenteltrap. De twee strengen van het DNA lopen 

antiparallel: bij de ene streng zit het 5e C-atoom van de desoxyribose aan 

het begin en het 3e C-atoom aan het eind. We spreken daarom ook van een 

5’-eind en een 3’-eind. Bij de andere streng is het precies het zelfde, maar 

complementair (zie figuur 18). 
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Figuur 18: opbouw van een DNA keten. 
(Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:DNA_chemical_structure.svg) 

6.4  Het vormen van een DNA-molecuul 

De twee nucleotiden ketens worden met elkaar verbonden door de 

stikstofbasen, zij vormen als het ware de traptreden van de wenteltrap. 

De stikstofbasen kunnen maar op één specifieke manier met elkaar 

verbonden zijn. Adenine en Thymine zijn met elkaar verbonden; Guanine 

en Cytosine zijn met elkaar verbonden. Dit wordt basenparing genoemd. 

 

In het DNA ligt: 

 Adenine tegenover Thymine 

 Guanine tegenover Cytosine 

 

De verbinding tussen de stikstofbasen wordt gevormd door 

waterstofbruggen (H-bruggen, figuur 19). Het H-atoom van de OH- of NH-

groep van de ene stikstofbase vormt een soort brug met het O-  of N-atoom 

van de tegenoverliggende stikstofbase. De kracht tussen de moleculen door 

deze waterstofbruggen zijn vrij sterk, ongeveer 1/10 van de sterkte van 

een atoom- of ionbinding. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:DNA_chemical_structure.svg
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Figuur 19: een deel van een DNA-keten. 

21. Opdracht 

a. Zoek in een informatieboek de structuurformules op van de vier 

stikstofbasen. 

b. Teken de vier stikstofbasen over in je schrift, teken daarbij ook alle C- 

en H-atomen.  

c. Geef in je tekening aan met welk N-atoom de stikstofbase verbonden is 

met het 1e C-atoom van de desoxyribose. 

d. Geef ook aan op welke plaatsen er waterstofbruggen gevormd zouden 

kunnen worden. 

e. Hoeveel waterstofbruggen kunnen er gevormd worden tussen een 

Adenine en Thymine basenpaar? 

f. Hoeveel waterstofbruggen kunnen er gevormd worden tussen een 

Guanine en Cytosine basenpaar? 

g. Welke basenpaarbinding zal het sterkst zijn? 
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Figuur 20: een dubbele helix in het DNA-

molecuul. (bron: Michael Ströck) 

 

Omdat de stikstofbasen vaste paren vormen, noemen we de twee 

nucleotideketens van een DNA molecuul complementair.  

22. Vraag 

De helft van een DNA-keten is bekend bij iemand en die geeft hem weer 

zoals hieronder beschreven staat: 

 D P D P D P D P D P … 

 A  C  G  A  T 

  

 … D P D P D P 

    A  C  C 

  

a. Wat wordt bedoeld met de letter D en de letter P? 

b. Schrijf deze helft van de DNA-keten over in je schrift. 

c. Schrijf daaronder de complementaire streng. 

 

Door de waterstofbruggen tussen de stikstofbasen wordt er een 

draaiing in het DNA-molecuul veroorzaakt (zie figuur 20). De 

vorm die daarbij ontstaat wordt een dubbele helix genoemd. Er 

bestaan drie helix-vormen van DNA: α, β en Ζ 

De ontdekking van de chemische structuur van DNA werd in 1953 

gedaan door James D. Watson en Francis Crick. In 1962 

ontvingen zij hiervoor, samen met Maurice Wilkens (en Rosalind 

Franklin postuum), een Nobelprijs. 

23. Opdracht 

Maak met behulp van een chemie modellendoos per tweetal één 

nucleotide. 

Probeer alle nucleotiden aan elkaar te koppelen, zodat één DNA-

molecuul ontstaat. 

 

6.5  Het verdubbelen van DNA 

Tijdens het verdubbelen van het DNA (DNA replicatie), worden 

eerst de waterstofbruggen tussen de stikstofbasenparen 

verbroken. Dit gebeurt door het enzym DNA-helicase. Dit enzym 

ritst de twee DNA-ketens, voor een deel van het DNA-molecuul, 

los van elkaar. 

In de kern komen vrije nucleotiden voor. Het enzym DNA-

polymerase schuift langs de enkelvoudige nucleotideketen van 

het DNA-molecuul en vormt nieuwe fosfaatesters tussen de vrije 

nucleotiden en de stikstofbasen in de keten. Deze reactie kost 

veel energie, welke geleverd wordt doordat van elke vrije 

nucleotide telkens een difosfaat wordt afgesplitst. 
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Tegen beide oorspronkelijke DNA-ketens wordt zo een nieuwe 

complementaire keten gevormd. 

 

5. Achtergrondinformatie: DNA-polymerase 

Het DNA-polymerase kan slechts in één richting langs een nucleotideketen 

bewegen, van 3’-eind naar het 5’-eind. Hierdoor wordt de nieuwe 

complementaire DNA-keten gevormd van 5’-eind in de richting van het 3’-

eind. 

Langs de ene DNA-keten (leidende streng) is het geen probleem en kan het 

DNA-polymerase gewoon de hele keten langs schuiven. Langs de andere 

keten (volgende streng) kan het DNA-polymerase slechts op bepaalde 

punten starten. Het bouwt zo de nieuwe complementaire keten stukje voor 

stukje. Deze losse stukjes DNA heten Okazaki-fragmenten. Het enzym 

DNA-ligase zorgt er uiteindelijk voor dat al deze Okazaki-fragmenten met 

elkaar worden verbonden (zie figuur 21). 

 
Figuur 21: DNA-replicatie, de leidende streng kan in één keer gevormd worden, de 
volgende streng wordt in fragmenten gevormd, welke met behulp van DNA-ligase met 
elkaar verbonden worden. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:DNA_replication_en.svg) 

24. Opdracht 

Bekijk de animatie van DNA-replicatie op ►URL4. 

 

6.6  De code van het DNA 

Het DNA bestaat dus uit een dubbele streng nucleotiden, die op hun beurt 

weer zijn opgebouwd uit een suiker, een fosfaatgroep en één stikstofbase. 

De stikstofbase kan zijn Adenine (A), Thymine (T), Guanine (G) of Cytosine 

(C). Maar waar zit nu die genetische code? 

De suiker en fosfaatgroep zijn steeds hetzelfde, daar kan dus geen code in 

zitten. Maar de stikstofbasen verschillen, en in de volgorde daarvan zit nu 

de genetische code. Een reeks basen op een DNA streng kan bijvoorbeeld 

zijn AATGTACGTAA. Dit zou je dus kunnen beschouwen als een ‘woord’ 

geschreven in ‘DNA-taal’ met gebruik van vier verschillende ‘letters’. 

Genen bestaan dus uit dit soort ‘woorden’. Deze ‘woorden’ moeten 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:DNA_replication_en.svg
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‘vertaald’ worden om de cel eiwitten te laten maken. Je hebt in paragraaf 

3.3 gezien dat eiwitten lange ketens zijn van aminozuren. De ‘woorden’ in 

het DNA geven aan welke aminozuren de cel aan elkaar moet maken en 

welk eiwit er dus gemaakt wordt. Hoe de cel dat precies doet leer je in 

hoofdstuk 8.  

 

Gebruikte websites: 

http://www.acdlabs.com/ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/DNA 

 

http://www.acdlabs.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/DNA
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7. DNA – isolatie 

In hoofdstuk 6 werd beschreven hoe DNA er scheikundig uitziet. In dit 

hoofdstuk ga je het werkelijk zichtbaar maken. Voor alle toepassingen van 

biotechnologie, zal DNA eerst uit de kernen van de cellen gehaald moeten 

worden. Dat is wat je in het practicum van dit hoofdstuk gaat doen. 

7.1  Modellen  

Omdat in werkelijkheid niet alles altijd even gemakkelijk gaat werkt men 

in de wetenschap vaak met modellen. Een model is een beperkte weergave 

van de werkelijkheid. Een voorbeeld van een model is het maken van een 

DNA-molecuul met behulp  van een chemiedoos. Een ander voorbeeld is 

een het gebruik van kruisingstabellen om een uitkomst van een kruising te 

voorspellen. Weer een ander voorbeeld is het gebruikmaken van een 

computerprogramma waarin de ontwikkeling van een appelboom wordt 

nagebootst waarbij verschillende factoren, zoals temperatuur, hoeveelheid 

water, toevoegen van kunstmest, enzovoort, veranderd kunnen worden. Er 

wordt dan vervolgens berekend wordt hoe goed de appelboom groeit. 

 

In dit practicum maken we ook gebruik van een model. Het is namelijk vrij 

moeilijk om DNA uit een appel te isoleren. Het “meeste” DNA zit in een 

appelpit. Deze zitten er echter in een appel niet zo heel veel. Uit de appel 

zelf valt niet zo heel veel DNA te halen en uit de bladeren van een 

appelboom is het vrij ingewikkeld om DNA te isoleren.  

Om inzichtelijk te maken hoe DNA uit een appel geïsoleerd wordt maken 

wij in dit practicum gebruik van een andere vrucht: de kiwi. We gebruiken 

in dit model dus een andere vrucht dan de appel zelf. 

25. Opdracht 

Bedenk bij iedere stap in dit practicum waarom je dat doet. Wanneer je 

bijvoorbeeld een vloeistof toevoegt, moet je jezelf afvragen wat doet deze 

stof precies. 

Geef aan bij de stappen 2, 3 en 6 waarom je dat doet. 

7.2  Practicum  

Dit practicumvoorschrift beschrijft de isolatie van DNA uit een kiwi. Deze 

vrucht staat model voor de appel. Na de beschrijving van het practicum 

staat er een Engelstalige practicumvoorschrift met afbeeldingen. 
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7.3  DNA-isolatie uit de kiwi  

Inleiding 
Eerst maak je het weefsel mechanisch stuk. Daarna breek je de 

membranen van de cel en rond de kern af met behulp van zeep. 

De celfragmenten verwijder je door filtratie; DNA en de oplosbare eiwitten 

blijven dan achter. Vervolgens breekt een enzym het eiwit af en wordt het 

DNA neergeslagen met ijskoude ethanol. 

 

Benodigdheden 

 3 g NaCl (1 lepeltje) 

 1 kiwi 

 10 ml afwasmiddel 

 ijswater 

 ijskoude ethanol 

 mes en snijbord 

 blender 

 filtratie-opstelling (trechter + filter) 

 waterbad 60 ºC 

 2 bekerglazen (250 ml). 

 

Werkwijze 
A. Bereiding van het kiwi-extract 

1. Voeg 3 g keukenzout aan 10 ml afwasmiddel, aanvullen tot 100 ml met 

demin water. Roer alles goed door elkaar. 

2. Schil de kiwi en snijdt hem en kleine stukjes voeg hem vervolgens toe 

aan het mengsel van keukenzout, afwasmiddel en water. 

3. Dit geheel precies 15 minuten in het waterbad van 60 ºC plaatsen. 

4. Filtreer het mengsel met behulp van filterpapier in een trechter. Je 

hebt ongeveer 20 ml filtraat (kiwi-extract) nodig. 

 

B.  Isoleren van DNA uit het kiwi-extract 

5. Giet het kiwi-extract in een reageerbuis tot deze half gevuld 

is(ongeveer 10 ml). 

6. Houd de reageerbuis scheef en voeg voorzichtig een gelijk volume (ca. 

10 ml) ijskoude ethanol toe.  

7. De buis 10 á 15 minuten laten staan. Nucleïnezuren zullen aan het 

grensvlak ontstaan (het DNA-snotje). 

8. In de DNA-snotje ontstaan gasbelletjes. Wanneer je lang genoeg wacht 

zal het DNA-snotje omhoog komen. Je kunt dan met een glasstaafje 

voelen hoe stevig het DNA-snotje is, of je kunt dit DNA met behulp van 

een Pasteurse pipet uit de reageerbuis halen. 
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26. Vraag 

Beantwoord de volgende vragen: 

a. In kiwicellen zit een eiwitsplitsend enzym dat de eiwitten in 

chromosomen splitst. Waarvoor is het in dit verband belangrijk dat het 

kiwimengsel precies 15 minuten in een waterbad van precies 60 oC 

staat? 

b. Het DNA ‘overleeft’ dit waterbad van 60 oC doordat het een stabiele 

structuur heeft. Waardoor is de structuur van DNA zo stabiel? 

 

Gebruikte websites: 

http://www.eibe.info/ 

http://www.eibe.info/
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8. De eiwitsynthese 

We kijken weer even naar het schema 

GEN  EIWIT  EIGENSCHAP 

We hebben in hoofdstuk 6 gezien dat een gen bestaat uit een keten van 

nucleotiden in het DNA. We weten dat een gen codeert voor een eiwit. Ook 

weten we dat een eiwit bestaat uit een keten van aminozuren. In dit 

hoofdstuk gaan we nu bestuderen hoe een gen (een keten van nucleotiden) 

in de cel vertaald wordt in een eiwit (een keten van aminozuren). 

 

Eiwitten spelen een belangrijke rol bij allerlei celprocessen. Twee 

belangrijke vormen van eiwitten zijn enzymen en hormonen. Enzymen zijn 

verantwoordelijk voor het versnellen van allerlei chemische reacties, 

hormonen doen dienst als regelstofjes in ons lichaam. Het produceren van 

eiwitten is een ingewikkeld proces met veel tussenstapjes. Een goed 

werkend eiwit wordt dan ook gemaakt door verschillende onderdelen van 

de cel. 

27. Vraag 

a. Noem één enzym en beschrijf de werking van dit enzym. 

b. Noem twee hormonen, geef aan waar deze hormonen gemaakt worden 

in het menselijk lichaam en wat de functie is van deze hormonen. 

c. Naast enzym of hormoon hebben eiwitten nog meer functies in je 

lichaam. Schrijf nog twee functies op die eiwitten uitvoeren. 

8.1  Het recept 

Het recept voor alle eiwitten ligt opgeslagen in het DNA van een cel. Je 

kunt het DNA vergelijken met een groot en dik kookboek in een 

bibliotheek. In een kookboek staan uiteraard recepten, maar er staat nog 

veel meer informatie in (zie figuur 22). Het kookboek begint echter vaak 

met een voorwoord, waarin de lezer duidelijk wordt gemaakt dat hij het 

beste kookboek heeft gekocht, met de lekkerste recepten. Uiteraard is er 

ook een inhoudsopgave en een bedankwoordje. Daarnaast moet het 

kookboek er aantrekkelijk uitzien en is het voorzien van talrijke foto’s 

waarbij het water je al direct in de mond loopt. Het DNA kan je 

vergelijken met de letters uit zo’n kookboek.  
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Figuur 22: een kookboek. (Bron: Vriendenvandetolbrug.nl) 

 

In het menselijk DNA staan ongeveer 25.000 recepten. Deze recepten 

worden genen genoemd en coderen samen voor 63.000 eiwitten. Deze 

eiwit-coderende genen nemen slechts 3% van de totale ruimte van het DNA 

in beslag, de overige 97% is dus eigenlijk overbodig. Die overbodige 97% 

wordt niet-eiwit-coderend-DNA genoemd, en behelst de regulatie, het 

bestaat vaak uit herhalingen van telkens dezelfde groepjes basenparen 

achter elkaar. Het nut van dit nonsens-DNA is voorlopig nog niet volledig 

duidelijk en onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. 

