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Hoofdstuk 1     Inleiding 
 

Doelstellingen: 
 

Na dit hoofdstuk moet je 
 kunnen uitleggen waarom eiwitten belangrijk zijn 
 weten waarom oneindig veel eiwitten mogelijk zijn 

 weten waarom eerst een kristal gemaakt moet worden, voor röntgendiffractie 
kan worden uitgevoerd 

 begrijpen waarom de plaats van atomen wel met röntgenstraling, maar niet 
met licht kan worden bepaald 

 de opbouw van de module begrijpen 

 

In ons lichaam spelen zich talloze processen af. Al die processen voltrekken zich 
zonder dat wij daar bij hoeven na te denken. Weet jij wat je moet doen om een 

aanval van ziekteverwekkende bacteriën af te slaan? Hoe zorg jij ervoor dat je bloed 
stolt als je een wondje hebt? 

 
Waarschijnlijk weet jij niet wat je moet doen, maar je lichaam weet dat wel. De 

meeste problemen lost je lichaam zelf op, zonder dat jij daar bij stil hoeft te staan. Als 
je bij het schillen van een appel in je vinger snijdt, doet het wel pijn, maar het 
bloeden stopt ‘vanzelf’. En van de meeste bacteriën die binnendringen in jouw 

lichaam, om zich op zo’n warme, vochtige, voedselrijke plek te vermenigvuldigen, 
merk jij helemaal niets. Voordat jij er last van krijgt, heeft je lichaam de bacteriën al 

uitgeschakeld. 
 
In jouw lichaam verlopen heel veel, perfect op elkaar afgestemde processen. 

Processen die nodig zijn om indringers uit te schakelen, maar ook processen die nodig 
zijn om je lichaam in stand te houden. Maar hoe slaagt je afweersysteem erin om 

indringers uit te schakelen, hoe werkt de vertering van voedsel, hoe komt zuurstof in 
iedere lichaamscel? En zo zijn er nog heel veel vragen te bedenken.  
 

Steeds blijkt dat bij het beantwoorden van deze vragen eiwitten de hoofdrol vervullen. 
Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe ons lichaam werkt, moeten we kennis 

verzamelen over de moleculen die het leven mogelijk maken: de eiwitten.  
 

Opdracht 1  
 
Je gaat nu een animatie bekijken. Deze animatie geeft een deel van onze huidige 

kennis weer over het leven van de cel.  
 

a. Bekijk URL1,2 Noteer tijdens de video ten minste 5 structuren die jou opvallen 

in de eerste tabel van bijlage A. 
Leg bij elke structuur uit, waarom je deze structuur zo opvallend vond. Geef de 

meest opmerkelijke structuur het cijfer 1. Nummer ook de andere structuren 
t/m 5. 

  

b. Vergelijk jouw lijstje met de lijstjes van drie andere leerlingen. Maak een top-3 
van de meest opvallende structuren. 

 

 

Ongetwijfeld ben je nu al een paar eiwitten tegengekomen. Kennis van eiwitten 
betekent kennis van de werking van het leven. Wereldwijd proberen vele duizenden 
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wetenschappers onze kennis van eiwitten uit te bouwen. Dat valt nog niet mee. 

Hoewel eiwitten uit een keten van slechts 20 verschillende aminozuren bestaan, zijn 
er nogal wat eiwitten mogelijk. 

 

Opdracht 2  

 
In levende wezens worden 20 verschillende aminozuren gecodeerd. Deze aminozuren 

zou je willekeurig aan elkaar kunnen koppelen. 
 
a. Bereken hoeveel verschillende stoffen je kunt maken door willekeurig twee van 

deze aminozuren aan elkaar te koppelen. Hierbij geldt dat de stof A-B een 
andere stof is dan B-A. 

 
Een eiwit van 75 aminozuren is nogal kort voor een eiwit. 
 

b. Bereken hoeveel verschillende eiwitten mogelijk zijn door het willekeurig 
koppelen van 75 aminozuren. 

 
Het heelal bestaat naar schatting uit zo’n  1078 tot 1082 atomen. (URL 3) 
 

c. Leg uit wat dit gegeven zegt over het ‘willekeurig’ koppelen van aminozuren. 
 

 
Omdat er al zoveel variatie kan zijn in de volgorde van de aminozuren, is er een 

verbijsterend grote verscheidenheid in eiwitten mogelijk. Toch zegt die volgorde van 
de aminozuren in een eiwit weinig over de werking van dat eiwit. Om de werking van 
een eiwit te kunnen begrijpen is inzicht nodig in de driedimensionale vorm. Deze 

driedimensionale vorm ontstaat door het opvouwen van de keten van aminozuren. En 
dat opvouwen kan ook weer op heel veel manieren. Eiwitten zijn dus nogal complexe 

moleculen. Maar eiwitten zijn wel belangrijke moleculen, omdat ze alle processen in je 
lichaam sturen. 
 

Om een goed beeld te krijgen van de bouw en daarmee van de werking van een eiwit, 
gebruiken wetenschappers verschillende technieken. Een van deze technieken is het 

achterhalen van de volgorde van aminozuren van een eiwit door het aflezen van DNA. 
Maar als je de volgorde van de aminozuren weet, weet je eigenlijk nog niets over de 
werking van een eiwit. De werking van een eiwit wordt juist bepaald door de 

driedimensionale structuur. Voor het achterhalen van deze driedimensionale structuur 
is een techniek nodig die de atomen in een eiwit zichtbaar kan maken. 

 
Nu kun je atomen niet zien. Daarvoor zijn atomen veel te klein. Ook met behulp van 
de beste lichtmicroscoop ter wereld gaat dat niet lukken.  

 

Opdracht 3  

 
a. Zoek bijvoorbeeld met behulp van Binas uit wat de golflengte van licht is. 

b. Doe hetzelfde voor de diameter van een koolstofatoom. (Binas 40A) 
c. Zoek ook de golflengte van röntgenstraling op. 
d. Leg uit waarom je met behulp van licht atomen niet, maar met röntgenstraling 

wel zichtbaar kunt maken. 

 

Atomen kunnen wel röntgenstraling verstrooien. Een elektron dat op de juiste manier 
geraakt wordt door röntgenstraling, gaat ook straling uitzenden. Uit deze straling is de 
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plaats van het elektron, en daarmee de plaats van het atoom te berekenen. Ook de 

elektronen van een eiwit verstrooien röntgenstraling. Dit verstrooiingspatroon kan 
worden vastgelegd met een detector, bijvoorbeeld een fotochip (=CCD). Uit het 

verstrooiingspatroon kunnen de posities van de elektronen en daarmee de posities 
van de atomen worden berekend.  

 
Nu geven de elektronen van één atoom onvoldoende verstrooiing voor het maken van 
een goede röntgenopname. Door deze atoomsoort in een bepaalde richting steeds te 

herhalen, kan de verstrooiing van de elektronen van het ene atoom de verstrooiing 
van de elektronen van een ander atoom versterken. Hierdoor wordt het signaal dat 

van deze atomen afkomstig is sterk genoeg om een meetbaar effect op te leveren. 
 
Je moet de eiwitmoleculen dus netjes naast elkaar stapelen. Want daardoor plaats je 

ook alle atomen en dus ook de elektronen, waaruit deze moleculen bestaan, netjes 
naast elkaar. Deze reeks, netjes naast elkaar gestapelde atomen geven voldoende 

interactie met röntgenstraling om de driedimensionale structuur van een eiwit te 
kunnen vaststellen.  
 

Het eerste probleem is dus: Hoe krijg je de eiwitmoleculen netjes naast elkaar. 
Gelukkig komt de natuur ons hierbij te hulp. In de vaste fase zijn de deeltjes ordelijk 

gerangschikt naast elkaar. Door deze geordende rangschikking ontstaat een kristal. 
Voordat je iets kunt zeggen over de driedimensionale structuur van een eiwit, moet je 
eerst een eiwitkristal maken, waarna je met behulp van röntgendiffractie de 

driedimensionale structuur kunt ophelderen. Als je de structuur kent, kun je heel veel 
zeggen over de werking van zo’n eiwit.  
 
Deze module heeft de volgende opbouw: 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

Hoofdstuk 2: Kristallen maken 
Hoofdstuk 3: Röntgendiffractie 

Hoofdstuk 4: Eiwitstructuur en -functie  
 
Tijdens deze module zul je een aantal practica doen. Voer deze practica in twee- of 

drietallen uit. Deze practica zullen worden becijferd. Lever steeds per groepje één 
verslag of product in.  

Aan het eind van de module doe je, in tweetallen, een eigen onderzoek. Dit eigen 
onderzoek rond je af met een verslag. 

 
De resultaten van de practica en het eigen onderzoek bepalen je praktische cijfer voor 
deze module. 