28. Vraag 

Het totale menselijke DNA bestaat uit ongeveer 3 miljard basenparen.  

a.  Bereken hoeveel basenparen er in totaal coderend zullen zijn. 

b.  Bereken uit hoeveel basenparen een gen gemiddeld zal bestaan. 

 

Als je in het kookboek op zoek gaat naar een recept voor een cake, dan 

blijkt dat je in het recept nogal kan variëren. Zo kan je besluiten om 

appeltaart of appelcake te maken. Dit is dan de gen-variatie ofwel de 

allelen. Dit maakt voor het eindproduct natuurlijk wel een verschil. 

Door wel of geen rozijnen in het recept te gebruiken is dan te vergelijken 

met het alternatief splicen van het DNA.   

 

In het kookboek heb je een heerlijk recept gevonden voor een appeltaart, 

dat je graag thuis wilt klaarmaken om je ouders mee te verrassen. Er is 

alleen één probleem, de bibliotheek leent het kookboek niet uit. Je zult 

dus een kopietje moeten maken van het recept. 

Het DNA ligt in onze cellen veilig opgeborgen in de celkern. Het DNA mag 

de celkern niet verlaten, terwijl het produceren van de eiwitten niet in de 

celkern plaatsvindt, maar in het cytoplasma. Daarom zal er dus een 

kopietje gemaakt moeten worden van het DNA. Dit kopietje heet mRNA 

(messenger-RNA; messenger = boodschapper). Het mRNA kan de celkern 

wel verlaten. In het kernmembraan zitten kleine openingen, de 

kernporiën. mRNA moleculen zijn klein genoeg om door deze kernporiën 

de celkern te verlaten in de richting van het cytoplasma. 
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29. Vraag 

Bedenk een reden waarom het DNA de celkern niet zou mogen verlaten. 

8.2  RNA en DNA 

RNA staat voor Ribo Nucleic Acid, oftewel Ribose Kern Zuur. Ribose is, net 

als desoxyribose, een suikermolecuul (monosacharide). RNA is op een 

vergelijkbare wijze als DNA opgebouwd. Een keten van afwisselend een 

fosfaatgroep en ribose vormen de leuning van het molecuul. De traptreden 

worden ook nu gevormd door stikstofbasen. Adenine, Cytosine en Guanine, 

zijn dezelfde stikstofbase als in het DNA. De vierde stikstofbase welke in 

het RNA voorkomt is Uracil. Thymine komt dus niet voor in het RNA. 

Adenine en Uracil vormen samen een basenpaar. De stikstofbasen zijn 

vastgebonden aan de ribose. 

Nog een verschil tussen DNA en RNA is het feit dat RNA slechts uit één 

keten bestaat, het is enkelstrengs. 

30. Opdracht 

a. Zoek in een informatieboek (Binas of Biodata) het monosacharide 

molecuul ribose en desoxyribose op. Teken beide moleculen in je 

schrift en geef alle C-, H- en O-atomen aan. Gebruik voor elke 

atoomsoort een andere kleur. 

b. Wat valt je op als je beide moleculen met elkaar vergelijkt? 

c. Omcirkel de plaats waar een verschil te zien is tussen de twee 

moleculen. 

d. Wat zou het voorvoegsel des- betekenen (denk aan desinfecteren, 

desinteresse)? 

e. Wat betekent het woordje oxy in desoxyribose? 

f. Verklaar de volledige naam desoxyribose uitgaande van een 

ribosemolecuul. 

 

g. Zoek in een informatieboek de stikstofbasen Thymine en Uracil op. 

Teken beide moleculen in je schrift en geef alle C-, H-, O- en N-atomen 

aan. Gebruik voor elke atoomsoort een andere kleur. 

h. Wat valt je op als je beide moleculen met elkaar vergelijkt? 

i. Geef met een sterretje aan welk atoom van Thymine vastzit aan de 

desoxyribose van het DNA, doe ditzelfde voor het atoom waarmee 

Uracil vastzit aan het ribosemolecuul van het RNA. 

 

Om het DNA te kunnen kopiëren in de vorm van RNA, moeten de twee 

ketens van het DNA eerst van elkaar losgekoppeld worden. Dit loskoppelen 

gebeurt op dezelfde manier als dat je de twee helften van een ritssluiting 

van elkaar ritst. Het enzym RNA-polymerase (dit is te vergelijken met het 

DNA-polymerase, maar nu wordt er maar één streng afgelezen) ritst de 

twee ketens uit elkaar. Nu kan er tegen één van de DNA-ketens een RNA-

keten gemaakt worden. Het DNA werkt als een soort van mal. Doordat er 
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basenparing optreedt, komt er tegenover elke nucleotide met een 

Cytosine-groep in het DNA een nucleotide met een Guanine-groep in het 

RNA te liggen. Tegenover elke nucleotide met een Adenine-groep in het 

DNA, komt een nucleotide met een Uracil-groep in het RNA te liggen (zie 

figuur 23). Voor een duidelijke schematische tekening hiervan zie ►URL5.  

Het maken van zo’n RNA keten wordt transcriptie genoemd. 

 

 

 
 

Figuur 23: transcriptie van DNA naar een RNA-keten gebeurt in de celkern met behulp van 
het enzym RNA-polymerase. (Bron: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Simple_transcription_elongation1.svg) 

 

31. Vraag 

Een deel van het DNA dat codeert voor een eiwit heeft de volgende 

basenvolgorde: 

T A C G T A C T G A C A T T T A A G C G C A T A G T C A T T 

 

a. Schrijf de DNA-keten over in je schrift. 

b. Schrijf onder de DNA-keten de RNA-keten die zal ontstaan tijdens de 

transcriptie. 

c. Schrijf ook de complementaire DNA-keten op. 

d. Wat valt je op als je de RNA-keten en de complementaire DNA-keten 

met elkaar vergelijkt? 

Evolutiebiologen denken dat het eerste leven op aarde over RNA als drager 

van erfelijk materiaal beschikte. DNA zou een perfectionering van het RNA-

molecuul zijn, en pas later in de evolutie zijn ontstaan. 

e. Leg uit waarom je DNA een perfectionering van RNA zou kunnen 

noemen. Gebruik in je uitleg in ieder geval het begrip mutatie. 

 

Nadat het volledige gen gekopieerd is in de vorm van RNA, laat de 

complete RNA-keten los van het DNA en ritsen de twee DNA-ketens weer in 

elkaar (zie figuur 24). Voor een andere duidelijke schematische tekening 

zie ►URL6.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Simple_transcription_elongation1.svg
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F
iguur 24: het transcriptie- en translatieproces. (Bron: Sebastiaan 

Donders; http://www.allesoverDNA.nl)   

 

32. Opdracht  

Bekijk eerst de animatie van de transcriptie op ►URL7 en vervolgens “the 

movie” van ►URL8. 

8.3  Fout! De hyperlinkverwijzing is 
ongeldig.Introns en exons 

Als je het kopietje van het recept bekijkt, dan is een groot deel van de 

bladzijde gevuld met witruimte, en ook sommige woorden zou je best wat 

compacter kunnen opschrijven om nog meer ruimte te besparen. 

 

33. Vraag 

Bij sommige woorden kun je met gemak een aantal letters weglaten en dan 

nog weet iedereen precies wat er staat. Een voorbeeld is: grtjs 

a. Wat wordt bedoeld met grtjs? 

b. Bereken hoeveel procent je hebt bespaard door een aantal letters weg 

te laten? 

c. Schrijf zelf nog drie woorden op waarbij je zonder dat het de lezer 

stoort letters weg kunt laten. 

http://www.allesoverdna.nl/
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Figuur25: benodigdheden om een appeltaart te maken. 
 

34. Opdracht  

In figuur 25 staat een kopie van het recept om een appeltaart te maken. In 

totaal bestaat het recept uit 414 tekens (exclusief spaties).  

a. Bedenk welke informatie uit dit recept je kunt weglaten of korter kunt 

opschrijven. Het moet nog wel mogelijk zijn om het recept te lezen en 

de taart te kunnen bakken. 

b. Onderstreep alle overbodige informatie. 

c. Bereken hoeveel procent van het totale kopietje uit overbodige 

informatie bestaat. 

 

Ook in het gevormde RNA zitten nog nucleotiden die ‘overbodig’ zijn. Deze 

overbodige stukjes RNA worden introns genoemd. De echt noodzakelijke 

informatie staat op de plaatsen die exons worden genoemd. Voordat het 

RNA de celkern kan verlaten, worden de introns eruit gehaald. De 

overgebleven exons worden aan elkaar gekoppeld en het RNA heet nu 

messenger-RNA. 

8.4  De eiwitfabriek 

In het cytoplasma liggen de eiwitfabrieken van een cel, de ribosomen (zie 

figuur 26).  

Voor een duidelijke schematische tekening zie ►URL9.  

De meeste ribosomen liggen overigens op de membranen van het 

endoplasmatisch reticulum. Een ribosoom is een bolvormig organel dat uit 

twee delen bestaat, een kleine subunit en een grote subunit. Als het mRNA 

(via het herkenningssignaal) bij de kleine subunit aankomt, komt de grote 

subunit er bovenop te liggen en kan het productieproces beginnen. 

 

Appeltaart 

 

Ingrediënten 

 

Voor het deeg: 

 300 gram zelfrijzend bakmeel 

 180 gram dieetmargarine 

 150 gram basterdsuiker 

 1 zakje vanillesuiker 

 snufje zout 

 

Voor de vulling: 

 1 kilogram appels, geschild en in blokjes 
gesneden 

 100 gram rozijnen, gewassen 

 40 gram suiker 

 

 3 volle theelepels kaneel 

 citroenrasp 

 citroensap 

 

Verder: 

 1 losgeklopt ei, waarvan ¾ door het beslag en ¼ 
om het deeg in de vorm mee te bestrijken 

 3 eetlepels paneermeel om overtollig vocht te 
absorberen 

 springvorm Ø 24 centimeter, ingevet 
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Figuur 26: de bouw van een ribosoom. (Bron: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ribosome_shape.png) 

 

Drie achtereenvolgende stikstofbasen (triplet) van het mRNA vormen de 

code (codon) voor één aminozuur. Bijvoorbeeld AUG (Adenine-Uracil-

Guanine) codeert voor het aminozuur methionine. Er zijn in totaal twintig 

verschillende soorten aminozuren. Maar er zijn met drie stikstofbasen 

achter elkaar maar liefst 64 (4x4x4 = 43) combinaties te maken. Er zijn dus 

meerdere combinaties die voor hetzelfde aminozuur coderen. 

 

35. Opdracht  

a. Zoek in een informatieboek de tabel op met de genetische code. Je 

ziet in deze tabel welk aminozuur bij welke volgorde van stikstofbasen 

hoort. 

b. Welk aminozuur hoort bij de stikstofbase-volgorde G C U van het mRNA? 

c. Zijn er nog meer codons voor ditzelfde aminozuur? Zo ja, schrijf al deze 

codons op. 

d. Bereken hoeveel mogelijk codes er zouden zijn als een codon niet uit 

drie, maar slechts uit twee stikstofbasen zou bestaan. 

e. Stel dat er geen vier verschillende stikstofbasen voorkomen in het 

mRNA, maar vijf verschillende stikstofbasen. Bereken hoeveel 

stikstofbasen er nu nodig zouden zijn in één codon om te coderen voor 

minimaal twintig verschillende aminozuren. 

f. Doe ditzelfde als er slechts twee verschillende stikstofbasen voorkomen 

in het mRNA. 

 

Het aflezen van de tripletten van een mRNA-keten gebeurt in het ribosoom 

met behulp van tRNA (transfer-RNA; transfer = verplaatsen). tRNA werkt 

als een soort vervoersbedrijf, het voert aminozuurmoleculen aan naar de 

ribosomen. Het tRNA heeft aan de ‘onderzijde’ een combinatie van drie 

stikstofbasen zitten, welke precies tegengesteld (anticodon) is aan de 

combinatie in het mRNA. Doordat op elk codon maar één anticodon past, 

worden de juiste aminozuurmoleculen aangevoerd (zie figuur 27) en bekijk 

ook de animatie op de ►URL10. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ribosome_shape.png


 

NLT-h015    Door de ZOETE appel heen bijten! 52 

 

 
 

Figuur 27: het koppelen van een tRNA met het anticodon en het aminozuur aan de mRNA-
keten gebeurt in de ribosomen. (Bron: http://kvhs.nbed.nb.ca/gallant/biology/translation.jpg) 

 

Elk aminozuur wordt gekoppeld aan de vorige, waarna het tRNA het 

ribosoom verlaat om een nieuw vrachtje op te halen. Terwijl het ribosoom 

langs de mRNA-keten schuift, wordt de aminozuurketen langer. Deze 

aminozuurketen is de basis (de primaire structuur) van het eiwit. 

Het aflezen van de mRNA-keten begint altijd bij het triplet AUG. Dit wordt 

het startcodon genoemd, het codeert voor het aminozuur Methionine. Elk 

eiwit begint dus met het aminozuur Methionine. Het aflezen van de mRNA-

keten stopt bij een stopcodon. Er zijn drie stopcodons: UAA, UAG en UGA. 

 

36. Opdracht  

a. Schrijf nogmaals de RNA-keten op die je bij vraag 31b hebt gevormd. 

b. Schrijf onder elk codon, het aminozuur waarvoor het codon codeert. 

c. Bekijk de animatie van de translatie op ►URL8. 

 

Het proces waarbij de mRNA-keten wordt afgelezen en de aminozuurketen 

wordt gevormd, wordt translatie genoemd (zie figuur 28). 

Nadat het mRNA volledig afgelezen is, wordt de aminozuurketen verder 

verwerkt. De mRNA-keten wordt tijdens het gebruik niet afgebroken en 

http://kvhs.nbed.nb.ca/gallant/biology/translation.jpg


 

NLT-h015    Door de ZOETE appel heen bijten! 53 

 

kan een aantal malen gebruikt worden. Net als het kopietje van het recept 

van de appeltaart. Uiteindelijk zal dit kopietje zo smerig zijn geworden 

door het veelvuldig gebruik en het hebben van koffievlekken, dat je het 

niet meer fatsoenlijk kunt lezen. De enige optie die dan nog rest is terug 

naar de bibliotheek om een nieuw kopietje te maken. 

 
Figuur 28: het translatie proces, waarbij in de ribosomen uitgaande van een mRNA-keten 

een aminozuurketen wordt gevormd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Translation-

geneticsNL.png) 

 

37. Vraag 

Doordat het RNA bij veelvuldig gebruik de kans heeft beschadigd te raken, 

wordt het onbruikbaar. Stel dat er in de bij vraag 31a gevormde RNA-keten 

een foutje optreedt, waardoor er één stikstofbase wegvalt. 

 

T A C G T A C T G A C A T T T A G C G C A T A G T C A T T 

 

Na de drie Thymines is er een Adenine weggevallen. 

a. Schrijf opnieuw op welke aminozuren er achtereenvolgens aan elkaar 

worden gekoppeld. 

 

Ook kan er door een mutatie een stikstofbase in de RNA-keten veranderen. 

 

T A C G T A C T G A C A A T T A G C G C A T A G T C A T T 

 

Bij de drie Thymines is nu de eerste Thymine veranderd in een Adenine. 

b. Schrijf opnieuw op welke aminozuren er achtereenvolgens aan elkaar 

worden gekoppeld. 

c. Wat is het nadeel van het wegvallen of veranderen van een stikstofbase 

in de RNA-keten? 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Translation-geneticsNL.png
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Translation-geneticsNL.png


 

NLT-h015    Door de ZOETE appel heen bijten! 54 

 

6. Achtergrondinformatie: nog meer RNA 

Behalve messenger-RNA en tranfer-RNA bestaat er ook nog ribosomaal-RNA 

(rRNA). Het rRNA is onderdeel van het ribosoom en is verantwoordelijk 

voor het aan elkaar koppelen van de aminozuren in de te vormen 

aminozuurketen. Een eiwit en een RNA samen worden ook wel ribozym 

genoemd.  

8.5  Verdere verwerking 

De verdere verwerking van de aminozuurketen tot een volwaardig eiwit, 

gebeurt in het endoplasmatisch reticulum en het Golgi-systeem. Hierin 

wordt het eiwit op de juiste wijze opgevouwen. De lengte van de 

aminozuurketen, de soort aminozuren, de volgorde van de aminozuren en 

de wijze van opvouwen bepalen uiteindelijk met wat voor soort eiwit je te 

maken hebt.  

38. Opdracht 

38.1 Animatie 

Bekijk de animatie van de transcriptie en translatie op ► URL11. 

38.2 Mindmap  

Er worden in hoofdstuk 8 een aantal kernwoorden aangeduid. Deze 

woorden staan cursief en vet gedrukt. 

a. Maak een mindmap of een samenvattend schematisch overzicht van dit 

hoofdstuk en zorg ervoor dat in ieder geval alle kernwoorden 

terugkomen in je mindmap of overzicht. Gebruik daarbij ook de 

volgende begrippen die al voor hoofdstuk 8 aan de orde zijn gekomen: 

allel, aminozuur, basenparing, celkern, DNA, enzym, fosfaatgroep, gen, 

nucleotide, stikstofbase. 

b. Maak voor de mindmap gebruik van de ►werkinstructie mind mappen 

in de NLT Toolbox. 

38.3 Dejenaa 

Lees de tekst in bron 7 over het Koninkrijk van Dejenaa van René Westra 

en beantwoord de vragen. 

a. De prinsen en prinsessen zijn in werkelijkheid moleculen. Hoe heten 

die moleculen? 

b. Welk molecuul wordt voorgesteld door de vijfhoek met de D? En welk 

molecuul wordt voorgesteld door de cirkel met de p? 

c. Met welke prins vormt Prinses Cytosine een paar? 

d. Welke celstructuur stelt de paleiswacht voor? 

e. Hoe heet het stiefzusje dat de plaats van prinses Thymine inneemt? 

f. Welke celstructuur stelt de herberg voor? 

g. Welk proces wordt weergegeven door het vormen van een lange ketting 

van ambtenaren en politieagenten? 
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7. Bron: Koninkrijk van Dejenaa 

Lang geleden heerste in het koninkrijk Cellula koning Dejenaa. Hij had 

twee lieftallige dochters, die prinses Cytosine en prinses Thymine heetten. 

Bovendien had hij twee stevig uit de kluiten gewassen zoons: prins Guanine 

en prins Adenine. Omdat het koningskinderen waren, hadden ze alle vier 

heel mooie fluwelen kleren aan, met de koninklijke tekens erop 

geborduurd. Aan de voorkant een vijfhoekig figuur met een D in het 

midden en op de rug een cirkel met de letter P. 

Op een dag riep koning Dejenaa zijn kinderen bij zich. “Er heerst onrust in 

het land. Het volk is in rep en roer en de productie stagneert. Ik wil dat 

jullie, verkleed als twee eenvoudige stellen, het paleis uitglippen en 

maatregelen nemen om de orde te herstellen’, zei de koning tegen zijn 

kinderen. “Nou”, zei Cytosine, “het lijkt me duidelijk wie met wie gaat, 

want mijn zusje en ik hebben allebei een andere favoriete broer!” De 

andere drie stemden daar meteen mee in. Korte tijd later keerden ze 

ontdaan terug. “De paleiswacht heeft mij tegengehouden”, snikte een van 

de prinsessen. “Volgens hem ben ik veel te zwak om te gaan, nu ik net ziek 

ben geweest.” “De wachters hebben gelijk”, zei Dejenaa. “Maar ik moet 

toch iets doen om de chaos te herstellen?” “Laat mij gaan”, klonk het 

zachtjes uit de tuin. “Jij, stiefzusje?”, zeiden de twee prinsessen. “Nee, 

ga jij maar de paarden verzorgen in de stal!” “Wacht eens’, zei de koning. 

“Het is nog niet zo’n gek idee, uiteindelijk is zij ook een prinses. Neem jij 

de plaats van je zusje dan maar in.”  

Zo gingen de twee stellen op weg. Na een lange zwerftocht bereikten ze 

een grote stad. Ze vonden een herberg die bestond uit twee 

halfcirkelvormige ruimtes. In die ruimtes zagen ze nogal wat 

ongemotiveerde politieagenten en andere ambtenaren. De twee stellen 

gingen ieder in gesprek met die mensen en wisten hen zoveel moed in te 

spreken dat zij uit hun lethargie ontwaakten en weer gemotiveerd raakten 

voor hun werk. Ze gaven elkaar allemaal een hand en vormden zo een 

lange ketting, waarna ze de herberg verlieten en aan de slag gingen. 

Binnen enkele dagen heerste er weer orde in de stad. Dat sloeg over op 

andere steden en het land bloeide als nooit tevoren. Het meest opgetogen 

was het stiefzusje. Voortaan werd zij net zo behandeld als de andere 

koningskinderen. Iedereen in het koninkrijk leefde nog lang en gelukkig. 

Gebruikte websites: 

http://www.vriendenvandetolbrug.nl/pivot/entry.php?id=37 

http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/transcription/index.htm 

http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/translation/index.htm 

http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/transcriptie.html 

http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/translation/index.htm
http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/transcriptie.html
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Figuur 29: bacterievuur bij een 
appelboom. (Bron: Peggy Greb, 
United States Department of 

Agriculture) 

9. Recombinant-DNA-techniek 

We weten dat een gen codeert voor een eiwit, dat op zijn beurt weer staat 

voor een bepaalde eigenschap: 

GEN  EIWIT  EIGENSCHAP 

In het eerste practicum (hoofdstuk 2) hebben we een eiwit van een micro-

organisme gebruikt (pectinase). Dit eiwit staat op het DNA van dat micro-

organisme beschreven als een ‘code’ van verschillende stikstofbasen. 

Aangezien de vier verschillende stikstofbasen (A, T, C en G) in ieder 

organisme voorkomen is deze “taal” dus algemeen. De vraag rijst dan al 

snel of het mogelijk is om een gen van het ene organisme in te bouwen in 

het DNA van een ander organisme. Op deze manier zou dat organisme ook 

die eigenschap kunnen bezitten. 

Recombinant-DNA-techniek is een vorm van genetische modificatie, 

waarbij DNA van verschillende organismen bij elkaar wordt gebracht. Je 

kunt op deze manier dus een organisme een eiwit laten produceren, 

waarvoor het zelf in eerste instantie niet het gen heeft. Er wordt bij 

recombinant-DNA-techniek veel gebruik gemaakt van bacteriën. 

39. Vraag 

Waarom wordt er juist gebruik gemaakt van bacteriën bij recombinant-

DNA-techniek? 

9.1  Isoleren van het gewenste gen 

Zoals in paragraaf 5.4 beschreven staat is het erg vervelend voor 

een appelteler wanneer zijn appels zijn aangetast door 

bacterievuur (zie figuur 29). Dit kan hij oplossen door appelrassen 

met elkaar te kruisen, zodat eigenschappen worden doorgeven 

aan nakomelingen.  

Tegenwoordig worden er appelrassen ‘gemaakt’ die resistent zijn 

tegen bacterievuur. 

40. Vraag 

Op welke manier zou je kunnen voorkomen dat de appels worden 

aangetast. 

 

Bacterievuur kan bestreden worden door een eiwit dat gemaakt wordt door 

een nachtvlinder (Hyalphora cecropia). Deze nachtvlinder komt voor in 

Noord-Amerika (zie figuur 30). Als de vlinder geïnfecteerd raakt met een 

bepaalde bacterie, gaat hij een eiwit maken dat deze bacterie moet 

doden. 
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Figuur 30: volwassen mannetje van Hyalphora cecropia, nachtvlinder uit Noord-Amerika. 
(Bron: Shawn Hanrahan, Insect collection Texas A&M University in College Station) 

 

In het DNA van deze nachtvlinder ligt dus het recept voor het eiwit. Dit 

recept zul je uit het DNA van de nachtvlinder moeten halen en in de cellen 

van de appelboom moeten stoppen, zodat de appelboom ook het eiwit kan 

gaan produceren bij een infectie met bacterievuur. 

 

Je zult voordat je het gewenste gen bij de appelboom kan inbrengen, dit 

eerst moeten isoleren uit de nachtvlinder. Het is niet zo eenvoudig om het 

volledige DNA uit een celkern van een organisme te halen en dan op zoek 

te gaan naar het gen dat je wilt hebben. Gemakkelijker is het om van het 

gen een kopietje te maken, in de vorm van mRNA, en dit uit de cel te 

halen. 

 

Met behulp van het enzym reverse-transcriptase kan langs de mRNA 

keten een enkelvoudige DNA keten worden gevormd. Het enzym reverse-

transcriptase komt van nature voor in virussen (zie tekstblok virussen). 

Nadat er een enkelvoudige DNA keten is gevormd, wordt de mRNA keten 

afgebroken. De complementaire DNA keten wordt gemaakt met behulp van 

het enzym DNA-polymerase. Het DNA dat nu ontstaat wordt 

complementair DNA (cDNA) genoemd. Het cDNA-fragment bevat nu alleen 

het gen dat je wilde isoleren. 

 

8. Achtergrondinformatie: virussen 

Virussen zijn geen organismen, omdat ze niet zelfstandig kunnen 

overleven, ze zijn afhankelijk van een gastheer. Een virus bestaat uit RNA 

of DNA binnen een eiwitmantel (capside). De eiwitmantel beschermt het 

virus tegen vernietiging. Virussen die alleen in dieren voorkomen hebben 

daarnaast nog een extra buitenwand, de envelop. 

Bij een infectie geven virussen hun RNA of DNA af aan de geïnfecteerde 

gastheercel. In de gastheercel wordt het RNA of DNA gekopieerd en 

ontstaan nieuwe virussen, waarbij de gastheercel kapot gaat. 
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Retrovirussen, zijn virussen die als erfelijk materiaal RNA bevatten. 

Daarnaast hebben zij het enzym reverse-transcriptase, waarmee ze RNA 

kunnen omzetten in DNA. Het DNA wordt vervolgens ingebouwd in het DNA 

van de geïnfecteerde gastheercel. Het bekendste retrovirus is HIV (Human 

Immunodeficiency Virus), de veroorzaker van aids. 

 

41. Opdracht 

Bij genetische modificatie wordt veel gebruik gemaakt van virussen en 

bacteriën. Zoek in een informatieboek een afbeelding van een virus en een 

bacterie op. 

a.  Neem beide afbeeldingen over in je schrift. 

b.  Benoem de onderdelen die je herkent. 

9.2 Gebruik maken van bacteriën 

Er wordt bij recombinant-DNA-techniek veel gebruik gemaakt van 

bacteriën. Bacteriën zijn eencellige organismen zonder celkern. Hun DNA 

zweeft dan ook los in hun cel. Bacteriën hebben meestal een ringvormig 

chromosoom, vaak vergezeld van één of meer veel kleinere ringvormige  

DNA moleculen (een plasmide) die aanvullende informatie bevatten. De 

plasmiden kunnen zich onafhankelijk van de andere bacteriechromosomen 

delen. 

 

Plasmiden worden uit de bacteriën geïsoleerd en behandeld met een 

restrictie-enzym. Hierdoor breken de kringvormige DNA-moleculen van de 

plasmiden open. Een restrictie-enzym knipt op een specifieke plaats in het 

DNA een DNA-keten open. Door zowel de plasmide als het cDNA-fragment 

met hetzelfde restrictie-enzym te behandelen, ontstaat er bij ieder 

uiteinde een stukje enkelstrengs-DNA. De uiteindes van ieder fragment zijn 

identiek en complementair, hierdoor passen de uiteinden van de plasmide 

en het cDNA-fragment precies aan elkaar. Het enzym DNA-ligase verbindt 

de DNA-fragmenten. 

42. Opdracht 

Op het knipblad in bijlage 1 staan een aantal stroken met een plasmide van 

een bacterie en het cDNA van een nachtvlinder. 

a.  Knip de stroken DNA uit. 

b.  Plak de uiteinde van de ontstane DNA strook van de bacterie aan 

elkaar; er ontstaat een kringvormig DNA (plasmide). 

 

Het restrictie-enzym scant het complete DNA  naar de combinatie G A A T 

T C en knipt na de G. 

c. Ga zowel in de plasmide-DNA als het cDNA van de nachtvlinder op zoek 

naar deze combinatie. 
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d. Knip na de G, let op dat je een stukje enkelstrengs-DNA overhoudt.  

e. Plak het cDNA in de plasmide. 

f. Bevestig het label aan de ingebouwde DNA. 

Wetenschappers weten nu dat bij de bacteriën die ‘kleur bekennen’ het 

nieuwe DNA goed is ingebouwd. 

g. Voor welke aminozuren codeert het stuk cDNA dat ingebouwd is in de 

plasmide? 

 

Nadat de plasmide bewerkt is, wordt deze weer terugbracht in een 

bacterie. Hiervoor is het vaak noodzakelijk dat de bacteriën een 

temperatuur- of ladingsschok krijgen.  

Doordat bacteriën zich ongeslachtelijk voortplanten, hebben alle 

nakomelingen hetzelfde DNA. Ze hebben dus allemaal het ingebrachte gen 

in hun plasmide. 

 

 
Figuur 31: inbrengen van een gen in de plasmide van een bacterie en het klonen van de 
bacterie. (Bron: 

http://www.obgynacademy.com/basicsciences/fetology/genetics/images/chimericDNA.gif) 

 

Het voordeel van bacteriën is dat ze eenvoudig te gebruiken plasmiden 

hebben, ze kunnen zich ontzettend snel voortplanten (zie figuur 31). Onder 

gunstige omstandigheden kan een bacterie zich iedere 20 minuten delen. 

Tevens zijn ze gemakkelijk te gebruiken en te bewaren in een 

laboratorium. 

http://www.obgynacademy.com/basicsciences/fetology/genetics/images/chimericDNA.gif
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9.3 Van bacterie naar appelboom 

We hebben nu het gewenste gen weliswaar in de plasmide van een bacterie 

zitten, maar daarmee hebben we nog geen appelbomen die resistent zijn 

tegen bacterievuur. Daarvoor zal het gen overgebracht moeten worden van 

de bacterie naar het DNA van de appelboom. 

Voor het introduceren van nieuwe genen in een plantencel wordt vooral 

gebruik gemaakt van de bodembacterie Agrobacterium tumefaciens. Het 

gewenste gen kan met behulp van restrictie-enzym en DNA-ligase in het 

plasmide worden gezet en in de bacterie worden gebracht. De bacterie zal 

dan een deel van het plasmide in de plantencel injecteren. De plantencel 

kan weer uitgroeien tot een nieuwe appelboom. De appelbomen die hieruit 

ontstaan noemen we transgene organismen of genetisch gemodificeerde 

organismen (GMO). 

 

Uiteraard moet eerst onderzocht worden of de genetisch gemodificeerde 

appelbomen wel degelijk bestand zijn tegen bacterievuur en of ze geen 

gevaren opleveren voor de volksgezondheid. 

43. Vraag 

Waarom zou het ongewenst zijn om organismen genetisch te modificeren? 