 
De overige opdrachten moet je uitwerken. Deze vragen helpen je om de stof te 

begrijpen. De module wordt afgesloten met een theorietoets. 
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Hoofdstuk 2     Kristallen maken. 
 

 
Doelstellingen:  

Na dit hoofdstuk moet je 
 

 de relatie tussen de fasen en de ordening van de deeltjes kunnen 

beschrijven 
 de verschillen tussen amorf, polykristallijn en éénkristal kunnen 

beschrijven met betrekking tot de ordening van de deeltjes 
 kunnen beschrijven welke factoren kristalgroei beïnvloeden 

 een onderzoek kunnen bedenken om de invloed van deze factoren op 
kristalgroei te meten 

 een fasediagram kunnen opstellen en gebruiken 

 kunnen uitleggen waarom het metastabiele gebied interessant is voor 
groei van éénkristallen 

 kunnen rekenen aan de vorming van éénkristal op atomair niveau 
 de eenheidscel kunnen bepalen van een regelmatige tweedimensionale 

tekening 

 het aantal atomen kunnen berekenen in een gegeven driedimensionale 
eenheidscel 

 de coördinaten kunnen geven van groeivlakken 
 relatie kunnen aangeven tussen groeisnelheid en uiterlijk van het kristal 
 enkele driedimensionale kristalvormen kunnen beschrijven 

 een proef kunnen opzetten om een zo groot mogelijk éénkristal te kunnen 
kweken 

 kunnen uitleggen waarom kleine deeltjes kunnen doordringen in een 
eiwitkristal 
 

 

 

2.1 Fasen 
Als je ijs verwarmt, komt er een punt dat ijs gaat smelten; er ontstaat water. 

Verwarm je het water komt er een punt dat het water gaat koken en verdampt; er 
ontstaat waterdamp. Dit gebeurt niet alleen met water, maar met vrijwel alle stoffen. 

Alleen kookt ijzer wel bij een iets andere temperatuur dan water. 
 
Met behulp van de molecuultheorie kunnen de drie fasen worden verklaard. Bij deze 

verklaring spelen twee belangrijke principes een rol:  
 

 deeltjes bewegen 
 deeltjes trekken elkaar aan 

 
De beweging van de deeltjes hangt samen met de temperatuur. Hoe hoger de 
temperatuur, hoe sneller de beweging van de deeltjes. Dit betekent dat de deeltjes in 

de vloeibare fase sneller bewegen dan de deeltjes in de vaste fase. Overigens 
bewegen de deeltjes in de vaste fase ook nog. 

 
In de gasfase bewegen de deeltjes snel en op grote afstand van elkaar. De 
aantrekkingskracht tussen de deeltjes is volledig verbroken. Als een gas wordt 

afgekoeld, neemt de bewegingssnelheid van de deeltjes af. Wanneer de 
bewegingssnelheid klein genoeg is ten opzichte van de aantrekkingskracht, dan 

kunnen de deeltjes weer bij elkaar komen. Er ontstaat dan een vloeistof.  
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In een vloeistof bewegen de deeltjes op korte afstand langs elkaar. Als de 

temperatuur nog verder daalt, neemt ook de bewegingssnelheid nog verder af. Er 
komt dan een punt dat de aantrekkingskracht tussen de deeltjes in verhouding tot de 

bewegingssnelheid zo groot is, dat de deeltjes niet meer langs elkaar kunnen 
bewegen. Aantrekkende krachten zoals vanderwaalsbinding en waterstofbruggen, 

worden niet meer verbroken, maar blijven permanent bestaan. Hierdoor blijven de 
deeltjes op een vaste plaats ten opzichte van elkaar zitten. De vaste fase is ontstaan. 
 

 
Figuur 1 Gas, vloeistof en vaste stof 

 
Samengevat: 

 

 
 

 
 

 

 

2.2 Wanorde en orde. 
In de vloeibare fase en gasfase bewegen de deeltjes langs elkaar. De deeltjes blijven 
niet op dezelfde plaats ten opzichte van elkaar. Er heerst dus wanorde, er is geen 

herhaling. 
In de vaste fase zitten de deeltjes op een vaste plaats ten opzichte van elkaar. Als de 
ordening van deze deeltjes niet regelmatig is, wordt deze stof amorf genoemd. Glas is 

een voorbeeld van een amorfe stof. 
Een stof waarvan de deeltjes wel netjes ten opzichte van elkaar gerangschikt zijn, 

wordt kristallijn genoemd. Een kristallijne stof bestaat uit kristallen. Bij een kristallijne 
vaste stof heerst orde. Er zijn zeer veel manieren om deeltjes ten opzichte van elkaar 
te ordenen. Eén zo’n manier staat in figuur 2. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 aantrekkingskracht beweging 
gas geen zeer snel 

vloeibaar groot snel 
vast zeer groot trillen rond vast punt 

 
 
Figuur 2 Deeltjes in een 

vorm van orde 
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Opdracht 4  
 
De ordening van de deeltjes in figuur 2 is erg onwaarschijnlijk. In de praktijk zullen 

moleculen zich niet op deze manier gaan ordenen. 
 

a. Geef twee redenen waarom moleculen zich niet op deze manier gaan ordenen. 
b. Teken twee voorbeelden van ordening van de kristallijne fase die wel kunnen 

bestaan.  
 

Glas is een amorfe vaste stof, die gemaakt is van voornamelijk siliciumdioxide, 

calciumcarbonaat en natriumcarbonaat. Door aan dit mengsel minimaal 10% 
lood(II)oxide bij te mengen kan kristalglas worden gemaakt. 

Het woord kristalglas is wetenschappelijk gezien onjuist. 
 
c. Leg uit waarom het woord kristalglas wetenschappelijk onjuist is. 

 
 
2.3 Polykristallijn 
Als je een vloeibare stof laat afkoelen tot onder het smeltpunt, moeten de deeltjes 
langzamer bewegen en een vaste plaats gaan innemen ten opzichte van elkaar. 

Omdat een klein beetje stof bestaat uit heel veel deeltjes, zal de overgang van 
vloeibaar naar vast ook op heel veel plaatsen tegelijk beginnen. Bij heel veel stoffen 
ontstaan dan kristalgebiedjes. Binnen zo’n gebiedje zijn de deeltjes netjes 

gerangschikt ten opzichte van elkaar. Maar de gebieden zijn willekeurig georiënteerd 
ten opzichte van elkaar. Een stof die is opgebouwd uit heel veel verschillende 

kristalletjes wordt polykristallijn genoemd. Er zijn heel veel materialen, die uit 
polykristallijn materiaal bestaan. Zo zijn de kristalgebiedjes van zink goed te zien op 
een zinken emmer. Verder zijn vrijwel alle rotsen polykristallijn.(URL 4) 

 
Figuur 3 is een foto van een stuk zuiver silicium. Doordat het licht beter gereflecteerd 

wordt door het ene kristalgebiedje, dan door het andere zijn in deze foto de 
kristalgebiedjes duidelijk herkenbaar. In figuur 4 is een polykristallijn materiaal 
afgebeeld op atomaire schaal. 

 
 

 

 
Figuur 3 Polykristallijn        

silicium (URL 5)   
Figuur 4 Polykristallijn materiaal 

op atomaire schaal      
(URL 6) 
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Opdracht 5  
 
In bijlage B is figuur 4 nogmaals weergegeven.  

 
a. Geef in een kopie van bijlage B de grenzen van de kristalgebieden aan. 

b. Hoeveel verschillende kristalgebieden zijn er? 
 

 
Een factor die tot nu toe onbesproken is gebleven is de factor tijd. Immers om over te 
gaan van de vloeibare fase naar de vaste fase moeten deeltjes een vaste plaats 

innemen ten opzichte van elkaar. Het ontstaan van ordening kost tijd. Hoe langer je 
de deeltjes de tijd geeft om zich te ordenen, hoe mooier de ordening kan worden. Als 

alle deeltjes, waaruit een kristal bestaat perfect gerangschikt zijn ten opzichte van 
elkaar, noemen we dit kristal een éénkristal.  

 
 

2.4 Eénkristal 
Uiteindelijk is het doel om een vaste stof te krijgen, waarbij alle deeltjes netjes ten 

opzichte van elkaar zijn gerangschikt. Immers, alleen dan kunnen we een goede 
röntgenopname maken van deze stof. Ook in de natuur komen dit soort kristallen 
voor, soms verbijsterend groot. 

 

Opdracht 6  

 
 Bekijk de video. (URL 7) 

 
 Lees het artikel: Reusachtige selenietkristallen verklaard (URL 8) 
         Dit artikel is met toestemming van de auteur opgenomen. 