44. Opdracht 

Lees bron 9 en beantwoord de vragen. 

 

9. Bron: genetische modificatie kan appelteelt 

milieuvriendelijker maken 

18 feb 2008 - Plant Research International 

 

Genetische modificatie van appels kan er voor zorgen dat de fruitteelt 

milieuvriendelijker wordt. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR 

waarbij 280 genetisch gemodificeerde appelbomen in een veldproef zijn 

onderzocht op hun weerstand tegen schurft, de belangrijkste 

schimmelziekte in de appelteelt. De genetisch gemodificeerde appelbomen 

vertoonden tot 60% minder aantasting door de schimmel. Daardoor zijn er 

minder bestrijdingsmiddelen nodig om de boom gezond te houden. 

 

Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, ontwikkelde 

in 1994 appelboompjes met extra erfelijk materiaal dat uit gerst afkomstig 

was. In gerst codeert dit stukje DNA voor de aanmaak van een stof die de 

gerstekorrels beschermt tegen binnendringende schimmels. Uit onderzoek 

in het laboratorium bleek dat deze stof ook werkzaam was tegen de 

schimmel die appelschurft veroorzaakt.  
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Daarom verwachtten de onderzoekers dat door het inbouwen van het DNA 

uit gerst, appelbomen beschermd zouden kunnen worden tegen schurft. Er 

zouden dan minder chemische bestrijdingsmiddelen tegen de schimmel 

ingezet hoeven te worden. 

 

In 2003 is een aantal genetisch gemodificeerde bomen van de rassen Gala 

en Elstar en een aantal ‘controle-bomen’ in een onderzoeksboomgaard 

geplaatst. In deze boomgaard werd de schurftschimmel niet chemisch 

bestreden. De onderzoekers volgden de aantasting door de 

schurftschimmel op alle bomen. Op die manier konden ze vaststellen of het 

via genetische modificatie ingebrachte DNA de bomen inderdaad kon 

beschermen tegen deze belangrijke schimmelziekte. 

 

Dit bleek inderdaad het geval. De Gala-lijn met de beste weerstand 

(resistentie) had 60% minder schurft-aantasting dan de niet genetisch 

gemodificeerde bomen. Dat betekent dat de genetisch gemodificeerde 

bomen aanzienlijk minder chemische bescherming nodig hebben. 

 

In de onderzoekboomgaard stonden ook Santana-bomen, een appelras dat 

door Plant Research International via kruisingsveredeling is ontwikkeld en 

ook resistent is tegen de schurft. Deze bomen bleken zich nog beter tegen 

de schimmel te kunnen verdedigen.  

 

De Santana-bomen maken echter gebruik van een heel ander 

verdedigingssysteem dan het gerst-systeem in de genetisch gemodificeerde 

bomen. Als het systeem van gerst en het systeem van Santana via 

genetische modificatie in appels zou worden gecombineerd, zouden de 

bomen waarschijnlijk nog meer weerstand tegen de schimmel hebben en 

hun weerstand langer behouden dan nu het geval is. Dan zou het gebruik 

van chemische gewasbescherming wellicht helemaal niet meer nodig zijn. 

 

De onderzoekboomgaard is gedurende de vierjarige veldproef twee maal 

door vandalen vernield. Dat heeft tot een schadepost geleid, maar het 

onderzoek kon desondanks goed worden afgerond. 

 

a. In de appels zijn genen aangebracht waardoor ze beter bestand zijn 

tegen schurft. Beschrijf de techniek die het mogelijk maakt om extra 

genen aan plantencellen toe te voegen. 

b. Waarom is het bij planten minder eenvoudig om genen toe te voegen, 

dan bij bacteriën? 

c. Uit welke appelrassen zou de ‘controle-bomen’ bestaan hebben? 

d. Santana appelbomen zijn door kruisveredeling ontwikkeld. Wat wordt 

bedoelt met kruisveredeling? 
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e. Actievoerders hebben de proefvelden tot twee keer toe vernield, wat 

zou een reden geweest kunnen zijn van de actievoerders om de 

proefvelden te vernielen? 

f. Wat is het voordeel (zowel ecologisch als economisch) van de genetisch 

gemodificeerde appelbomen?  

 

Gebruikte websites: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyalophora_cecropia 

http://library.wur.nl/frontis/allergy_matters/11_gilissen.pdf 

http://www.patentstorm.us/patents/6100453-fulltext.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_blight 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Retrovirus 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Virus_%28biologie%29 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetische_manipulatie 

http://www.pri.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Genetische_modificatie_kan_appelteelt

_milieuvriendelijker_maken_.htm 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyalophora_cecropia
http://library.wur.nl/frontis/allergy_matters/11_gilissen.pdf
http://www.patentstorm.us/patents/6100453-fulltext.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_blight
http://nl.wikipedia.org/wiki/Retrovirus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Virus_%28biologie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetische_manipulatie
http://www.pri.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Genetische_modificatie_kan_appelteelt_milieuvriendelijker_maken_.htm
http://www.pri.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Genetische_modificatie_kan_appelteelt_milieuvriendelijker_maken_.htm
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Figuur 32: DNA-gelelektroforese  na 

PCR. (Bron: http://www.bioexpress.com) 

10. Polymerase Chain Reaction 

De genetisch gemodificeerde appel uit het hoofdstuk 9 bezit dus een gen 

van een nachtvlinder (Hyalphora cecropia). Hierdoor is dit nieuwe 

(transgene) appelras bestand tegen bacterievuur. Na veel onderzoek blijkt 

ook dat dit gemodificeerde appelras niet schadelijk is voor de 

volksgezondheid. Dit betekent dat er door fruittelers mee geteeld mag 

worden.  

10.1  Van één, naar meerdere DNA-moleculen 

Er is een fruitteler die met deze genetisch gemodificeerde 

appel zou willen gaan kruisen, om het gen tegen bacterievuur 

door te geven aan een ander appelras met andere gunstige 

eigenschappen. Je zou je kunnen voorstellen dat er een 

appelras is met een eigenschap dat ze minder water nodig 

heeft, maar niet het gen tegen bacterievuur bezit. Wanneer de 

fruitteler deze twee appelrassen dus met elkaar gaat kruisen, 

dan is het zijn bedoeling om een appelras te krijgen met beide 

gunstige eigenschappen.  

Wanneer de fruitteler zover is dat de eerste nakomelingen van 

de beide appelrassen aan de boom hangen is het een spannend 

moment. Hij wil natuurlijk weten of deze nieuwe appels beide 

genen bezitten. Dit kan hij te weten komen door het DNA te 

onderzoeken het eerste eigen blad van de kiemplant van deze 

nieuwe appelboom. Om het DNA te onderzoeken op het bezit 

van deze genen hoeft hij niet de gehele appel te nemen. Wanneer je één 

appelcel met een kern bezit, heb je ook het DNA van deze appel. Eén 

molecuul DNA is natuurlijk te weinig om er DNA-onderzoek mee uit te 

voeren. Je zou als het ware dit ene DNA-molecuul een aantal malen 

moeten kopiëren om er voldoende van te hebben. Er is tegenwoordig een 

methode om DNA te vermeerderen, dit is de PCR-methode. 

45. Vraag 

Stel dat het gen tegen bacterievuur recessief (b) is en het gen om met 

weinig water te kunnen leven (w) ook recessief is. Wanneer de ene ouder 

homozygoot is voor het gen tegen bacterievuur en heterozygoot is voor 

weinig water en de andere ouder is heterozygoot voor het gen tegen 

bacterievuur en homozygoot voor weinig water, wat is dan de kans dat de 

nakomelingen homozygoot zullen zijn voor beide recessieve (bbww) 

eigenschappen? 

http://www.bioexpress.com/
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10.2  PCR 

PCR is de afkorting voor Polymerase Chain Reaction (polymerase 

kettingreactie). Met behulp van deze techniek wordt een kleine 

hoeveelheid van een specifiek stuk DNA meerdere keren vermenigvuldigd. 

Deze techniek is belangrijk, omdat je vaak maar een klein beetje DNA uit 

een weefsel hebt en je voor analyses vaak meer materiaal nodig hebt. Met 

de PCR-methode kun je van een klein stukje DNA ‘eenvoudig’ grotere 

hoeveelheden maken (voor een versimpelde voorstelling zie afbeelding 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 33: de PCR-methode. (Bron: http://www.nobelprize.org) 

 

De PCR-techniek kent een cyclus die uit drie fasen bestaat. De drie fasen 

van de PCR-methode noemt men (figuur 34):  

1. Denaturatie (90oC) 

2. Hybridisatie (55oC) 

3. Extensie (70oC) 

 

Tijdens de eerste fase wordt het DNA gedenatureerd door een 

temperatuursverhoging. Dat houdt in dat de waterstofbruggen tussen de 

basen van de DNA-strengen worden verbroken. Hierdoor valt de dubbele 

helix uit elkaar en ontstaan er twee enkele strengen.  

Daarna (fase 2) worden er primers toegevoegd. Deze primers zijn hele 

kleine stukjes DNA die complementair zijn aan de uiteinde van de twee 

enkelstrengs stukken DNA. Deze primers zorgen ervoor dat de 

complementaire streng, bestaande uit nucleotiden, van de ene helft van 

http://www.nobelprize.org/
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het DNA weer wordt aangemaakt. Hiertoe moeten de nucleotiden de 

tegenoverliggende basen (A, T, C en G) bezitten en weer aan elkaar 

‘geplakt’ worden. Dit noemt men “annealing” of hybridisatie. 

Tot slot wordt er in de derde fase het enzym polymerase toegevoegd. Dit 

enzym zorgt ervoor dat de nucleotiden van de nieuwe complementaire 

streng weer aan elkaar worden gekoppeld. Op deze manier wordt de 

hoeveelheid DNA verdubbeld.  

Door deze PCR cyclus meerdere malen uit te voeren (ca. 30 – 35 keer) 

wordt het stukje DNA vele malen (namelijk 230 – 235 keer, dus van 1,07 · 109 

tot 3,4 · 1010 keer) vermenigvuldigd. De groei verloopt exponentieel. Dat 

wil in dit geval zeggen dat in elke cyclus verdubbeling plaatsvindt van het 

aantal moleculen. De hoeveelheid DNA in de PCR groeit exponentieel.  

 

Zie ►URL12 voor extra uitleg en een duidelijke illustratie van de PCR-

methode. 

 

10. Achtergrondinformatie: exponentiële groei 

Je kunt de toename van het aantal DNA-moleculen vergelijken met de 

toename van het aantal graankorrels op een schaakbord. In vakje één 

leggen je 1 korrel (20), in vakje twee 2 korrels (21), in vakje drie 4 korrels 

(22), in vakje vier 8 korrels (23), in vakje vijf 16 korrels (24) etc. In vakje 64 

komen er dus 263 graankorrels. Zoveel graan groeit er niet op de gehele 

wereld. Dit groeiproces noemt men exponentiële groei. Bacteriën 

vermenigvuldigen ook exponentieel, dat wil zeggen in elk tijdsinterval 

(bijvoorbeeld 30 min) verdubbelt het aantal bacteriën in een 

bacteriekolonie.  

Behalve exponentiële groei bestaat er ook explosieve groei. Dat wil zeggen 

dat de populatie in een steeds kortere tijd verdubbelt. 

46. Opdracht 

46.1 PCR-cyclus 

In paragraaf 10.2 staat de PCR-cyclus 30-35 maal uitgevoerd moet worden 

om voldoende DNA-materiaal te krijgen. 

a. Geef aan in een tabel hoeveel DNA je hebt na 30 stappen. Ga er van uit 

dat je met 1 DNA-molecuul begonnen bent. 

b. Maak vervolgens van deze tabel een grafiek.  

c. Hoe noemt men deze manier van vermenigvuldigen? 

46.2 Explosieve groei 

Leg uit dat de menselijke populatie tot recent explosief is gegroeid en dat 

de groei nu mogelijk wat afzwakt. 

46.3 Primers 

a. Waarom heeft men bij de PCR-methode primers (P in afbeelding 34) 

nodig? 
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b. Waarom is een primer nodig aan beide uiteinde van het te 

vermenigvuldigen stuk DNA?  

 

 

 
Afbeelding 34: PCR-techniek. (Bron: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Polymerase-kettingreactie) 
 

10.3  Toepassingen PCR 

Met behulp van de PCR-methode wordt het DNA vermenigvuldigd en kan dit 

vermeerderde DNA bestudeert worden. Naast het toepassen in de 

kruisingen van de verschillende appelrassen om te kijken of het gen 

doorgegeven is aan de nakomelingen wordt de vermeerdering van DNA door 

middel van de  PCR-methode ook voor andere doeleinden toegepast.  

Het bekendst is het gebruik bij forensisch onderzoek. Op de plaats van een 

delict wordt soms zeer weinig DNA gevonden. Door gebruik te maken van 

de PCR-methode en het DNA te vermeerderen kan vaak toch een volledig 

DNA-profiel van stukjes DNA gemaakt worden. Het gevonden DNA wordt 

net zo vaak gekopieerd tot er genoeg van is.  

Een ander voorbeeld is het medisch gebruik van deze methode bij 

bijvoorbeeld erfelijkheidsonderzoek. Het wordt dan bijvoorbeeld gebruikt 

om bij een ongeboren kind te onderzoeken of het lijdt aan een erfelijke 

ziekte die binnen de familie voorkomt.  

Tegenwoordig gebruikt men de PCR-methode ook bij het opsporen van de 

MRSA-bacterie (ziekenhuisbacterie) in ziekenhuizen. Je hebt namelijk maar 

weinig DNA-materiaal nodig om deze bacteriële infectie op te sporen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Polymerase-kettingreactie
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Zodoende kan een ziekenhuis eerder de nodige voorzorgsmaatregelen 

nemen. Hierdoor worden er minder mensen besmet met deze bacterie. 

47. Opdracht 

a. Lees het artikel CSI Veendendaal in bron 11. 

Hierin staat dat het moeilijk is om van hete drollen een DNA-profiel te 

maken met behulp van de PCR-methode omdat het DNA deels is afgebroken 

is.  

b. Leg uit hoe dit komt. 

 

11. Bron: CSI Veenendaal 
Door Gaby van Caulil, bionieuws 8, 12-05-2006 

 

‘You wanna see this’, roept de knappe, blonde agente gehaast. Haar baas draait zich om. Samen 

spoeden ze zich naar het lab. Flats, de deur zwaait open. Muziek zwelt aan. Twee DNA-profielen 

komen in beeld. ‘Exact hetzelfde,’ merkt de blondine op, ‘de drol kwam van de border collie van 

meneer Vreugdenhil.’ 

 

Afgelopen maandag meldde D66-fractievoorzitter Michel van Meijer dat hij PCR wil inzetten tegen de 

hondenpoep in Veenendaal. Elke dag blijft er 250 kilo stinkende drek liggen. Van Meijer wil een 

databank aanleggen met honden-DNA, en controleurs moeten monsters nemen van illegale drollen. 

Het bedrijf Genetic Counseling Services uit Hillegom verwacht drie van de vijf uitwerpselen te kunnen 

identificeren. Oude of hete drollen zijn het lastigst: daarvan is het DNA deels afgebroken. 

Van Meijer wil met hoge boetes de kosten van de PCR-poep-patrouille terugwinnen. Bij het baasje van 

de border collie zal straks een bekeuring in de bus vallen van maar liefst 500 euro. Vette shit.  

 

Gebruikte websites: 

 

http://www.dnalabs.nl/genomics/genomics/i000835.html  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Polymerase-kettingreactie 

http://www.bionieuws.nl/artikel.php?id=2564&zoek=pcr 

 

http://www.dnalabs.nl/genomics/genomics/i000835.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polymerase-kettingreactie
http://www.bionieuws.nl/artikel.php?id=2564&zoek=pcr
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11. Vind de juiste appel! 

(Bron: BioRad Laboratories, Inc.) 

Je hebt tot nu toe al heel wat kennis opgedaan over biotechnologie, nu ga 

je die kennis toepassen in een practicum. In dit practicum ga je uitzoeken, 

met behulp van een DNA-fingerprint, welke appel genetisch gemanipuleerd 

is. 

11.1 Inleiding  

Via de milieuorganisatie Greenpeace is bij de Voedsel en Waren Autoriteit 

(VWA) een appel terecht gekomen uit een supermarkt. Greenpeace 

vermoed dat deze appel afkomstig is van een appelboom die genetisch 

gemanipuleerd is. Deze appel zou uit een bedrijf komen dat geen 

vergunning van het ministerie van VROM heeft gekregen om met GGO’s 

(genetisch gemodificeerde organismen) te werken. Van het verlenen van 

vergunningen bestaan Europese richtlijnen.  

 

Het DNA is bij ieder individu verschillend. Wanneer DNA geïsoleerd is 

(hoofdstuk 7) en eventueel vermeerderd is (hoofdstuk 10), kan het daarna 

met behulp van enzymen in stukjes worden geknipt. De enzymen knippen 

het DNA door op bepaalde plaatsen, dit is een bepaalde volgorde van de 

letters A, T, C en G. Omdat het DNA dus bij iedereen verschillend is, zullen 

de stukjes DNA ook een verschillende lengte hebben. Door deze stukjes 

met verschillende lengte op een bepaalde manier zichtbaar te maken kan 

men iets over het DNA van een persoon te weten komen. Dit principe 

noemt men DNA-fingerprint; omdat het geknipte DNA voor ieder individu 

net zo uniek is als zijn vingerafdruk. 

Aan jou de taak om met behulp van een DNA-fingerprint er achter te 

komen tot welk appelras de bij de VWA terecht gekomen appel behoort en 

genetisch gemodificeerd is. 

11.2  Practicum  

Dit practicum bestaat uit 5 onderdelen: 

 agarosegel maken 

 knippen van de DNA-monsters 

 gelelektroforese 

 kleuren van DNA 

 analyse van de resultaten. 
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Bepaalde onderdelen kunnen van tevoren al voorbereid zijn door docent 

en/of TOA. Wanneer dat gedaan is hoeven jullie deze onderdelen dus niet 

meer zelf te doen. 

Agarosegel maken 

Inleiding 
De aanbevolen concentratie agarose in de gels is 1%. Deze 

agaroseconcentratie heeft een voldoende resolutie en een minimale 

looptijd voor de scheiding van de DNA-fragmenten tijdens de 

elektroforese. Breng de gel aan in een laag van 0,75-1,0 cm dik, zodat de 

monsters gemakkelijk geladen kunnen worden en de gel goed hanteerbaar 

is.  

Let op dat de elektroforesebuffer, en dus geen water, wordt gebruikt bij 

het maken van de gels. 

 

Benodigdheden 

 elektroforesebakken, gietvormen (= gelhouder) en gelkammen  

 elektroforesebuffer (50 x TAE)  

 agarosepoeder  

 8 doorzichtige reageerbuisjes   

 3 liter gedestilleerd water. 

 

Werkwijze 
a. Elektroforesebuffer maken 

De TAE (Tris-acetaat-EDTA)-elektroforesebuffer wordt geleverd in een 50x 

geconcentreerde oplossing. Behalve voor de agarosegel, is er ook nog 

ongeveer 275 ml 1x TAE-buffer nodig in de elektroforesebakjes. Drie liter 

1x TAE buffer zou voldoende moeten zijn om acht elektroforesebakjes te 

laten “lopen” en acht agarosegels te maken. Verdun 60 ml van het 50x-

concentraat met 2,94 liter gedestilleerd water tot de drie liter 1x TAE.  

Om de elektroforesebakjes te vullen (zie ‘Gelelektroferese’ stap 4) kun je 

ook 0,5x elektroforesebuffer gebruiken. Dus je kan de buffer nog 1:1 (v/v) 

verdunnen. De elektroforese kan dan bij 150 volt worden gedaan en is in 20 

minuten gereed. 

 

b. Agarose maken 

Deze handelingen kunnen 1 of 2 dagen van tevoren worden verricht of 

tijdens het practicum door de afzonderlijke werkgroepjes.  

Let op wanneer je met twee groepje één elektroforesebakje gebruikt, door 

halverwege nog een kammetje te zetten, hoeft dus niet iedere groep dit te 

maken.  
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Gebruik 1 gram agarose voor elke 100 ml 1x TAE elektroforesebuffer, om 

een 1% agaroseoplossing te maken. Let op dat je geen water gebruikt, 

maar elektroforesebuffer.  

Als er te weinig elektroforesebakjes zijn, kan er ook een 7 x 10 cm houder 

worden gebruikt met twee 8-tandige kammen. Hier kan één gel in worden 

gegoten, waar twee werkgroepjes tegelijk gebruik van kunnen maken.  

Gebruik de tabel in figuur 35 om de juiste hoeveelheden gel te bepalen.  

Volume 1% agarose voor:  

 

aantal gels  7 x 7 cm houder 7 x 10 cm houder  

1  40 ml   50 ml  

2  80 ml    100 ml  

4  160 ml   200 ml  

8  320 ml   400 ml  

Figuur 35: hoeveelheden per gel. 

 

Doe het agarosepoeder in een geschikt vat (een 500 ml Erlenmeyer is 

bijvoorbeeld geschikt voor maximaal 200 ml). Voeg de juiste hoeveelheid 

1x TAE-elektroforesebuffer toe en schud, zodat de agarose in de buffer 

oplost. Als er gebruik wordt gemaakt van Erlenmeyers, kan het handig zijn 

om een 25 ml Erlenmeyer omgekeerd in de opening van de 500 ml 

Erlenmeyer met de agarose te zetten. Op deze manier kan de oplossing 

worden gekookt zonder dat er veel vloeistof verloren gaat door 

verdamping. Gebruik een kookplaat, een warmwaterbad of een magnetron 

om de agarose “te smelten”. 

 

Waarschuwing 

Draag altijd een veiligheidsbril, beschermende handschoenen en een 

laboratoriumjas tijdens het prepareren en gieten van de agarosegel. De 

kokende agarose en de buisjes zijn erg heet en kunnen nare brandwonden 

veroorzaken. 

 

Magnetronmethode 

Gebruik de magnetron. Het oplossen van agarose gaat het snelst en het 

veiligst in een magnetron. Plaats het mengsel in de magnetron. ZORG DAT 

DE FLES OF BEKER NIET LUCHTDICHT AFGESLOTEN IS. Stel de magnetron in 

op 3 minuten op half vermogen. Neem de agarose elke 30 seconden even 

uit de magnetron om te zwenken, zodat alle klontjes oplossen. Kook en 

zwenk de oplossing net zo vaak totdat alle stukjes agarose opgelost zijn. 

Zet de oplossing weg en laat tot 55–60°C afkoelen voordat kan worden 

begonnen met gieten. 

 

Magnetische-kookplaatmethode 

Plaats een roerboon (roervlo) in het agarosemengsel. Verwarm het mengsel 

al roerend op de magnetische kookplaat en breng het aan de kook. Laat de 

vloeistof niet tot de over de rand schuimen. Kook het mengsel tot alle 
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agarosedeeltjes zijn opgelost. Zet de oplossing weg en laat tot 55–60 °C 

afkoelen voordat er kan worden begonnen met gieten. 

 

c. Gels gieten  

In deze handleiding gaan we er vanuit dat elke gel minstens 7 gaatjes 

heeft. Volg bovenstaande instructies om de agarose te bereiden en de 

juiste hoeveelheid 1% agarose te bepalen. Giet voldoende agarose in de 

houder om de tanden van de kam te bedekken of tot er een laag van 0,6-

0,8 cm ligt. Verplaats de houder niet voordat de gel hard is geworden. 

Vaste gels kunnen een dag worden bewaard bij kamertemperatuur in een 

afgesloten zakje (of Tupperware bakje). In de koelkast zijn ze een week 

houdbaar. Zorg dat je je zakje (bakje) met gel hebt gemerkt. Een hele klas 

is ongeveer 30 minuten bezig met het gieten van de gels. Giet zo mogelijk 

een of twee extra gels voor het geval er iets misgaat. Hier behandelen we 

alleen de plakbandmethode voor het gieten van de gels.  

1. Sluit de uiteinden van de gelhouder zorgvuldig af met 

laboratoriumplakband (schilderstape kan ook, maar geen gewoon 

plakband, dat is niet hittebestendig en waterdicht genoeg). Druk de 

tape stevig aan, zodat er geen vloeistof meer langs kan lopen. 

2. Zorg dat de houder waterpas staat. Gebruik bijvoorbeeld het 

bijgeleverde waterpasje. 

3. Maak de gewenste concentratie en hoeveelheid agarose in een 1x TAE 

elektroforesebuffer.  

4. Laat de agarose afkoelen minstens tot 60 °C voordat er kan worden 

begonnen met gieten. Hitte beschadigt de dure gelhouder. 

5. Plaats ondertussen de kam in de daarvoor bedoelde gleuven in de 

gelhouder. De kam moet iets meer dan een centimeter van de korte 

kant worden geplaatst als je één kam in een 7 x 7 cm-bakje gebruikt. 

Wordt er gewerkt met een 7 x 10 cm-bakje en 2-kammen, plaats dan 1 

kam aan een uiteinde en 1 kam in het midden van het bakje. De 

kammen zullen de gaatjes in de gel vormen waarin de DNA-monsters 

worden geladen. 

6. Laat de gel in 10 tot 20 minuten bij kamertemperatuur hard worden. 

De gel is geschikt voor gebruik als hij troebel en ondoorzichtig is 

geworden. 

7. Haal de kam rechtstandig en voorzichtig uit de gestolde gel. 

8. Haal het plakband weg. 

9. Er zijn nu twee mogelijkheden:  

 

Mogelijkheid 1 

Er is niet genoeg tijd om door te gaan met het practicum. Stop de gels dan 

in afsluitbare plastic zakjes en zorg dat de gels gemerkt zijn. De gels zijn 

een dag houdbaar bij kamertemperatuur en bij 4 °C kunnen ze zelfs een 

week worden bewaard.  
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Mogelijkheid 2 

Er is wel genoeg tijd om door te gaan. Plaats de houder in de waterpas 

elektroforese bak. Zorg ervoor dat de gaatjes waar de DNA-monsters in 

moeten, aan de zwarte (kathode) zijde van de bak zitten. De DNA-

monsters zullen in de richting van de rode (anode) zijde bewegen tijdens 

de elektroforese. 

Knippen van de DNA-monsters 

Inleiding 
Tijdens dit practicum krijgt jouw werkgroepje zes DNA-monsters. Jouw 

taak is om samen met je groepje te bepalen of deze zes monsters van 

verschillende appelrassen afkomstig zijn of dat er twee identiek zijn. Om 

verschillen in het DNA van verschillende appels te vinden moeten worden 

gekeken naar DNA profielen. De profielen krijgen we door het DNA van de 

appels in stukken te “knippen” met enzymen. Het profiel dat ontstaat na 

de elektroforese van de verkregen DNA-fragmenten noemt men ook wel 

een “DNA-fingerprint”.  

 

Benodigdheden 

 elektroforese-systeem (elektroforesebak, gietvorm, gelkam met 8 

tandjes)  

 opgeloste restrictie-enzymen EcoRI/PstI (1 buisje van 80 μl) 

 pipetpuntjes, 2–200 μl (15 stuks) 

 micropipet, 2–20 μl  

 gekleurde reageerbuisjes(epjes): groen, blauw, oranje, paars, rood, 

geel (1 van elk) 

 watervaste stift  

 afvalbakje  

 schuimrubber reageerbuishouder (epjes)  

 DNA van de verdachte appel, opgelost (1 buisje) 

 DNA van Golden Delicious, opgelost (1 buisje) 

 DNA van Royal Gala, opgelost (1 buisje) 

 DNA van Elstar, opgelost (1 buisje) 

 DNA van Granny Smith, opgelost (1 buisje) 

 DNA van Jona Gold, opgelost (1 buisje) 

 gesmolten 1% agarose in 1x TAE (zie 11.2.1) 70–80 ml per gel  

 37 °C waterbad of broedstoof (1 per klas)  

 microcentrifuge (1 per klas). 

 

Werkwijze 
Label reageerbuisjes. 

Zorg dat je van elk van de volgende gekleurde reageerbuisjes er één hebt. 

Label de 5 buisjes als volgt:  
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 het groene buisje VA (verdachte appel)  

 het blauwe buisje GD (Golden Delicious) 

 het oranje buisje RG (Royal Gala) 

 het paarse buisje EL (Elstar) 

 het rode buisje GS (Granny Smith) 

 het gele buisje JG (Jona Gold). 

Zet verder nog je (groeps)naam en datum op de buisjes. Het knippen van 

de DNA-monsters gaat in deze buisjes plaatsvinden. Zet de reageerbuisjes 

in de schuimrubberen reageerbuishouder. Zie figuur 36. 

 
Figuur 36: reageerbuisjes in reageerbuishouders. 

 

Pak het doorzichtige reageerbuisje met de restrictie-enzymenmix.  

Dit buisje is gelabeld met “ENZ” (figuur 37). 

 

Je DNA-monsters halen.  

 Gebruik voor elk monster een nieuw pipetpuntje.  

 Pipetteer 10 μl van elk DNA-monster in het corresponderende gekleurde 

reageerbuisje (zelfde kleur bij zelfde kleur!).  

 De DNA-monsters vind je op de centrale werkplek in gekleurde 

voorraadbuisjes. De docent of TOA beheert deze. 

 

 
 

 

Figuur 38: DNA-monsters pipetteren. 

 

 

 

 
Figuur 37: 
restrictie-
enzymenmix. 

 

VA GD RG EL GS JG 

VA GD RG EL GS JG 
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4. Let op: Vergeet niet iedere keer pipetpuntjes te vervangen als je met 

een andere reagens aan de slag gaat. Pak altijd een schoon puntje als je 

per ongeluk met de punt de verkeerde vloeistof hebt geraakt. Als je 

twijfelt, vervang het pipetpuntje! Doe altijd eerst DNA in de 

reageerbuisjes en dan pas de enzymenmix.  

 
 

Figuur 39: enzymenmix pipetteren. 

 

Na het pipetteren 

Je DNA-monsters zouden uit de volgende componenten moeten bestaan na 

het pipetteren, zie de tabel in figuur 40.  

 

DNA-monsters  EcoRI/PstI  Totale 

(10 μl van elk genomen)  Enzymenmix  inhoud in buisje 

Verdachte appel [PD=VA] 10 μl   20 μl  

Golden Delicious [GD]   10 μl     20 μl  

Royal Gala [RG]   10 μl     20 μl  

Elstar [EL]    10 μl     20 μl  

Granny Smith [GS]  10 μl     20 μl  

Jona Gold [JG]   10 μl     20 μl        

Figuur 40: componenten DNA-monsters. 
 

Meng de inhoud van de buisjes.  