 

a. Welke factoren hebben ervoor gezorgd dat de de selenietkristallen in de Cueva de 
los Cristales zo groot konden groeien? 

b. Leg uit waarom deze factoren nodig zijn voor de groei van grote kristallen. 
c. Noem twee verschillen tussen de kristallen van de Cueva de los Cristales en de 

kristallen van de Cueva de las Espadas. 
d. Welke verklaring wordt gegeven voor deze verschillen? 
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NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift 
22 Mei 2007, jaargang 9 nr. 5 artikel 808 

 
Reusachtige selenietkristallen verklaard 

Auteur: prof. Dr. A.J. (Tom) van Loon 
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)  

 
 
Een van de weinig bekende geologische wonderen is de Mexicaanse Cueva de los 

Cristales (Kristalgrot) bij Naica. De kristallen in deze grot bestaan uit seleniet, de 
glasheldere variëteit van gips. De schoonheid van deze vaak perfect gevormde 

kristallen is echter niet wat hen zo bijzonder maakt: dat is hun formaat. Het gaat 
namelijk om kristallen van meters groot; de grootste zijn bijna 12 m. Je kunt er dan 
ook gewoon op lopen; als je een kristal in de juiste richting zoekt tenminste, want ze 

groeien alle kanten op. 
 

  
Rondstruinen over kristallen De Cueva de los Cristales 

(Kristalgrot).    Foto J. Trueba 
 

 

Het ontstaan van deze bijzondere kristallen heeft mineralogen altijd voor raadsels 
gesteld. Nu is er een verklaring voor gevonden na analyse van vloeistofinsluitsels, en 

de uitkomsten van de interpretatie op basis van deze analyse zijn bevestigd door 
laboratoriumexperimenten. In kort komt het erop neer dat de kristallen onder 
specifieke omstandigheden (onder meer circulerend iets zout water) zijn gegroeid in 

een omgeving waarin de temperatuur heel lang nauwelijks veranderde. Omdat 
dergelijke omstandigheden in grotten wel vaker voorkomen, verwachten de 

onderzoekers dan ook dat er nog meer grotten met vergelijkbare reuzenkristallen 
zullen worden gevonden in hetzelfde gebied. 
 

Die voorspelling lijkt niet al te gewaagd, want al in 1912 werd er in hetzelfde gebied 
ook al een grot met bijzondere kristallen gevonden. Dat is de Cueva de las Espadas 

(de Zwaardgrot), waarin gipskristallen voorkomen die weliswaar minder doorschijnend 
en minder lang zijn dan de selenietkristallen van de Kristalgrot, maar die toch ook 
vaak een lengte van een meter bereiken. Bovendien zijn hun aantallen veel groter dan 

die van de selenietkristallen. 
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De grotten bevinden zich in een gebied waar veel metalen in de vorm van sulfiden 
worden gewonnen, onder meer zilver. Gips (of de doorzichtige variëteit seleniet), dat 

bestaat uit kristalwater bevattend calciumsulfaat (CaSO4.2H2O) is dus een mineraal 
dat hier ook verwacht kan worden. De grotten danken hun ontstaan uit het 

vulkanisme dat ook de zwavel uitstootte waaruit sulfiden en sulfaten konden ontstaan. 
Het gips vormde zich waarschijnlijk in een late fase van dit vulkanisch gebeuren, dan 
ruim 20 miljoen jaar geleden plaatsvond. Dat gips vormde zich overigens niet direct, 

maar ontstond uit anhydriet (CaSO4) toen de in het gesteente circulerende 
vloeistoffen in temperatuur afnamen. 

 

  
De kristallen zijn veel meer dan mansgroot. 

Foto LaVenta-Speleoresearch 
 

Seleniet zoals je het zelden ziet. 

Foto Ricardo Marin 

Uit de analyse van de insluitsels in de kristallen blijkt dat de Kristalgrot (die dieper ligt 

dan de Zwaardgrot) honderden jaren lang een temperatuur moet hebben gehouden 
die net laag genoeg was (54 °C) om omzetting van anhydriet in gips/seleniet mogelijk 

te maken. Omdat de temperatuur constant bleef, en omdat er ruim voldoende 
'grondstoffen' aanwezig waren, konden de kristallen al die tijd blijven groeien. Omdat 
de Zwaardgrot hoger lag dan de Kristalgrot, en dus verder verwijderd van de hete 

magmakamer, moet de temperatuur daar sneller zijn gezakt, waardoor de kristallen 
minder tijd kregen om te groeien. 

 
Wat er met dit 'geologische wonder' gaat gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. 
Momenteel is de grot niet toegankelijk (behalve voor wetenschappelijk onderzoek), 

vooral om te voorkomen dat de kristallen worden beschadigd. Gips is immers een zeer 
zacht mineraal (je kunt het met een nagel krassen). Bovendien ligt de grot op een 

niveau waar hij van nature zou vollopen met grondwater. Dankzij de activiteiten voor 
de mijnbouw, waarvoor de grondwaterspiegel ter plaatse wordt verlaagd, is de grot nu 
begaanbaar. Wanneer de mijnbouw niet lonend meer is en het grondwater niet langer 

wordt weggepompt, dan zal de grot weer vollopen met het iets zoute grondwater. Dat 
zou overigens waarschijnlijk betekenen dat de kristalgroei dan weer zou kunnen gaan 

beginnen. Niemand zou dan echter meer van dit bijzondere verschijnsel kunnen 
genieten. De onderzoekers hopen dan ook dat de grot op de lijst van 'werelderfgoed' 
van de UNESCO zal worden geplaatst, zodat hij voorgoed toegankelijk blijft. 
 
Referenties: 

García-Ruiz, J.M., Villasuso, R., Ayora, C., Canals, A. & Otálora, F., 2007. Formation of 
natural gypsum megacrystals in Naica, Mexico. Geology 35, p. 327-330. 
 
Copyright © NGV 1999-2010          Dit artikel is overgenomen met toestemming van de auteur. 
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Ook van gewoon keukenzout (=natriumchloride) zijn grote door de natuur gemaakte 

kristallen bekend. Deze keukenzoutkristallen worden haliet genoemd.  
 

 
Figuur 5 Haliet (URL 9) 

 
Je kunt op verschillende manieren proberen om een kristal van natriumchloride te 

maken. Zo zou je kunnen proberen om een mooi kristal te krijgen door:  
 gasvormig natriumchloride te laten rijpen, 
 vloeibaar natriumchloride te laten stollen, 

 opgelost natriumchloride te laten neerslaan of 
 natriumchloride direct te maken door een chemische reactie. 

 

Opdracht 7  Practicum: Fenylsalicylaat (URL 10) 

 
Nodig: reageerbuis met 1 gram fenylsalicylaat; warmwaterbad van 

50oC, 5 mL warme ethanol 

 Verwarm de buis met fenylsalicylaat tot alle fenylsalicylaat is 

gesmolten. 
 Haal de buis uit het waterbad en beschrijf wat je ziet gebeuren. 

 Verwarm de buis met fenylsalicylaat nog eens tot alle 
fenylsalicylaat is gesmolten. 

 Voeg aan de buis 5 mL warme ethanol toe. 

 Laat dit mengsel afkoelen en wacht minimaal een nacht. 

Maak van deze proef een verslag. Doe aan het eind van dit verslag een voorstel hoe 
jij een zo groot mogelijk éénkristal van fenylsalicylaat kunt maken. Beschrijf in dit 

voorstel alle materialen en handelingen die nodig zijn. Onderbouw je voorstel met 
argumenten. Lever dit verslag in. 

 
 

2.5 Fasendiagram 
Inmiddels heb je gemerkt dat het gemakkelijker is om mooie fenylsaliylaatkristallen 

uit een oplossing te laten groeien, dan uit de vloeibare fase. Dit geldt ook voor heel 
veel andere stoffen. Bij eiwitten is het zelfs de enige manier om kristallen te laten 

groeien. Immers eiwitten denatureren bij verhitten en kun je dus niet smelten. Omdat 
veel eiwitten oplosbaar zijn in water, wordt water gebruikt als oplosmiddel om 
eiwitkristallen te laten groeien.  

Ook de stof zuurstof lost op in water. Dat is voor de vissen fijn; ze zouden anders 
stikken. De oplosbaarheid van zuurstof in water vind je in Binas 44. Uit deze tabel 
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blijkt dat de temperatuur invloed heeft op de hoeveelheid zuurstof die kan oplossen in 

water.  
 

Opdracht 8  
 

a. Maak een grafiek met behulp van Excel, waarbij je de oplosbaarheid van 
zuurstof in water (=verticale as) uitzet tegen de temperatuur (=horizontale as). 

Gebruik voor de temperatuur de eenheid Celsius. (Binas 44) 
 
b. Beantwoord met behulp van je grafiek de volgende vragen: 

1. Hoeveel mol zuurstof kan oplossen in een liter water bij een temperatuur 
van 15oC? 

2. Leg uit waarom vissen in ademnood komen als de temperatuur van het 
water stijgt tot 30oC. 

3. 1 liter met zuurstof verzadigd water wordt afgekoeld van 80oC naar 20oC. 

Leg uit hoeveel mol zuurstof extra op kan lossen. 
4. In welk temperatuurgebied is een concentratie van 1,6.10-3 mol/L zuurstof 

mogelijk? 
 Leg uit waarom de temperatuur niet hoger kan zijn. 
 Leg uit waarom de temperatuur niet lager kan zijn. 

 
Droge lucht bestaat voor 20,94 volume% uit zuurstof. (URL 11) 

 
c. Bereken hoeveel liter water van 25oC nodig is om de zuurstof van 1,00 liter 

lucht (T=298K en p=p0) op te lossen. Onder deze omstandigheden heeft 1,00 

mol gas een volume van 24,5 liter. 

 

De grafiek die je hebt gemaakt noemen we een fasediagram. In een fasediagram 
staat welke fase een stof heeft onder bepaalde omstandigheden. Hierbij geeft een lijn 

een overgang aan tussen twee fasen. In jouw grafiek staan de opgeloste fase en de 
gasfase. 
 

Opdracht 9  
 

Welk gebied in jouw fasediagram is van de opgeloste fase? 

 

 

2.6 Aluin 
Je gaat nu zelf een temperatuur-fasediagram maken van het oplossen van een aluin. 
Aluin is een hydraat en heeft de formule KAl(SO4)2.12H2O. Aluin is dus ook een zout, 

maar wel een bijzonder zout, want aluin bestaat uit twee verschillende positieve 
ionsoorten en één negatieve ionsoort. Dit type zout wordt een dubbelzout genoemd. 

Een dubbelzout is geen mengsel, maar een chemische stof met eigen 
stofeigenschappen. Toch kun je het dubbelzout aluin wel maken door het mengen van 
kaliumsulfaat, aluminiumsulfaat en water. 

 

Opdracht 10  
 

In welke molverhouding moet je kaliumsulfaat, aluminiumsulfaat en water mengen 
om aluin te krijgen? Leg je antwoord uit met behulp van de formules van deze 

stoffen. 
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Opdracht 11 Practicum: Aluin (URL 12 ) 
 

Nodig: grote reageerbuis 

 aluin (tussen 1 en 7 gram) 
 thermometer 

 bekerglas met heet water (brander/driepoot/gaasje/lucifers) 
 ijs 

 grote erlenmeyer 
 groot bekerglas 

 Weeg in een grote reageerbuis de jou toegewezen hoeveelheid aluin ongeveer 
nauwkeurig af. (ergens tussen de 1 gram en 7 gram) 1 

 Noteer deze waarde in de tabel (zie bijlage D). 
 Voeg hierbij ongeveer nauwkeurig 10 gram water; noteer de waarde in de tabel. 

 Plaats de buis in een bekerglas met (heet) water.  
 Verhit dit waterbad, terwijl je voorzichtig roert in de reageerbuis met aluin en 

water. Ga net zo lang door met verhitten en roeren tot alle aluin is opgelost.  

 Stop met verhitten van het waterbad. 
 Haal de buis uit het waterbad. Blijft steeds voorzichtig roeren in de buis tot het 

moment dat een vertroebeling ontstaat. Noteer de temperatuur waarbij de 
vertroebeling begint in de tabel.  

 Als bij 30 oC nog geen neerslag is ontstaan, moet je de oplossing koelen in een 

ijsbad. Helpt dit nog niet, voeg dan aan het ijsbad een flinke scheut keukenzout 
toe om het mengsel extra koud te maken.  

 Verzamel alle aluinoplossingen in één grote voorraaderlenmeyer. Spoel 
eventueel je buis nog na met gedestilleerd water. Bij volgende onderzoeken is 
namelijk weer een aluinoplossing nodig. 

 Vul de tabel aan en neem ook de resultaten van andere groepjes over. 
 Maak (met behulp van Excel) een grafiek, waarin je de oplosbaarheid van aluin 

per 100 gram water uitzet tegen de temperatuur. 

Maak van deze proef een verslag. Verwerk in dit verslag alle bovenstaande vragen en 
opdrachten op de juiste wijze. Bespreek dus ook de nauwkeurigheid van de meting. 

Lever dit verslag in. 

 

 

                                                 
1  Ongeveer nauwkeurig afmeten betekent: de massa moet in de buurt van het gegeven getal zijn. 

Maar je moet het wel nauwkeurig weten. Moet je in de buurt van de 10 gram zijn? Dan is 9,737 
goed, maar 10,218 ook. 
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Opdracht 12 Practicum Aluin uit de oplossing 

Deze proef bestaat uit drie delen: 

I. Giet een klein beetje verzadigde aluinoplossing van proef 11 in een 

indampschaaltje. De bodem mag net bedekt zijn. Verwarm de oplossing met 
een kleine blauwe vlam. Haal de vlam weg, als er nog een klein beetje vloeistof 
over is. Het schaaltje is dan nog warm genoeg om de rest van de vloeistof te 

verdampen. DUS NIET DROOGKOKEN. 
 

II. Noteer je naam met een stift op een glazen bekerglaasje. Giet in dit 
bekerglaasje een laag van ongeveer 1 cm van de aluinoplossing van proef 11. 
Zet het bekerglaasje weg op een rustige plaats. Laat het bekerglaasje één of 

twee dagen staan. 
 

III. Doe hetzelfde als bij onderdeel II, maar nu met een plastic bekerglaasje. 

Maak een kort verslag van deze drie proeven. Welk verschil is er tussen onderdeel II 
en III? Probeer dit verschil te verklaren. Beschrijf ook het uiterlijk van de vaste stof 

die ontstaat. 

Belangrijk: Droog enkele van de mooiste resultaten van proef II en/of III en 
bewaar deze in een buisje tot je ze nodig hebt. 

 
 

2.7 Groei van éénkristallen 
 

2.7.1 Inleiding 

Bij practicum 11 heb je gezien dat het snel afkoelen van een aluinoplossing geen 
mooie, grote éénkristallen oplevert. Er ontstaat bij afkoelen wel een vaste stof uit de 

onverzadigde oplossing, maar dit afkoelen gaat blijkbaar zo snel dat overal in de 
oplossing kristalletjes ontstaan.  
 

Bij practicum 12 heb je gezien dat de opgeloste stof weer in de vaste fase komt door 
het oplosmiddel te verdampen. Als dit verdampen snel plaatsvindt, levert dit geen 

mooie kristallen op. Wat langzamer indampen levert betere resultaten. Opmerkelijk is 
wel dat het langzaam indampen van een aluinoplossing in een glazen bekerglas 
andere resultaten geeft dan het indampen in een plastic bekerglas.  

 
Dat omstandigheden, zoals de tijd, invloed hebben op de vorming van kristallen was 

te voorzien. Immers, in de Cueva de los Cristales, ontstaan niet voor niets zulke grote 
kristallen. Als je een mooi éénkristal wilt maken, moet je goed begrijpen welke 
omstandigheden de groei van kristallen beïnvloeden.  

Maar hoe verloopt de groei van zo’n kristal eigenlijk? 
 

 
2.7.2 Oververzadiging en nucleatie 
Als je heel veel kaliumnitraat met water mengt, ontstaat een verzadigde oplossing. Dit 

zie je, doordat een vaste stof op de bodem blijft liggen. Er is dan evenwicht tussen de 
vaste stof en de oploste deeltjes. 

 

KNO3(s) ⇄  K+(aq) + NO3
-(aq) 
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Als je de vaste stof verwijdert door te filtreren, houd je de verzadigde oplossing over. 

Als je deze oplossing afkoelt, ontstaat een oververzadigde oplossing: er zijn meer 
ionen opgelost, dan volgens het fasendiagram zou kunnen. Deze ionen zouden een 

vaste stof moeten vormen. Maar waar moeten deze ionen dat doen? Ergens moet een 
begin zijn, waar de opgeloste ionen kunnen overgaan in de vaste fase. 

 
Dit ontstaan van een beginpunt, dat nucleatie wordt genoemd (nucleus = kern)  is 
niet zo eenvoudig als dat het lijkt. Ergens moeten voldoende kalium-ionen en nitraat-

ionen elkaar op het juiste moment en op de juiste manier tegenkomen. Pas dan zullen 
ze bij elkaar blijven. Daarbij moet (een deel van) de watermantel rond de ionen 

verdwijnen. Bij een geringe oververzadiging is de kans dat voldoende kalium en 
nitraationen elkaar treffen erg klein, waardoor de kans op nucleatie erg klein is. Wel 
wordt het ontstaan van een nucleus steeds waarschijnlijker naarmate de tijd 

verstrijkt. 
 