Sluit de buisjes zorgvuldig af. Meng de inhoud door voorzichtig met je 

vinger tegen de buisjes te tikken. Als er een centrifuge aanwezig is, 

centrifugeer de buisjes dan een paar tellen zodat de inhoud zich helemaal 

op de bodem bevindt. (Zorg wel dat je de buisjes op de juiste manier in de 

centrifuge plaatst! Doe dit samen met de docent of TOA). Als er geen 

centrifuge in het practicumlokaal aanwezig is, schud dan de buisjes, zoals 

je een thermometer schudt, met één of twee krachtige bewegingen. Klop 

nog een paar keer voorzichtig met de bodem van de reageerbuisjes op de 

tafel.  

 

 

VA GD RG EL GS JG 

Figuur 41: inhoud buisjes mengen. 

 

VA GD RG EL GS JG 
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De DNA-monsters incuberen.  

Zet de buisjes in de schuimrubberen houder en incubeer gedurende 45 

minuten bij 37 °C. De buisjes kunnen ook in een bak met water van 37 °C 

worden geplaatst die langzaam naar kamertemperatuur afkoelt. Laat de 

buisjes dan wel een nacht lang in het bad drijven. Zet de buisjes na de 

incubatie in de koelkast tot de volgende practicumles. Als er voldoende 

tijd is om door te gaan, ga dan direct door met de volgende stap.  

 

Gelelektroforese 

Inleiding 
DNA-fragmenten die door een restrictie-enzym zijn geknipt, kunnen op 

lengte worden gescheiden door een techniek genaamd agarose 

gelelektroforese. De term elektroforese betekent ‘gedragen door 

elektriciteit’. DNA-fragmenten worden aangebracht op een agarosegel. De 

gel bevindt zich in een bak gevuld met een geleidende buffervloeistof. Er 

wordt gelijkstroom op de bak gezet via twee elektroden aan de uiteinden 

van de bak. Omdat DNA-fragmenten negatief geladen zijn, zullen zij in een 

elektrisch veld richting de positieve pool worden getrokken. De structuur 

van de agarosegel werkt als een soort moleculaire zeef waardoor kleine 

DNA-fragmenten zich makkelijker bewegen dan grote fragmenten. De 

afstand die een DNA-fragment door de gel aflegt, is dus omgekeerd 

evenredig met zijn lengte. Fragmenten van dezelfde lengte zullen in 

bandjes bij elkaar blijven. Als het DNA gekleurd is, kun je deze bandjes 

zien. 

 

 Benodigdheden 

 elektroforesesysteem  

 agarosegel  

 geknipte DNA-monsters (6 pipetjes)  

 DNA-marker (HindIII-geknipt lambda DNA)  

 laadkleurstof voor DNA-monsters 

 watervaste stift  

 pipetpuntjes, 2–20 μl (13 stuks) 

 micropipet, 2–20 μl  

 afvalbakje  

 gel support film (als nodig)  

 Fast Blast DNA-kleurstof, 1x of 100x (120 ml per 2 plekken) 

 bakken om kleurstof af te spoelen (1–3 per 2 plekken) 

 schuimrubber reageerbuishouder  

 voedingsbron  

 gelkleurbak (1 per 2 plekken) 

 elektroforesebuffer (1x TAE) 275 ml  

 microcentrifuge (1 per klas) 

 
Figuur 42: waterbad. 
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 schudplatform (optioneel; 1 per klas). 

 

Werkwijze 
Gebruik de agarosegel die je in ‘Agarosegel maken’ hebt gemaakt. 

Indien je de vorige les gestopt bent, haal dan de geknipte DNA-monsters 

uit de koelkast.  

 

Let op. Gebruik bij het pipetteren een nieuw pipetpuntje voor ieder 

monster.  

 

Voeg aan elk reageerbuisje 5 μl van de laadkleurstof “LK” toe.  

 

DNA-monsters   Laadkleurstof (blauw) 

Verdachte appel [VA=PD]   5 μl 

Golden Delicious [GD=V1]   5 μl 

Royal Gala [RG=V2]  5 μl 

Elstar [EL=V3]    5 μl 

Granny Smith [GS=V4]   5 μl 

Jona Gold [JG=V5]   5 μl 

Figuur 43: laadkleurstof DNA-monsters. 
 

 
Figuur 44: mengen laadkleurstof. 

 

Sluit de buisjes goed af. Meng de inhoud door voorzichtig met je vinger 

tegen het buisje te tikken. Als er een centrifuge aanwezig is, centrifugeer 

de buisjes dan zodat de inhoud zich op de bodem van het buisje bevindt. 

Zo niet, klop dan een aantal keer zachtjes met de bodem van de 

reageerbuisjes op de tafel. 

 

Plaats de houder met de gestolde gel op het platform in de 

gelelektroforesebak. Zet de gel zo neer dat de gaatjes zich aan de zwarte 

(-) zijde van de bak bevinden. Trek de kam heel voorzichtig en recht 

omhoog uit de gel. Beschadiging van je gelslots (= gaatjes) geeft slechtere 

resultaten, de bandjes worden niet mooi recht. 

VA GD RG EL GS JG 
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Giet ongeveer 275 ml van de elektroforesebuffer in de elektroforesebak. 

Giet net zoveel buffer in de bak tot de gel zich 1-2 mm onder het 

vloeistofoppervlak bevindt. 

 
Figuur 45: elektroforesebuffer in elektroforesebak gieten. 
 

Pak nu het buisje met ‘HindIII lambda digest’ (DNA-marker). 

 

Gebruik voor elk monster een apart pipetpuntje. Breng de DNA-fragmenten 

aan op de agarosegel. Een gel “lees” je van links naar rechts. Het eerste 

monster wordt in het meest linkse gaatje van de gel gepipetteerd. 

Baan 1: HindIII DNA-marker, buisje kleurloos, 8 μl  

Baan 2: VA, buisje groen, 8 μl  

Baan 3: GD, buisje blauw, 8 μl  

Baan 4: RG, buisje oranje, 8 μl  

Baan 5: EL, buisje paars, 8 μl  

Baan 6: GS, buisje rood, 8 μl  

Baan 7: JG, buisje geel, 8 μl      

 
 
Figuur 46: DNA-fragmenten aanbrengen op agarosegel. 

 

N.B. Opmerking: de hoeveelheid die in zo’n “gel slot” (‘gaatje”) past hangt 

af van de kam die gebruikt is. In het algemeen is 7μl monster voldoende 

om wat te kunnen zien. 

 

Bevestig de deksel op de elektroforesebak. De deksel past maar op één 

manier op de bak: rood bij rood en zwart bij zwart. Verbind de snoertjes 

met de voedingsbron. 
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Figuur 47: elektroforesebak afsluiten en verbinden met voedingsbron. 

Zet de voedingsbron aan. Stel in op 100 V en elektroforeer de monsters 

gedurende 30–40 minuten. 

 

Terwijl je aan het wachten bent, kun je vast beginnen met de vragen op 

de volgende pagina. 

 

Schakel, wanneer de elektroforese klaar is, de voedingsbron uit en 

verwijder de deksel van de elektroforesebak met de gel. Haal de houder 

met de gel voorzichtig uit de bak. Kijk goed uit, want de gel is erg 

glibberig!  

Kleuren van DNA 

Inleiding 
Omdat DNA van nature kleurloos is, zal het niet direct zichtbaar zijn in de 

gel. Zonder hulpmiddelen zie je alleen de laadkleurstoffen. De DNA-

fragmenten worden zichtbaar gemaakt met de blauwe kleurstof Fast Blast 

DNA-kleurstof. De blauwe kleurstofmoleculen zijn positief geladen en 

worden sterk door het DNA aangetrokken. Deze blauwe kleurstofmoleculen 

binden zich aan de DNA-fragmenten en zorgen er zo voor dat de 

fragmenten wel zichtbaar zijn. De DNA-fragmenten zijn dan als blauwe 

bandjes zichtbaar en kunnen overgetekend of gefotografeerd worden. Het 

is ook mogelijk om de gel te drogen en te bewaren. 

 

 Werkwijze 
Dit snelle protocol zorgt dat de DNA-bandjes in de agarosegel binnen 15 

minuten zichtbaar zijn. Voor het snelle protocol moet de 500x Fast Blast 

kleurstof worden 5x verdund tot een 100x concentratie. 

De aanbevolen hoeveelheid verdunde Fast Blast om twee 7 x 7 cm of 7 x 10 

cm agarosegels te kleuren is 120 ml. Als er andere kleuringsbakjes worden 

gebruikt dan die in de kit, zorg dan dat er voldoende kleurstof is om de gel 

volledig in onder te dompelen. Na de elektroforese, moeten de agarosegels 

eerst uit de gelhouders worden gehaald voordat ze in de kleurstofoplossing 

worden geplaatst. Door zachtjes te duwen kan de gel gemakkelijk uit de 

houder worden verwijderd. Omdat de gel breekbaar is, moet er voorzichtig 

mee worden omgegaan. Ondersteun de gel met een brede spatel of iets 
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dergelijks wanneer hij verplaatst moet worden. Bij het ontkleuren 

(wanneer het snelle kleuringprotocol wordt gevolgd) is er op elke werkplek 

voor de leerlingen een vat van minstens 500 ml nodig. Leerlingen kunnen 

per stap in het ontkleuringproces een nieuw vat gebruiken of na elke stap 

het vat legen en opnieuw vullen. 

 

Zet je naam en klas op het kleuringsbakje. Er passen twee gels tegelijk in 

een kleuringsbakje. 

 

Kleuren van de gels  

Haal de gel uit de houder en laat hem in het kleuringsbakje glijden. Giet 

ongeveer 120 ml van de 100x kleurstofoplossing in de bak. Giet er meer 

kleurstof op als de gel niet helemaal onder de vloeistof ligt. Laat de gels 2-

3 minuten, maar zeker niet meer dan 3 minuten, in de kleurstof liggen. 

Giet de 100x kleurstof voor hergebruik met hulp van een trechter in een 

voorraadvat.  

De kleurstof kan zeker 7 keer worden hergebruikt. 

 

Spoelen van de gels  

Plaats de gels in een ruim vat met 500-700 ml schoon, warm kraanwater 

(40–55 °C). Laat de gels 5 minuten lang onder water liggen en schud ze om 

de minuut voorzichtig. 

 

Wassen van de gels 

Herhaal stap 3 (eventueel meerdere malen, met steeds 5 minuten 

wachttijd). 

 

Resultaten noteren 

Giet het water weg en kijk of je DNA-bandjes ziet. De bandjes zullen er 

direct na de wasbeurt nog een beetje rafelig en onscherp uitzien, maar na 

5-15 minuten zijn ze goed zichtbaar.  

Dit komt doordat er nog Fast Blast kleurstofmoleculen door de gel bewegen 

op zoek naar DNA-fragmenten. Voor nog scherpere bandjes, kun je stap 3 

nog een aantal keer herhalen. Laat de gels echter niet te lang in het water 

liggen. Mochten de bandjes na een aantal wasbeurten nog niet goed 

zichtbaar zijn, leg de gel dan in een 1x Fast Blast kleurstofoplossing. Laat 

deze een etmaal staan.  

 

a. Leg je gel op een witte ondergrond. Leg de resultaten van de proef als 

volgt vast: leg een transparant op de gel en trek (voorzichtig, niet hard 

duwen!) met een watervaste stift de gaatjes en bandjes over op het 

transparant.  

Je kunt de gel ook (fotokopiëren of) met een digitaal fototoestel 

vastleggen.  



 

NLT-h015    Door de ZOETE appel heen bijten! 80 

 

b. De gel drogen om te bewaren. Hiervoor heb je speciaal doorzichtig 

dragermateriaal nodig, dat heet “gel support film”. Dit heeft een 

hydrofiele en een hydrofobe kant. 

Snijd de ongebruikte banen weg met een (scheer/ hobby/ Stanley)mes. Je 

hebt dan alleen baan 1-7 over.  

Plaats de gel op de hydrofiele zijde van een stuk gel support film (op de 

hydrofobe zijde kruipt het water naar elkaar toe; op de hydrofiele zijde 

verspreidt het water zich over het hele vlak). Leg de gel in het midden van 

de folie en zorg ervoor dat het folie helemaal glad gestreken is. Leg de 

folie op een stuk keukenpapier en laat de gel drogen zonder hem aan 

direct licht bloot te stellen. Tijdens het drogen zal de gel zich aan de folie 

binden en niet krimpen. Als de gel 2 tot 3 dagen op kamertemperatuur 

heeft gelegen is het droog. Het resultaat is een platte, doorzichtige en 

duurzame registratie van de proef.  

 

NB. Bij andere drogingprocedures gaat de gel omkrullen en sterk krimpen. 

 

48. Opdracht 

Schrijf een uitgebreid practicumverslag, waarin je het gehele practicum 

vastlegt en tot slot een goed onderbouwde conclusie trekt. Maak hierbij 

gebruik van de ►werkinstructie practicumverslag in de NLT Toolbox. 

Dit verslag wordt beoordeeld volgens het beoordelingsformulier dat je van 

de docent krijgt. 

 

Gebruikte websites: 

http://www.explorer.bio-rad.com  

 http://www.praktijk.nu 

 

http://www.explorer.bio-rad.com/
http://www.praktijk.nu/
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12. Toepassingen van Biotechnologie 

In dit hoofdstuk ga je jezelf voorbereiden op de eindopdracht van 

hoofdstuk 13. Je gaat enkele toepassingen van biotechnologie bekijken. Op 

deze manier word je een expert op het gebied van biotechnologie op een 

bepaald gebied en kan je straks je eindopdracht beter maken. Uit 

onderstaande categorieën moet je er één kiezen. 

 

Er zijn opdrachten gemaakt binnen vier categorieën: 

 Bio-informatica. 

 Voedsel. 

 Gezondheid. 

 Milieuvervuiling. 

 

In de eerste opdracht ga je kijken hoe de computer gebruikt wordt om 

DNA-profielen te maken en hiermee misdrijven op te lossen. In de tweede 

opdracht ga bekijken hoe biotechnologie een rol speelt in de 

voedselproductie. Daarna ga je in de derde opdracht kijken hoe de 

gezondheidzorg gebruikt van biotechnologie. En tot slot ga je bekijken hoe 

de biotechnologie een rol speelt in het opruimen van milieuvervuilingen. 

 

Zoals gezegd je kiest één van de vier categorieën die je vervolgens verder 

uitwerkt in je eindopdracht van hoofdstuk 13. Van de door jou gekozen 

categorie maak je in dit hoofdstuk de bijbehorende opdracht door gebruik 

te maken van de bijgevoegde links. Wanneer deze links je niet voldoende 

informatie verschaffen of ze niet meer werken kan je natuurlijk ook zelf 

googlen naar relevante informatie. De opdracht lever je bij je docent in en 

deze geeft aan of je aan de eindopdracht mag beginnen. 

 

 

Naast deze opdrachten zoek je ook informatie over de gevaren van 

genetische manipulatie. Hiervoor gebruik je de links (en de daarbij 

behorende onderdelen) ►URL13-15 

 

12.1 Fout! De hyperlinkverwijzing is 
ongeldig.Bio-informatica 

Misdrijven oplossen met de computer 

Schrijf op een A4’tje (in eigen woorden) wat bio-informatica is en hoe 

biotechnologie gebruikt wordt om misdaden op te lossen. 
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Maak gebruik van onderstaande links: 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Bio-informatica  

- http://www.bioinformaticaindeklas.nl/  

- http://www.chem.vu.nl/en/Images/18121_17%20Gelukkige%20genen_t

cm66-75339.pdf 

- http://prezi.com/4ldipqoty2vf/presentatie-bio/ 

 

 

 

12.2 Voedsel 

Biotechnologie en voedselproductie 

Schrijf op een A4’tje (in eigen woorden) wat biotechnologie is en hoe dit in 

de voedselproductie gebruikt wordt. 