Bij een geringe overzadiging kunnen de opgeloste deeltjes binnen afzienbare tijd geen 
beginplaats vinden om over te gaan van de opgeloste fase naar de vaste fase. Alle 
deeltjes blijven in oplossing. Er is dan geen evenwicht en daarmee geen stabiele 

toestand. Deze toestand wordt daarom ook metastabiel genoemd. Als de vloeistof nog 
verder wordt afgekoeld, neemt de oververzadiging nog meer toe en daarmee de ‘druk’  

om over te gaan van de opgeloste fase naar de vaste fase. Als deze ‘druk’ nog hoger 
wordt, zal op een bepaald moment overal in de oplossing nucleatie plaatsvinden. Je 
krijgt dan heel veel kleine kristallen, maar niet het mooie gewenste éénkristal. 

 
Het gebied in het fasendiagram waar een oplossing oververzadigd kan zijn, wordt het 

metastabiele gebied genoemd. 
 

Opdracht 13  

In figuur 6 staat het fasendiagram voor het oplossen kaliumnitraat. Een oplossing van 
61,3 g kaliumnitraat in 100 g water wordt afgekoeld van 50O C tot 40OC. 

a. Leg uit dat er nog geen vaste stof is gevormd. 

De oplossing wordt verder afgekoeld tot 39oC. De vloeistof blijft helder; er ontstaat 

geen vaste stof. 

b. Leg uit dat een oververzadigde oplossing is ontstaan. 
c. Verklaar waarom er geen vaste stof is ontstaan. 

De vloeistof wordt verder afgekoeld. Bij 35oC ontstaan opeens heel veel kleine 
kristallen. 

d. Het fasediagram staat nogmaals afgebeeld in bijlage C. Schets in dit diagram 
het metastabiele gebied. 

e. Leg uit waarom dit metastabiele gebied erg interessant is, als je mooie 

éénkristallen wilt maken. 
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Figuur 6 Fasendiagram voor het oplossen van kaliumnitraat (URL 13) 

 
 
2.7.3 Groei van een kristal in de tijd. 

Als je de kristalgroei op menselijke schaal bekijkt lijkt het nogal langzaam te gaan. Op 
atomaire schaal is het echter een heel ander verhaal. 

 

Opdracht 14  

Natriumchloridekristallen hebben de vorm van een kubus. In een periode van 5,0 uur 
ontstaat een klein natriumchloridekristal met een ribbe van 1,0 mm.  

 

Figuur 7 Kristalrooster van natriumchloride (URL 14) 

 

a. Bereken het volume van dit kristal.  
b. Bereken met behulp van de dichtheid van natriumchloride (=keukenzout; Binas 

10) de massa van dit kristal.  
c. Bereken uit hoeveel mol natriumchloride dit kristal bestaat.  

d. Bereken uit hoeveel deeltjes natriumchloride dit kristal bestaat. Gebruik bij je 
berekening dat 1 mol overeenkomt met 6,02.1023 deeltjes.   

e. Uit hoeveel ionen bestaat dit kristal? 

f. Bereken hoeveel lagen samen de ribbe vormen van dit kristal.  
      Tip: alle ionen = (aantal ionen per ribbe)3.  

g. Hoeveel lagen zijn er per seconde bijgekomen? 
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Bij het vormen van een kristal kunnen de deeltjes zich razendsnel ordenen ten 
opzichte van elkaar. Als het groeien te snel gaat, wordt het kristal troebel. 
 

Opdracht 15  
 

Verklaar waarom een kristal, dat erg snel gegroeid is, er troebel uitziet. 
 

 
 
2.7.4 Eenheidscel 

Om in een vaste stof de ordening van de deeltjes ten opzichte van elkaar goed te 
kunnen beschrijven gebruiken kristallografen het begrip eenheidscel. Een eenheidscel 

bevat zo weinig mogelijk deeltjes, terwijl alle eenheidscellen samen de hele structuur 
moeten beschrijven. Symmetrie is erg belangrijk voor het indelen van de eenheidscel.  

 
We nemen het tegelpad van figuur 8a als voorbeeld. Dit tegelpad is gelegd in wat 
stratenmakers het blokverband noemen (URL 15).  In dit tegelpad kan één tegel een 

eenheidscel zijn. Immers door de eenheidscellen te verschuiven, wordt het complete 
tegelpad opgebouwd (zie figuur 8b). Het opbouwen van de hele structuur door 

verschuiven van de eenheidscel wordt translatie genoemd. Wel moet elk punt van de 
eenheidscel zich door translatie (=verschuiven via horizontale of verticale as) in exact 
dezelfde omgeving bevinden. Behalve de hele tegel als eenheidscel, zijn ook andere 

eenheidscellen mogelijk. In figuur 8a is rechtsonder nog zo’n eenheidscel 
weergegeven. 

  

Figuur 8 a: Tegelpad blokverband: 
Twee mogelijke 

eenheidscellen 

Figuur 8 b: Door translatie van de 
eenheidscellen wordt het 

hele tegelpad opgebouwd. 

In het tegelpad in figuur 9 liggen de tegels in halfsteensverband. Nu kan één tegel 
alleen geen eenheidscel zijn, want dan zouden de tegel weer in blokverband moeten 
liggen. Wellicht kom je op het idee om de eenheidscel dan wat groter te maken (zie 

figuur 9b). Als je de eenheidscel van figuur 9b herhaalt, krijg je wel een tegelpad in 
halfsteensverband (ga dat na!). Deze eenheidscel bevat dan in totaal twee tegels, één 
hele en twee halve.  
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Figuur 9 a: Tegelpad halfsteens Figuur 9 b: Eenheidscel tegelpad 

halfsteens 

Toch kan de eenheidscel nog compacter. Om deze eenheidscel op te sporen kunnen 
we gebruik maken van symmetrie. In de tegels kun je de symmetrische punten 

aangeven. Als je door deze punten van symmetrie lijnen trekt, blijkt er een kleinere 
eenheidscel te ontstaan. Eén van deze mogelijke eenheidscellen is weergegeven in 

figuur 9d. Deze eenheidscel bestaat uit vier tegelstukken, die samen één hele tegel 
vormen. Daarmee is de eenheidscel van figuur 9d een betere eenheidscel dan die van 
9b. De horizontale en de verticale as maken nu geen hoek van 90o. Toch kan door 

translatie van deze eenheidscel langs de horizontale as en verticale as het hele 
tegelpad worden opgebouwd.  

 

  
Figuur 9 c: Tegelpad halfsteens met 

symmetrie 

Figuur 9 d: Eenheidscel tegelpad 

halfsteens 
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Opdracht 16  
 

In bijlage E is figuur 9c nogmaals weergegeven.  
 

a. Teken nog een andere goede eenheidscel van het halfsteens tegelpad. 
b. Laat zien dat door translatie van deze eenheidscel het hele tegelpad wordt 

opgebouwd. 
 

Straatstenen worden wel gelegd volgens figuur 10. Deze figuur is nogmaals 

weergegeven in bijlage E. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

c. Teken eerst de punten van symmetrie in deze figuur. Maak dan een goede 

eenheidscel. 
d. Laat zien dat door translatie van deze eenheidscel de hele straat wordt 

opgebouwd. 
e. Hoeveel stenen bevat deze eenheidscel in totaal en uit hoeveel ‘steenstukken’ 

bestaan deze stenen? 

 
In een vaste stof nemen moleculen de ruimte in. In figuur 11 zijn deze moleculen 

weergegeven met bolletjes. Figuur 11 is ook terug te vinden in bijlage E.  

 
Figuur 11 Moleculen 

f. Teken eerst de punten van symmetrie in deze figuur. Maak dan een goede 

eenheidscel. 
g. Hoeveel moleculen bevat deze eenheidscel? 

 
Figuur 10 Straatstenen 
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De bovenstaande voorbeelden gaan steeds over tweedimensionale afbeeldingen. In 
deze voorbeelden krijg je dan ook tweedimensionale eenheidscellen. Bij de indeling 
van de eenheidscellen zijn de lengtes van de assen en de hoek tussen de assen van 

belang. Zo is in figuur 8b de x-as even lang als de y-as en is de hoek tussen de assen 
900. In figuur 9d is de y-as langer dan de x-as en is de hoek tussen de assen kleiner 

dan 900. 
 
In een vaste stof zijn de atomen driedimensionaal ten opzichte van elkaar 

gerangschikt. Nu blijken er in totaal 7 kristalsystemen te zijn, waarop eenheidscellen 
in de driedimensionale ruimte gevormd kunnen worden (zie bijlage F). De eerste 

persoon die dit beschreef was de Duitse wetenschapper Christian Samuel Weiss 
(1780-1856).  
 

Hoe het kristal er op macroniveau uitziet, kan echter totaal verschillen. Dit komt 
doordat de roosters in sommige richtingen gemakkelijker aangroeien dan in andere 

richtingen. Immers, met een vierkant stoeptegel als eenheidscel kun je ook 
rechthoekige pleinen maken.  
 

 

Opdracht 17  

Figuur 7 is de eenheidscel van het ionrooster van natriumchloride.  

a. Leg uit dat door verschuiven van deze eenheidscel het hele kristal kan worden 
opgebouwd. 

b. Leg uit waarom de eenheidscel niet kleiner kan zijn. 

c. Leg met een berekening uit dat deze eenheidscel 4 natrium-ionen (de kleine 
bolletjes) bevat. 

d. Leg met een berekening uit dat deze eenheidscel 4 chloride-ionen bevat. 

Hoewel dit nogal ingewikkeld lijkt, bevat de eenheidscel van natriumchloride veel 
minder deeltjes dan de eenheidscel van aluin. 
 

Opdracht 18  

Bekijk URL16 

a. Hoeveel kaliumionen bevat deze eenheidscel in totaal? 
b. Hoeveel sulfaationen bevat deze eenheidscel? 

c. Hoeveel watermoleculen bevat deze eenheidscel? 

Je kunt je voorstellen dat de inhoud van de eenheidscel van een eiwit nog wat 
ingewikkelder is. Immers, eiwitten zijn veel grotere bouwblokken dan ionen. 
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2.8 Kristalgroei en -vorm 

Voor de eenvoud bekijken we eerst de groei in twee dimensies. 
 

2.8.1 Kristalgroei en vorm - 2D 
Een bepaald tweedimensionaal kristal, 2D-kristal A, groeit even snel in de horizontale 
als in de verticale richting. Dit kristal groeit dus het snelst langs de diagonalen. 

Daarom ontstaat, na een tijdje groeien een vierkant kristal, met zijden die parallel 
liggen aan de assen. De zijden van dit kristal groeien minder snel en vormen de 

vlakken en daarmee het uiterlijk van het kristal. Zie figuur 12. 
 

 
 

Figuur 12 a: 2D-groei A Figuur 12 b: 2D-kristal A 

De richting, waarin het vlak groeit, wordt in de kristallografie aangegeven met 

coördinaten. De richting van vlak a groeit vanuit de oorsprong langs de positieve x-as. 
Vlak a heeft dus de coördinaten [1,0]. Op eenzelfde manier kan worden afgeleid dat 
vlak c de coördinaten [-1,0] heeft. 

 

Opdracht 19  

a. Geef de coördinaten van vlak b. 
b. Geef de coördinaten van vlak d. 

Bij een ander twee dimensionaal kristal, 2D-kristal B,  vindt de groei plaats in de 

horizontale, verticale en diagonale richting. In al deze richtingen is de aangroei even 
snel. 2D-kristal B krijgt de vorm van een achthoek. Nu zouden als x-as de horizontale 
groeirichting en als y-as de verticale groeirichting gekozen kunnen worden. Dat maakt 

het echter lastiger om de vlakken van coördinaten te voorzien. Het is gemakkelijker 
om het kristal enigszins te draaien, zodat zowel de x-as als y-as steeds evenwijdig 

zijn aan twee vlakken van kristal b. (zie figuur 13b) 
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Opdracht 20  

Geef de coördinaten van de richtingen van alle vlakken (a t/m h) van het 
tweedimensionale kristal B (zie figuur 13c). 

 
Het uiterlijk van dit tweedimensionale kristal B wordt bepaald door de vlakken. Je zou 
dus ook kunnen zeggen dat de vlakken ‘groeien’.  

Als vlak a van kristal B ineens sneller zou gaan groeien, dan verdwijnt dit vlak na 
verloop van tijd als aan de groeisnelheid van vlak b en vlak h niets verandert. Het 

uiterlijk van een kristal wordt dus bepaald door de vlakken die het langzaamst 
groeien. Zie figuur 14. 

 

 

 

 

Figuur 13 a:   2D-groei  
kristal B 

Figuur 13 b: 2D-kristal B in het 
assenstelsel 

Figuur 13 c:       2D-
kristal B 

    
Figuur 14 a:   

2D-kristal B 

Figuur 14 b: vlak a is 

gegroeid 

Figuur 14 c: vlak a 

groeit verder 

Figuur 14 c: vlak a is 

verdwenen 

Opdracht 21  

Stel: De vlakken van een tweedimensionaal kristal groeien zowel in de horizontale, 
de verticale en de diagonale richtingen. De groeisnelheid van de vlakken in de 
horizontale richtingen is gelijk aan die in de verticale richtingen. De groeisnelheid van 

de vlakken in de diagonale richtingen is echter 20% groter. 

a. Welke vlakken zullen groter zijn? De vlakken die langs die in de horizontale en 
verticale richting zijn gegroeid of de vlakken die langs in de diagonale richting 

zijn gegroeid. 
b. Teken de vorm die dit kristal krijgt. 
c. Welke vorm krijgt dit kristal als de groeisnelheid van de vlakken langs de 

diagonaal 50% groter is dan de groeisnelheid van de vlakken langs de assen? 
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2.8.2 Kristalgroei en vorm - 3D 

 
Kubus 
Een kubus is een van de standaard kristalvormen. De 

groeisnelheid van een kubus wordt bepaald door de 
groeisnelheid in de x- y- en z- richting, waarbij de 

groeisnelheid in al deze richtingen gelijk is aan elkaar. 
 

Figuur 15 Kubische groei 

 

Opdracht 22  

 
Het vlak dat langs de positieve x-as is gegroeid heeft de coördinaten [1,0,0]. Geef de 

coördinaten van de andere vlakken van de kubus. 
 

Octahedron 
Een andere kristalvorm is de octahedron. De octahedron bestaat uit acht gelijkzijdige 
driehoeken.  

                                          

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figuur 16 Octahedron (URL 17) 
 

Opdracht 23   

 
De x-as, y-as en z-as gaan bij een octahedron door de hoekpunten. De oorsprong 

bevindt zich in het midden. Zie figuur 17b. 

a. Leg uit dat de groeirichting van het gearceerde octahedronvlak van figuur 17b 
de coördinaten [1,1,1] heeft. 

b. Geef de groeirichtingen van de coördinaten van de 7 andere vlakken. 

 
Behalve kubus en octahedron zijn ook de tetrahedron en de dodecahedron als vorm 

bekend. Een aluinkristal krijgt zijn uiterlijk door combinatie van een kubus, 
octahedron en dodecahedron (zie figuur 17) 
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2.8.3 Het aluinkristal 

Opdracht 24 Het aluinkristal 
 

Open URL 19.Verander de getallen bij octahedron en dodecadron in 10 en dan action. 
 
a. Welke vorm krijgt het kristal? Verklaar dit. 

Verander de getallen bij cube = 10, octahedron = 1 en dodecahedron = 10 + Action. 

b. Hoeveel vlakken heeft de vorm die je nu waarneemt? Had je dat verwacht. 

Verander de getallen bij cube = 10, octahedron = 10 en dodecahedron = 1 + Action. 

c. Welke vorm hebben de afzonderlijke vlakken nu? Hoeveel vlakken zijn er? 

Verander alle getallen in 1 + Action. Probeer de vlakken van de kubus, octahedron en 
dodecahedron te herkennen. (Tip: de kleuren). 

d. Hoeveel vlakken zijn afkomstig van de kubus, hoeveel van de octahedron en 

hoeveel van de dodecahedron? Geef je antwoord in de vorm van een tabel. 
 

Figuur 17a is een foto van een kristal van chroomaluin. In chroomaluin vervangen de 

chroom(III)ionen een deel van de kleurloze aluminiumionen. Hierdoor ontstaat een 
paars aluinkristal. In figuur 17b is dezelfde foto schematisch afgebeeld. 

 
e. Welke van de drie kristalvormen kubus, octahedron of dodecahedron bepaalt 

voornamelijk het uiterlijk van een aluinkristal? 

f. Beschrijf de vlakken die gevormd worden door de dodecahedron. 

Verander het getal bij octahedron in 2. Pas de andere getallen in de applet zo dat het 
uiterlijk overeen komt met het uiterlijk van het chroomaluinkristal. 

g. Welk getal krijg je bij de kubus en welk bij de dodecahedron? 

h. Welke kristalvlak heeft de laagste groeisnelheid? Had je dat kunnen voorspellen? 

  
Figuur 17 a:  Chroomaluinkristal     

(URL18) 

Figuur 17 b: Lijnentekening van een 

aluinkristal met assen 
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Opdracht 25  

Bij proef 12 heb je kleine aluinkristalletjes gekregen. Deze kristalletjes zien er anders 
uit dan het aluinkristal van figuur 17. Waarschijnlijk heb je kristallen gekregen die 

eruit zien als de kristallen in figuur 18. Dit verschil in uiterlijk wordt veroorzaakt door 
de manier waarop de kristallen gegroeid zijn. 

 Kristal A Kristal B Kristal C Kristal D Kristal E 

boven
-zicht 

     

zij-
zicht 

 
Figuur 18 Kristalletjes van aluin  

a. Welk verschil is er tussen de wijze waarop het aluinkristal van figuur 16 en de 

aluinkristallen van figuur 17 zijn gegroeid? 
 