Maak gebruik van onderstaande links: 

- http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/biotechnologie/genetisch-

gemodificeerd-voedsel-en-landbouw  

- http://www.ditisbiotechnologie.nl/dossiers/genetisch-gemodificeerd-

voedsel/  

- http://www.kennislink.nl/publicaties/kaas-biotechnologie-door-de-

eeuwen-heen  

- http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Biotechnologie

_en_functional_foods 

 

 

 

12.3 Gezondheid  

Biotechnologie in de gezondheidszorg  

Schrijf op een A4’tje (in eigen woorden) wat biotechnologie is en hoe 

hiervan in de gezondheidszorg gebruik wordt gemaakt. 

Maak gebruik van onderstaande links: 

- http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/biotechnologie/biotechnolo

gie-voor-milieu-en-gezondheidszorg  

- http://www.europabio.org/sites/default/files/red-en.pdf  

- http://www.vib.be/nl/educatie/Documents/VIB_Brochure_Gezondheid

.pdf  

- http://wp.digischool.nl/biotechnologie/mens-gezondheid/ 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bio-informatica
http://www.bioinformaticaindeklas.nl/
http://www.chem.vu.nl/en/Images/18121_17%20Gelukkige%20genen_tcm66-75339.pdf
http://www.chem.vu.nl/en/Images/18121_17%20Gelukkige%20genen_tcm66-75339.pdf
http://prezi.com/4ldipqoty2vf/presentatie-bio/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/biotechnologie/genetisch-gemodificeerd-voedsel-en-landbouw
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/biotechnologie/genetisch-gemodificeerd-voedsel-en-landbouw
http://www.ditisbiotechnologie.nl/dossiers/genetisch-gemodificeerd-voedsel/
http://www.ditisbiotechnologie.nl/dossiers/genetisch-gemodificeerd-voedsel/
http://www.kennislink.nl/publicaties/kaas-biotechnologie-door-de-eeuwen-heen
http://www.kennislink.nl/publicaties/kaas-biotechnologie-door-de-eeuwen-heen
http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Biotechnologie_en_functional_foods
http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Biotechnologie_en_functional_foods
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/biotechnologie/biotechnologie-voor-milieu-en-gezondheidszorg
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/biotechnologie/biotechnologie-voor-milieu-en-gezondheidszorg
http://www.europabio.org/sites/default/files/red-en.pdf
http://www.vib.be/nl/educatie/Documents/VIB_Brochure_Gezondheid.pdf
http://www.vib.be/nl/educatie/Documents/VIB_Brochure_Gezondheid.pdf
http://wp.digischool.nl/biotechnologie/mens-gezondheid/
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12.4  Milieuvervuiling  

Opruimen met biotechnologie   

Schrijf op een A4’tje (in eigen woorden) wat biotechnologie is en hoe men 

dit gebruik om de milieuvervuiling tegen te gaan. 

Maak gebruik van onderstaande links: 

- http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/biotechnologie/biotechnolo

gie-voor-milieu-en-gezondheidszorg  

- http://www.milieuloket.nl/9353000/1/j9vvhurbs7rzkq9/vhurdyxq65wi#

p3  

- http://www.kennislink.nl/publicaties/kleine-hulp-is-grote-poetser  

- http://laboratorium.nl/biomedisch/bioprocestechnologie/  

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/biotechnologie/biotechnologie-voor-milieu-en-gezondheidszorg
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/biotechnologie/biotechnologie-voor-milieu-en-gezondheidszorg
http://www.milieuloket.nl/9353000/1/j9vvhurbs7rzkq9/vhurdyxq65wi#p3
http://www.milieuloket.nl/9353000/1/j9vvhurbs7rzkq9/vhurdyxq65wi#p3
http://www.kennislink.nl/publicaties/kleine-hulp-is-grote-poetser
http://laboratorium.nl/biomedisch/bioprocestechnologie/
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Figuur 48: afronding. (Bron: 

http://office.microsoft.com) 

13. De eindopdracht 

Nu je expert bent op een bepaald gebied (bio-informatica, voedsel, 

gezondheid of milievervuiling) van de biotechnologie, begin je aan de 

eindopdracht. Nu moeten je laten zien wat je er van opgestoken hebt. Dit 

ga je doen door een poster of een folder te maken waarin je uitleg geeft 

over het gebruik van biotechnologie op het gebied waarvan jij expert bent. 

 

13.1 De opdracht 

Maak een poster of een folder waarin, aan brugklassers of aan je 

ouders, uitgelegd wordt hoe biotechnologie werkt en wat de 

voor- en nadelen zijn bij één van de onderwerpen die je in 

hoofdstuk 12 hebt bestudeerd: 

 Bio-informatica 

 Voedsel 

 Gezondheid 

 Milieuvervuiling. 

 

Je werkt in een groepje van 2 of 3 leerlingen (die op hetzelfde 

gebied expert zijn) aan de poster of folder. Het aandeel van 

iedere leerling dient even groot te zijn. Om dit te kunnen 

bepalen worden er onderling taken verdeeld, bespreek dit eerst 

met de docent. Om te bepalen of iedereen evenveel heeft 

gedaan wordt er per persoon, door jullie zelf, een logboek 

bijgehouden.  

Bepaal echter eerst of je een poster of een folder gaat maken. 

Kies vervolgens het onderwerp voor de poster of folder, hierover lees je in 

paragraaf 13.2 meer. Dan ga je aan de slag om de poster of folder te 

maken. Van je docent kan je een A4’tje met tips krijgen. Houd ook 

rekening met de eisen (paragraaf 13.3) en de beoordelingscriteria (vraag 

hiernaar bij je docent).  

 

13.2  De onderwerpen 

In hoofdstuk 12 heb je al een onderwerp gekozen en hierover een aantal 

vragen moeten beantwoorden. Hierdoor ben je nu een expert op het 

gebied van gebruik van biotechnologie in het milieu, bij voedsel of bij 

gezondheid. De onderwerpen biotechnologie, voedsel en gezondheid zijn 

bij deze eindopdracht gekoppeld aan een bestaand probleem dat met 

http://office.microsoft.com/
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behulp van biotechnologie is opgelost. Deze oplossing moeten jullie in 

begrijpelijke taal voor brugklassers of je ouders gaan schrijven in de vorm 

van een poster of folder.  

Vergeet hierbij ook niet om op de mogelijke gevaren van genetische 

manipulatie te wijzen. Hiervoor heb je volgende links tot je beschikken: 

►URL13-15. 

 

Hieronder staan de drie onderwerpen met problemen en mogelijke 

oplossingen vanuit de wetenschap. Daarbij staan een aantal links om jullie 

alvast op gang te helpen. Nadat je de keuze van jullie onderwerp bepaald 

hebben, ga je het probleem met oplossing lezen. Vervolgens ga je (genoeg) 

informatie verzamelen om je poster of folder te maken. 

 

Onderwerpen 
 

Bio-informatica 

Kan de met behulp van biotechnologie de erfelijkheid of zelfs evolutie 

bepaald worden? 

Links: ►URL16-19  

 

Voedsel 

Komt er een einde aan de honger in de wereld door gebruik te maken van 

biotechnologie? 

Links: ►URL20-23  

 

Gezondheid 

Is biotechnologie de oplossing tegen voedselallergie? 

Links: ►URL24-27  

 

Milieuvervuiling 

Is milieuvervuiling op te lossen met behulp van biotechnologie? 

Links: ►URL28-31 

 

Algemene informatie is te vinden met ►URL32-35 
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13.3 Eisen voor poster en folder 

Bij het maken van de poster of folder moet deze voldoen aan een aantal 

minimale eisen. Hiermee dien je rekening te houden ten aanzien van de 

beoordeling. 

 

De eisen zijn: 

 er moet uitleg gegeven worden over DNA met betrekking tot 

erfelijkheid en eiwitsynthese 

 de recombinant-DNA-techniek moet uitgelegd worden 

 de voor- en nadelen moeten besproken worden 

 er moet informatie gegeven worden die gerelateerd is aan het 

onderwerp, het probleem en de oplossing 

 de gebruikte taal moet aangepast zijn aan de doelgroep (brugklassers 

of ouders). 

 

Voor verdere eisen met betrekking tot de beoordeling kan je de docent 

raadplegen. 
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Bijlage 1 Knipblad bij opdracht 42 
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Bijlage 2 URL-lijst 

URL1 Bioplek, biologiesite voor het voortgezet (secundair) onderwijs 

http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/celwand.html 

Celwand animatie 

 

URL2 Bioplek, biologiesite voor het voortgezet (secundair) onderwijs 

http://www.bioplek.org/sheets/sheet_eiwitten_schematisch.

html 

Eiwitten 

 

URL3 Bioplek, biologiesite voor het voortgezet (secundair) onderwijs 

http://www.bioplek.org/sheets/sheet_aminozuren.html 

Aminozuren 

 

URL4 Bioplek, biologiesite voor het voortgezet (secundair) onderwijs 

http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/dna

.html 

Bouw en werking DNA animatie 

 

URL5 Euronet, Biosciences Antonie van Leeuwenhoek 

http://www.euronet.nl/users/warnar/transcriptie1.gif 

Transcriptie 

 

URL6 Euronet, Biosciences Antonie van Leeuwenhoek 

http://www.euronet.nl/users/warnar/translatie1.gif 

Translatie 

 

URL7 Bioplek, biologiesite voor het voortgezet (secundair) onderwijs 

http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/ribosoom.html 

Transcriptie animatie 

 

URL8 Virtual Cell Animation Collection 

http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/transcription/index.

htm 

Transcriptie animatie 

>bekijk ‘The Movie’ 

 

URL9 Euronet, Biosciences Antonie van Leeuwenhoek 

http://www.euronet.nl/users/warnar/ribosome.gif 

Ribosoom 

http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/celwand.html
http://www.bioplek.org/sheets/sheet_eiwitten_schematisch.html
http://www.bioplek.org/sheets/sheet_eiwitten_schematisch.html
http://www.bioplek.org/sheets/sheet_aminozuren.html
http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/dna.html
http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/dna.html
http://www.euronet.nl/users/warnar/transcriptie1.gif
http://www.euronet.nl/users/warnar/translatie1.gif
http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/ribosoom.html
http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/transcription/index.htm
http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/transcription/index.htm
http://www.euronet.nl/users/warnar/ribosome.gif
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URL10 Wikipedia, de vrije encyclopedie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Translation_(genetics)) 

Translation (genetics) 

 

URL11 Bioplek, biologiesite voor het voortgezet (secundair) onderwijs 

http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/tran

scriptie.html 

Transcriptie animatie 

 

URL12 Alles over DNA 

http://www.allesoverdna.nl/woordenboek/pcr.html  

 Zo werkt PCR 

 

URL13 Greenpeace 

http://www.greenpeace.nl/campaigns/genetische-

manipulatie 

Genetische manipulatie 

 

URL14 Natuurwetmoeders 

http://www.natuurwetmoeders.nl/genetischemanipulatie-

neen.html 

Genetische manipulatie 

 

URL15 Gentechvrij, wetenschappers aan het woord 

http://www.gentechvrij.nl/wetenschappers.html 

 

URL16 Misdrijven oplossen met de computer  

  www.allesoverdna.nl 

 

URL17 Genomics-aardappel in de supermarkt 

  www.allesoverdna.nl 

 

URL18 Vaccins in planten 

 www.allesoverdna.nl 

 

URL19 http://nl.wikipedia.org/wiki/Bio-informatica  

 

URL20        http://www.bioinformaticaindeklas.nl/wat.php  

 

URL21      http://nlt.bioinformatica.nl/index.php?mode=hfdst&hfdstid=874  

 

URL22 http://www.servicelabs.nl/kwf_sck.pdf  

 

URL23 http://www.kennislink.nl/publicaties/mens-lijkt-sterker-op-

gorilla-dan-gedacht  

http://en.wikipedia.org/wiki/Translation_(genetics)
http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/transcriptie.html
http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/transcriptie.html
http://www.allesoverdna.nl/woordenboek/pcr.html
http://www.greenpeace.nl/campaigns/genetische-manipulatie
http://www.greenpeace.nl/campaigns/genetische-manipulatie
http://www.natuurwetmoeders.nl/genetischemanipulatie-neen.html
http://www.natuurwetmoeders.nl/genetischemanipulatie-neen.html
http://www.gentechvrij.nl/wetenschappers.html
http://www.allesoverdna.nl/
http://www.allesoverdna.nl/
http://www.allesoverdna.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bio-informatica
http://www.bioinformaticaindeklas.nl/wat.php
http://nlt.bioinformatica.nl/index.php?mode=hfdst&hfdstid=874
http://www.servicelabs.nl/kwf_sck.pdf
http://www.kennislink.nl/publicaties/mens-lijkt-sterker-op-gorilla-dan-gedacht
http://www.kennislink.nl/publicaties/mens-lijkt-sterker-op-gorilla-dan-gedacht
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URL24 Kennislink 

http://www.kennislink.nl/web/show?id=85982&vensterid=811

&cat=60671 

Moderne landbouwbiotechnologie ten behoeve van 

ontwikkelingslanden 

 

URL25 VROM, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=8323 

Biotechnologie 

 

URL26 VPRO Noorderlicht 

http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/27062036/hoofdstuk/273

16923/ 

Transgene gewassen veroveren de wereld 

 

URL27 Gentech 

http://www.gentech.nl/index.php/article/view/18/ 

Honger 

 

URL28 Wageningen Universiteit 

http://www.pri.wur.nl/NL/nieuwsagenda/archief/nieuws/200

5/Wagenings_onderzoek_brengt_allergeenvrije_appel_binnen_

handbereik.htm 

Wagenings onderzoek brengt allergeenvrije appel binnen 

handbereik 

 

URL29 Stichting Voedselallergie 

http://www.voedselallergie.nl/home 

 

URL30 Kennislink 

http://www.kennislink.nl/web/show?id=95101 

Voedselallergie 

 

URL31 Meer weten over eten 

http://www.meer-weten-over-eten.nl/ 

 

URL32  http://members.home.nl/petervandam/essay.html 

 

URL33 Natuurinformatie/biotechnologie 

http://www.natuurinformatie.nl/asp/page.asp?alias=meninge

n.nl&view=meningen&id=i000102&onderwerp=i000026 

 

http://www.kennislink.nl/web/show?id=85982&vensterid=811&cat=60671
http://www.kennislink.nl/web/show?id=85982&vensterid=811&cat=60671
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=8323
http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/27062036/hoofdstuk/27316923/
http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/27062036/hoofdstuk/27316923/
http://www.gentech.nl/index.php/article/view/18/
http://www.pri.wur.nl/NL/nieuwsagenda/archief/nieuws/2005/Wagenings_onderzoek_brengt_allergeenvrije_appel_binnen_handbereik.htm
http://www.pri.wur.nl/NL/nieuwsagenda/archief/nieuws/2005/Wagenings_onderzoek_brengt_allergeenvrije_appel_binnen_handbereik.htm
http://www.pri.wur.nl/NL/nieuwsagenda/archief/nieuws/2005/Wagenings_onderzoek_brengt_allergeenvrije_appel_binnen_handbereik.htm
http://www.voedselallergie.nl/home
http://www.kennislink.nl/web/show?id=95101
http://www.meer-weten-over-eten.nl/
http://members.home.nl/petervandam/essay.html
http://www.natuurinformatie.nl/asp/page.asp?alias=meningen.nl&view=meningen&id=i000102&onderwerp=i000026
http://www.natuurinformatie.nl/asp/page.asp?alias=meningen.nl&view=meningen&id=i000102&onderwerp=i000026


 

NLT-h015    Door de ZOETE appel heen bijten! 91 

 

URL34 NRC Handelsblad 

http://www.nrc.nl/W2/Lab/GM/inhoud.html 

Genetische manipulatie 

 

URL35 Milieu Centraal 

http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Genetische%

20modificatie 

Genetische modificatie 

 

   

http://www.nrc.nl/W2/Lab/GM/inhoud.html
http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Genetische%20modificatie
http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Genetische%20modificatie
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Bijlage 3 Begrippenlijst  

A 

Active site De actieve plaats in een enzym waar het enzym in 
contact komt met het substraat. 