Ook tussen de kristalletjes van figuur 17 is veel verschil. De meest voorkomende 

kristallen bij proef 12 zien er waarschijnlijk net zo uit als kristal B en kristal C. Kristal 
B en kristal C hebben dezelfde vorm. 

 
b. Verklaar de vorm van kristal B en C. Gebruik hierbij informatie uit opgave 24. 
 

Minder vaak komen de kristalvormen A en E voor. De vorm van kristal A is anders dan 
de vorm van kristal E. 

 
c. Verklaar de vorm van kristal A. Gebruik hierbij informatie uit opdracht 24. 
d. Verklaar de vorm van kristal E. Gebruik hierbij informatie uit opdracht 24. 

 
Kristalvorm D is nogal vreemd. In dit kristal ontbreekt de dodecahedron totaal. Het 

bovenvlak wordt gevormd door een octahedron vlak. De zijvlakken die aan het 
bovenvlak grenzen zijn om en om een octahedron vlak en een kubisch vlak. Dit geeft 
de octahedron een 6-hoekig uiterlijk. 

 
e. Stel in URL 20 de waarde van de octahedron in op 2 en de waarde van de 

dodecahedron op 10 (dan heb je daar geen last van). Welk getal moet je 
invullen voor de waarde van de kubus om het bovenstaande kristal te kunnen 

verklaren? 
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Opdracht 26 Practicum: Maak een perfect éénkristal 
 

Je krijgt nu de opdracht om een zo mooi mogelijk kristal van aluin te laten groeien. 
Enkele tips om dit zo goed mogelijk te doen vind je hier: (URL 21) 

Je mag hierbij gebruik maken van: 
 

 50 mL verzadigde aluinoplossing 
 Gebruikelijk glaswerk (bekerglas/petrischaal/reageerbuis ed) 
 Nylon draad 

 Satéprikkers 
 Overige materialen (welke? aanvragen!) 

 
Het kristal telt mee voor je practicumcijfer. Hierbij zal worden gelet op: 
 

 gewicht 
 kwaliteit 

 evenwichtige vorm 
 helderheid 
 vorm(fouten) 

 vlakken 
 randen 

 inzet/aanpak 
 
Tevens lever je een verslag in. Leg in dit verslag vooral uit wat je hebt gedaan, 

waarom je dit hebt gedaan en wat je er van hebt geleerd. 

 

2.9 Eiwitkristallen 
Ook van grote moleculen, zoals eiwitten kun je kristallen laten groeien. Eiwitten lijken 
vaak nog het meest op grote ronde bolletjes. Heel veel eiwitten die in je lichaam 
voorkomen lossen goed op in water. Als deze eiwitten kristalliseren krijg je een 

kristal, waar de grote ronde ‘bolletjes’  elkaar net raken. Tussen deze grote ronde 
bolletjes zit water. Een eiwitkristal bevat dus erg veel water. 

 

Opdracht 27  

Stel een eiwit heeft een perfecte bolvorm en past precies in een kubische eenheidscel 
(zie figuur 19).  

 
Figuur 19 Bol eiwit in eenheidscel 

a. Bereken het percentage van het volume van deze eenheidscel dat door water 

gevuld kan worden. Bedenk dat het volume van het eiwit overeenkomt met 
4/3πr3. Verder is de ribbe van de kubus gelijk aan 2r. 

b. Leg uit waarom eiwitkristallen erg kwetsbaar zijn. 



         Module eiwitkristallografie – vwo 

 

31 

Omdat een eiwitkristal zoveel water bevat, kunnen kleine stoffen gemakkelijk 

doordringen in dit kristal. In figuur 20 zie je een kristal van het eiwit 
methylaminedehydrogenase, waaraan de gekleurde cofactor tryptophan 

tryptophylquinone is gebonden. Het eiwit methylaminedehydrogenase katalyseert de 
reactie tussen de tryptophan tryptophylquinone en methylamine. Dit eiwit blijkt ook in 

een kristal, dus als vaste stof, nog actief. 
 

Opdracht 28  
 
Open het filmpje. In het filmpje stroomt een oplossing van een methylamine langs 

het eiwitkristal. 
 

a. Beschrijf wat je ziet in het filmpje. 
b. Uit welke twee waarnemingen blijkt dat een klein stofje kan doordringen in het 

eiwitkristal? 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 20 Methylamininehydrogenase kristal  

 
Een kristal van een eiwit lijkt dus vast, maar bestaat nog voor een zeer groot deel uit 

water. Dit betekent dat eiwitkristallen erg kwetsbaar zijn. Vandaar dat eiwitkristallen 
worden bevroren in vloeibare stikstof. Op die manier zijn ze minder kwetsbaar tijdens 
het vervoer naar een instelling voor röntgendiffractie en gaan ze ook langer mee 

tijdens de röntgendiffractie zelf. 
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Hoofdstuk 3     Röntgendiffractie 

 

Doelstellingen: 
 

Na dit hoofdstuk moet je  
 weten wat de begrippen golflengte, amplitudo, fase, frequentie en 

trillingstijd te maken hebben met een golf 

 kunnen uitleggen wat interferentie is 
 weten dat een kleine opening een golfbron wordt 

 twee golven bij elkaar op kunnen tellen mbv Excel 
 aan de hand van het faseverschil kunnen uitleggen wanneer twee golven 

elkaar uitdoven  

 met een proef kunnen bewijzen dat licht een golfkarakter heeft 
 de relatie tussen de tralieconstante, golflengte en de afstand van de 

maxima beheersen 
 kunnen uitleggen dat een röntgendiffractiepatroon ontstaat door 

verstrooiing van röntgenstraling door elektronen in een kristal 

 kunnen beschrijven hoe een diffractiepatroon ontstaat uit een kristal 
 weten waarom de plaats van waterstofatomen heel moeilijk te meten is 

met röntgendiffractie 
 weten dat röntgendiffractie elektronendichtheid meet 
 kunnen uitleggen hoe met behulp van de elektronendichtheid de plaats 

van de atomen van het eiwit kan worden bepaald 
 weten wat de resolutie van de elektronendichtheid betekent voor de 

plaats van de atomen in het eiwit 
 weten wat een synchrotron is en waar een synchrotron voor wordt 

gebruikt 
 

 

3.1 Inleiding 
In hoofdstuk 2 hebben we gezien hoe we van een vaste stof een éénkristal kunnen 

maken. We weten dat we atomen niet met licht, maar wel met röntgenstraling kunnen 
zien; zie ook opdracht 3 van hoofdstuk 1. Met behulp van röntgenstraling moet het 
mogelijk zijn om de driedimensionale structuur van een eiwit te bepalen. De bepaling 

van een structuur met röntgenstraling wordt röntgendiffractie genoemd. 
Röntgenstraling bestaat uit golven. Voordat we iets over röntgendiffractie kunnen 

zeggen, moeten we eerst iets meer weten over golven. 
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3.2 Golven 
Als je een steentje in water gooit, ontstaan golven. Als je deze golven beter bekijkt, 
ontdek je aan deze golven verschillende eigenschappen. Zo zie je een top en een dal. 

Verder zie je ook dat de afstand tussen de top van de ene golf en de top van een 
andere golf steeds hetzelfde is. Ook de dalen worden periodiek herhaald.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
De golven van figuur 21 zijn cirkelvormig. Je kunt ook lineaire golven maken. Dit type 

golven wordt vlak genoemd. 
 

Opdracht 29 Practicum: Golftank 

Maak in een golftank vlakke golven of kijk op URL23. Plaats in deze golftank twee 
blokjes. Maak de opening tussen de twee blokjes steeds kleiner. Bij een bepaalde 
openingsgrootte verandert het beeld van de golven. (URL24) 

a. Beschrijf wat je ziet gebeuren. 

b. Bij welke verhouding tussen golflengte en openingsgrootte is dat? (URL25) 

Plaats in de golftank drie blokjes, zodat er 2 relatief kleine openingen ontstaan. 

c. Wat zie je gebeuren? (URL26,27) 

 
Zoals je hebt kunnen zien bestaan golven uit toppen en dalen die elkaar regelmatig 
afwisselen. Ook al lijkt het alsof de golven zich verplaatsen, de waterdeeltjes blijven 

op dezelfde plaats.  
 

In experiment 29 heb je gezien dat een opening die ongeveer even groot is als de 
golflengte zich gedraagt als een golfbron. 
Verder heb je gezien dat twee golven elkaar kunnen versterken en kunnen uitdoven. 

Als twee golftoppen bij elkaar komen, versterken de golven elkaar. Dit gebeurt ook als 
twee golfdalen elkaar raken. Als een golftop een golfdal raakt, volgt uitdoving. Dit 

verschijnsel van versterken en uitdoven wordt interferentie genoemd. 
 
De golven in een waterbak worden harmonische golven genoemd. De onderstaande 

grafiek is een afbeelding van een harmonische golf. 
 