Adenine Eén van de nucelotidebasen die in DNA en RNA 
voorkomen. Adenine (A) vormt een basenpaar met 

thymine (T) in het DNA en met uracil (U) in RNA. 

Allel Allelen zijn verschillende vormen van een gen. Zij liggen 
in homologe chromosomen op precies dezelfde plaats. 
Allelen coderen voor dezelfde eigenschap bijvoorbeeld 

bloemkleur: rode bloemkleur of witte bloemkleur. 

Aminozuur Organische stoffen met carboxyl- en aminogroepen. 

Ongeveer 20 aminozuren spelen een rol als grondstof 
voor de synthese van eiwitten. 

Anticodon Basentriplet aan het uiteinde van een tRNA-molecuul dat 
het complementaire codon op een mRNA-molecuul 

ontdekt. 

Antiparallel De twee strengen van één DNA-molecuul lopen 

tegengesteld.  

Aspergillus Schimmelsoort. 

B  

Bacteriën Organismen waarvan de cellen geen kernmembraan en 

andere organellen bevatten vgl. prokaryoot. 

Bacterievuur Een plantenziekte, veroorzaakt door de bacterie Erwinia 

amylovora, die tot gevolg heeft dat bloesem, bladeren 
en twijgen verdorren en verschrompelen. 

Basenparing De nucleotidebasen in onder andere DNA zijn door 
middel van waterstofbruggen gepaard: adenine (A) bindt 

aan thymine (T), guanine (G) bindt aan cytosine (C). 

Biosensor Een sensor waarmee stoffen zijn aan te tonen, met 

behulp van een biologische component, bijvoorbeeld een 
enzym. 

Biotechnologie Het gebruik van (delen van) organismen in de industrie 
voor de productie van allerlei stoffen, bijv. medicijnen 

of voedingsstoffen. 

C  

Celkern Organel, dat onder andere de chromosomen bevat. 

chromosomen Structuren die in lineaire volgorde genen bevatten. De 
chromosomen bevinden zich bij schimmels, planten en 

dieren in de celkern. Chromosomen bestaan uit DNA en 
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eiwitten en zijn te zien tijdens mitose en meiose. 

Codon Groep van drie nucelotidebasen (triplet), die codeert 
voor een bepaald aminozuur in een eiwit. 

Complementair Verschillend, maar aan elkaar passend als twee 
puzzelstukjes. Voorbeeld: de stikstofbase Adenine (A) is 
complementair met thymine (T) en uracil (U). Daardoor 

kan A met zowel T, als met U binden en ontstaan zo A-T 
en A-U. Guanine (G) is complementair met cytosine (C) 
en vormt zo G-C. 

Cytoplasma Protoplasma zonder kern. 

Cytosine Eén van de nucelotidebasen die in DNA en RNA 
voorkomen. Cytosine (C) vormt een basenpaar met 

guanine (G). 

D  

Denaturatie Proces, waarbij een eiwit zijn structuur verliest en 

inactief wordt. Denaturatie treedt op bij extreme pH, 
zoutconcentratie en verhoging van temperatuur. 

Desoxyribose Een sacharide met 5 C-atomen per molecuul, 
bestanddeel van DNA. 

dihybride kruising Kruising, waarbij gelet wordt op twee genen. 

DNA Desoxyribonucleïnezuur, een keten (molecuul) 
opgebouwd uit nucleotiden, die bestaan uit een suiker 

(desoxyribose) een stikstofbase en een fosfaatgroep. 

DNA-fingerprint Het profiel dat ontstaat na elektroforese van DNA-

fragmenten. 

DNA-helicase Enzym dat de dubbele DNA-spiraal uit elkaar ritst, door 
het verbreken van de waterstofbruggen tussen de 
nucleotiden. 

DNA-ligase Enzym dat brokstukken DNA aan elkaar bindt, o.a. 
gebruikt bij genetische modificatie voor de vorming van 

recombinant DNA. 

DNA-polymerase Enzym dat langs de enkelvoudige nucleotideketens 
schuift tijdens de DNA-replicatie en er voor zorgt dat er 
DNA dubbelstrengen ontstaan. 

Dominant Het allel (gen) dat in een heterozygoot individu in het 
fenotype volledig tot uitdrukking komt. 

dubbele helix De molecuulstructuur van het DNA, dat uit een 

dubbelspiraal bestaat. Een helix is een spiraalvorm 
waarbij elk punt dezelfde afstand heeft tot de centrale 
as. 

E  

eiwitten Een of meer lange ketens van aminozuren. Eiwitten 
worden door de ribosomen gemaakt tijdens de 

eiwitsynthese. Het kunnen bouwstoffen, brandstoffen of 
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enzymen zijn. 

Eigenschap De mogelijkheid om iets te kunnen doen of te kunnen 

produceren. 

endoplasmatisch reticulum Membranenstelsel in de cel, waarbij twee membranen 
bijna tegen elkaar liggen, zodat afgeplatte holten en 

kanaaltjes ontstaan. Het endoplasmatisch reticulum 
vervult een rol bij het transport van stoffen door de cel 
en de eiwitsynthese. Een deel van de ribosomen bevindt 

zich op het endoplasmatisch reticulum. 

Enkelstrengs DNA of RNA dat slechts uit één streng bestaat. 

Enzymen Biokatalysator. Organische stof die 

stofwisselingsprocessen versnelt zonder zelf verbruikt te 
worden. 

Exon Gedeelte van het DNA in een gen dat overgeschreven 
wordt naar mRNA en de code voor (delen) van een 
polypeptide (eiwit) bevat. 

Extensie Koppelen van naast elkaar gelegen nucleotiden, 

waardoor de keten langer wordt. 

F  

Fenotype Verzameling van alle waarneembare kenmerken van een 

individu, ook wel gebruikt voor slechts een 
waarneembare eigenschap. Het fenotype komt tot stand 
door een gezamenlijke invloed van genen en 

milieufactoren. 

Fosfaatgroep Een fosforatoom met vier zuurstofatomen. 

Fosfaatgroepen kunnen aan koolwaterstofketens binden. 

G  

Galacturonzuur Molecuul dat deel uitmaakt van de hoofdketen van 

pectine. 

Gastheer Organisme waarop een parasiet of een commensaal 
leeft. 

Genen Een gedeelte van het chromosoom met gecodeerde 
informatie voor één erfelijke eigenschap. Een gen bevat 
de informatie voor een polypeptide (eiwit), dat 

gewoonlijk een essentiële rol speelt bij het tot stand 
komen van het fenotype. 

Genetica Wetenschap die zich bezig houdt met de verdeling van 
genen 
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genetisch gemodificeerde  
organismen 

GGO, genetisch gemodificeerd organisme; een organisme 
waarbij een recombinant DNA- techniek is toegepast. 
Daardoor bezit het organisme behalve eigen DNA, ook 

DNA van een andere soort. Vaak worden micro-
organismen gebruikt om ze genetisch te veranderen, 
zoals voor de productie van stoffen als lactoferrine, 

enzymen, antibiotica, hormonen. Daarnaast is het ook 
mogelijk om planten en dieren transgeen te maken. 

genetische modificatie Veranderen van het DNA van een bepaald organisme, 

bijv. het overbrengen van DNA van het ene organisme 
naar het andere. 

Genoom De gezamenlijke chromosomen van een haploïde kern. 

Genotype De verzameling genen, ook wel gebruikt voor een deel 
van de verzameling. 

Golgi-systeem Organel, bestaand uit een stapel schijfvormige 
compartimenten met blaasjes langs de randen, ontstaan 
uit het Endoplasmatisch Reticulum (E.R.). Alle 

dictyosomen in een cel samen heten het Golgi-apparaat. 
Het dictyosoom heeft een functie bij het produceren en 
opslaan van stoffen door de cel. 

Guanine Eén van de nucelotidebasen die in DNA en RNA 

voorkomen. Guanine (G) vormt een basenpaar met 
cytosine (C). 

H  

Heterozygoot Met ongelijke allelen voor een bepaalde eigenschap. 

Histonen De (steun)eiwitten rond het DNA, die samen met het 

DNA-molecuul een chromosoom vormen. 

Homozygoot Met gelijke allelen voor een bepaalde eigenschap. 

Hormonen Stoffen die door klieren wordt afgescheiden in het 

bloed, die invloed hebben op de werking van bepaalde 
organen, de doelwitorganen. 

Hybridisatie Aan elkaar binden van complementaire nucleotiden. 

hydrolysereactie Een reactie waarbij splitsing van moleculen plaatsvindt 
en waarbij water wordt opgenomen. 

I  

Intermediair Tussen twee andere liggend, wordt vaak in verband met 
het fenotype gebruikt. Een intermediair fenotype is een 
fenotype waarbij in een heterozygoot individu beide 

allelen tot uiting komen. 

Intron Gedeelte van het DNA dat wel wordt overgeschreven bij 
de transcriptie, maar niet wordt gebruikt bij de 
translatie. De introns worden dan van de wel te 

gebruiken delen (de exons) afgesplitst. 

K  

katalysator Een stof die de snelheid van een bepaalde reactie 
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verhoogt, zonder daarbij zelf verbruikt te worden. 

Kernporiën Opening in het kernmembraan, waardoor mRNA-
moleculen naar het cytoplasma gaan. 

M  

Model Beperkte weergave van de werkelijkheid. 

monohybride kruising Kruising waarbij wordt gelet op één eigenschap, waarbij 
één allelenpaar is betrokken. 

mRNA Boodschapper-RNA, een polynucleotide, dat de basen 
cytosine, guanine, adenine en uracil bevat. mRNA 

transporteert de informatie voor de synthese van een 
polypeptide (eiwit) van de kern naar de ribosomen. 

N  

nonsens-DNA DNA-stukken waarvan de functie (nog) niet bekend is. 

Nucleotiden Bestanddeel van nucleïnezuren. Een nucleotidemolecuul 
bestaat uit een monosacharide, een organische base en 
een fosfaatgroep. 

O  

Okazaki-fragment Kort DNA-fragment op de ‘volgende’ DNA-streng. 

ongeslachtelijke 
voortplanting 

Vegetatieve voortplanting is een voortplantingsstrategie 
waarbij het nieuwe individu ontstaat uit een deel van 
het ouderindividu. Er vindt geen meiose en geen 

kernversmelting plaats. 

P  

PCR Polymerase Chain Reaction: een laboratoriumtechniek 

om stukjes DNA te vermeerderen. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van het enzym DNA-polymerase. 

Pectinase Pectinesplitsend/celwand afbrekend enzym 

Pectine Stof waaruit de middenlamel, onderdeel van de 
celwand, van plantencellen bestaat. 

Peptiden-binding De koppeling (= chemische binding) tussen aminozuren. 

Plasmide Cirkelvormig chromosoom in bacteriën. Een plasmide 
kan als vector voor een gen dienen bij genetische 
modificatie. 

Polymeer molecuul Een groot en ingewikkeld molecuul dat bestaat uit 

meerdere kleinere moleculen. 

Polymerisatie Vorming van een (nucleotide)keten, door het aan elkaar 

koppelen van kleinere moleculen. 

Proteïne Een andere naam voor eiwit. 

Purine Stikstofbase in DNA of RNA: adenine (A) of guanine (G). 

Pyrimidine Stikstofbase in DNA of RNA: cytosine (C), thymine (T) of 

uracil (U). 

R  
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Recessief Eigenschap die niet in het fenotype tot uiting komt als 
op de overeenkomstige locus (plaats) in het homologe 
chromosoom een dominant allel aanwezig is. 

recombinant-DNA-techniek Techniek waarbij delen van het DNA van verschillende 

organismen bij elkaar gebracht worden. 

restrictie-enzym Enzym dat DNA-moleculen op specifieke plaatsen in 

stukken kan verdelen. 

Retrovirussen Virussen die RNA bevatten en die in de gastheer het RNA 
omzetten in DNA door middel van reverse transcriptase. 

reverse-transcriptase Enzym (van een virus) dat er voor zorgt dat in de 
gastheercel een DNA-keten wordt gevormd langs het 
virus-RNA-molecuul. 

Ribose Een monosacharide met vijf C-atomen per molecuul, 

bestanddeel van RNA. 

Ribosomen Bolvormig organellen die een belangrijke rol spelen bij 

de eiwitsynthese. Ribosomen zijn veelal gelegen op de 
membranen van het endoplasmatisch reticulum. 

RNA-polymerase Enzym dat er voor zorgt dat er een RNA-keten langs een 
deel van een DNA-keten wordt gevormd. 

S  

Specifiteit De mate waarin enzymen verschillende reacties kunnen 
katalyseren. 

Startcodon Codon (AUG) waarmee het af te lezen deel van het 
mRNA-molecuul begint. 

Stikstofbasen Een van de vijf basen in DNA of RNA, Thymine, Adenine, 

Cytosine, Guanine en Uracil. 

Stopcodon Codon of triplet in mRNA dat niet codeert voor een 

aminozuur, maar het einde aangeeft van de 
eiwitsynthese. 

Substraat Stof waarop een enzym inwerkt. 

T  

Thymine Eén van de nucelotidebasen die in DNA voorkomen. 
Thymine (T) vormt een basenpaar met guanine (A). 

Transcriptie Vorming van mRNA door een afschrift van een deel van 
het DNA te maken. De RNA-streng is complementair aan 
het deel van het DNA dat de informatie bevat voor de 

vorming van het RNA-molecuul. 

transgene organismen GGO, genetisch gemodificeerd organisme; een organisme 
waarbij een recombinant DNA-techniek is toegepast. 
Daardoor bezit het organisme behalve eigen DNA, ook 

DNA van een andere soort. Vaak worden micro-
organismen gebruikt om ze genetisch te veranderen, 
zoals voor de productie van stoffen als lactoferrine, 

enzymen, antibiotica, hormonen. Daarnaast is het ook 
mogelijk om planten en dieren transgeen te maken. 
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Triplet Een opeenvolging van drie nucleotiden, waardoor er een 
codewoord ontstaat in de DNA-taal. Dit codewoord is 
een codon. 

tRNA Transport- of transfer-RNA, bevat o.a. een triplet (een 

anticodon) dat bepalend is voor het aminozuur dat kan 
worden gebonden en meegevoerd naar het ribosoom-
mRNA-complex. 

U  

Uracil Eén van de nucelotidebasen die in RNA voorkomen. 
Uracil (U) vormt een basenpaar met adenine (A). 

V  

Virussen Molecuul DNA of RNA, omgeven door een capside, een 
eiwitmantel, met bij sommige typen daaromheen een 

envelop. Virussen hebben geen eigen stofwisseling. 

W  

waterstofbruggen Een binding tussen twee H-atomen van verschillende 

aminozuren in een eiwit door middel van een 
gemeenschappelijk elektronenpaar. Waterstofbruggen 
en zwavelbruggen kunnen zo delen van het eiwit in de 

vorm van lussen vastleggen. 

 

 