 

Figuur 21 Golf (URL22)   
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Figuur 22 Grafiek van een harmonische golf. 

 

Bij harmonische golven zijn de volgende begrippen van belang. 
 

begrip symbool Omschrijving 

golflengte λ De lengte van één volledige trilling: bijvoorbeeld de afstand 

van golftop tot golftop 

amplitudo A de maximale uitwijking van een de golf ten opzichte van de 

evenwichtsstand. Het verschil tussen golftop en golfdal is dus 
tweemaal de amplitudo 

fase φ gedeelte van de trilling dat doorlopen is vanaf het 
beginmoment 

frequentie f het aantal trillingen per seconde 

trillingstijd T de tijd die nodig is om één volledige trilling uit te voeren 

 
 

 

Opdracht 30   

Open URL 28.  

a. Beschrijf hoe de golf zich verplaatst. 

b. Varieer de frequentie. Welke invloed heeft de frequentie op de golflengte? 
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Opdracht 31   
 

Gedurende 30 seconden wordt een golf waargenomen met frequentie 0,1 s-1.  
 

a. Hoeveel trillingen zijn er eigenlijk in deze 30 seconden? 
b. Teken een grafiek van de golven die deze in 30 seconden worden waargenomen. 

c. Op welke tijdstippen is de uitwijking gelijk aan 0? 
d. Op welke tijdstippen is de uitwijking maximaal en dus gelijk aan A? 

 

Opdracht 32 Excel 
Je gaat in Excel een grafiek maken van een harmonische trilling. Open Excelopdracht 

Golven. In deze Excelsheet zijn de gegevens van: 
 

  
 
 

Je gaat grafieken maken van deze golven. Noteer bij golf 1: 
 

 
 

 
 
 

Vul nu de kolom tijd in met stappen van 0,1 seconde. Dus cel A7 is 0, A8 is 0,1 
enzovoorts. Dit gaat snelst door in cel A7 0 in te vullen in cel A8 de formule 

=A7+0,1. (komma en GEEN punt) Kopieer cel A8 en plak de inhoud in A9 t/m A307.  
 
In cel B7 is de formule van een harmonisch golf ingevuld.  

Kopieer cel B7 naar B8 t/m B??. Bij B?? moet de grafiek precies één volledige golf 
hebben doorlopen.  

 
a. Na hoeveel seconden is dat? Controleer je antwoord in de grafiek. 
 

Kopieer verder t/m cel B307. Controleer met behulp van de grafiek van golf 1 of je 
antwoord bij vraag a. correct was. 

Verander de fase bij golf 1 in 180.  
 
b. Beschrijf hoe de grafiek verandert. Noem in deze beschrijving ook de amplitudo 

en golflengte. 
 

Verander de kop van de Exceltabel in: 
 

 

 
 

 
 
Maak golf 2 compleet t/m cel C307. Controleer of je het goed het gedaan. De getallen 

van kolom B en kolom C zouden gelijk moeten zijn. Bereken de inhoud van kolom D 
door golf1 en golf 2 bij elkaar op te tellen. (Tip: een formule in Excel begint met =) 

 
c. Wat is de maximale uitwijking van golf 1 + golf 2? 

golf 1 golf 2 golf 1 + golf 2 

geel rood Blauw 

 Golf 1 

amplitudo 1 

frequentie 0,1 

fase 0 

 golf golf2 

Amplitudo 1 1 

Frequentie 0,1 0,1 

Fase 0 0 
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d. Hoe ziet golf 1 + golf 2 eruit bij een faseverschil van 0o? 
 
Verander de fase van golf 2 in 360.  

 
e. Hoe ziet golf 1 + golf 2 eruit bij een faseverschil van 360o? 

f. Beschrijf het verschil tussen golf 1 en golf 2 bij een faseverschil van 360o.  
 

Verander de fase van golf 2 in 180.  
 
g. Hoe ziet golf 1 + golf 2 eruit bij een faseverschil van 180o? 

h. Beschrijf het verschil tussen golf 1 en golf 2 bij een faseverschil van 180o.  
 

 
Zoals je hebt gemerkt, zullen golven met dezelfde amplitudo en frequentie elkaar 

versterken als het faseverschil 0 of 360o is en elkaar uitdoven bij een verschil van 
180o. 
 

 

3.3 Licht 
Licht bestaat ook uit golven. Zo bestaat zonlicht uit licht met verschillende golflengtes. 
Bij elke golflengte hoort een bepaalde frequentie. Dit maakt het zien van kleuren 
mogelijk. De frequentie bepaalt namelijk de kleur en de golflengte van het licht (zie 

bijvoorbeeld Binas 19A). Als zonlicht interfereert, kan de ene frequentie meer 
versterkt of uitgedoofd worden dan een andere frequentie. Dit verschijnsel 

veroorzaakt de fraaie kleuren in zeepbellen, maar maakt bestuderen van dit soort 
interferentie ook ingewikkelder. In het vervolg zullen wij ons daarom beperken tot 

licht van één golflengte en dus van één frequentie. 
 

 

Licht heeft dus een golfkarakter. Als een opening, waar licht op valt erg klein wordt, 
wordt deze opening een golfbron. Bij twee openingen naast elkaar zie je uitdoving en 
versterking. Maar wat zou er gebeuren als je niet twee, maar heel veel openingen 

naast elkaar hebt? 
 

 

Opdracht 33 Practicum: Interferentie van licht 
 
Nodig: 3 vulpotloodvullingen 

laserpen 
 

Houd 2 vulpotloodvullingen tegen elkaar aan. Beschijn deze vulpotloodvullingen met 
een laser. Varieer de opening tussen de vulpotloodvullingen. Beschrijf wat er gebeurt. 

(zie eventueel URL29) 
 
a. Beschrijf je waarnemingen als je 2 potloodvullingen beschijnt met een laser. 

 
Houd 3 vulpotloodvullingen tegen elkaar aan. Beschijn deze vulpotloodvullingen met 

een laser. Varieer de twee (!) openingen tussen de vulpotloodvullingen.  
 
b. Beschrijf je waarnemingen als je 3 potloodvullingen beschijnt met een laser. 

c. Komen jouw waarnemingen overeen met de waarnemingen van het filmpje in 
URL 30? 

d. Leg uit waarom deze proef bewijst dat licht een golfkarakter heeft.  



         Module eiwitkristallografie – vwo 

 

37 

3.4 Tralie 
Een tralie wordt gemaakt door op een plaatje een laagje metaal aan te brengen. In dit 
metaallaagje worden heel nauwkeurig met een diamantje krassen gemaakt op een 

vaste afstand van elkaar. Deze krassen zijn spleten die vlak naast elkaar zitten. De 
maker van de tralie geeft vaak het aantal spleten per millimeter op. Uit deze waarde 

kan de afstand tussen twee spleten berekend worden. De afstand tussen twee spleten 
wordt de tralieconstante genoemd.  
 

Als licht op een tralie valt, ontstaat een patroon van strepen. Blijkbaar wordt op 
sommige plaatsen het licht uitgedoofd, en op andere plaatsen niet.  

 
Voorbeeld: 
Een tralie met 300 spleten per millimeter wordt beschenen met een laser van 780 nm. 

De afstand tussen de tralie en het projectiescherm is 100 cm. In de onderstaande 
figuur is de opstelling van deze proef schematisch weergegeven. In deze figuur is 

onder het scherm het patroon weergegeven dat waargenomen wordt. 

 
Figuur 23 Interferentiepatroon van een tralie 
 
 
Het laserlicht dat recht door de tralie op het scherm valt, is van de 0e orde. De 

vlekken links en rechts van deze nulde orde zijn van de eerste orde. De vlekken aan 
weerszijden weer iets verderop zijn van de tweede orde.  

 
In dit interferentiepatroon zijn slechts op enkele plaatsen lichtvlekken zichtbaar. 
Blijkbaar versterken de lichtgolven, die door de tralie gaan, elkaar alleen hier. Op de 

tussenliggende plaatsen doven de lichtgolven elkaar uit. De golven versterken alleen 
dan elkaar, als ze in dezelfde fase zijn. Als er verschil in fase is volgt uitdoving.  

 
3.4.1 Nulde orde 

De lichtvlek van de nulde orde is gemakkelijk te verklaren. Immers het laserlicht valt 
op de tralie. Omdat het laserlicht in fase is, zullen de spleten van de tralie zich 
gedragen zich als lichtbronnen die in fase zijn. Het licht dat recht door de tralie gaat is 

dus in dezelfde fase en versterkt elkaar.  
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3.4.2 Eerste orde 
Op 24 cm van de lichtvlek van de 0e orde bevinden zich aan beide zijden nog twee 

lichtvlekken. Omdat hier licht te zien is, moeten alle lichtgolven van deze vlek elkaar 
versterken en dus in dezelfde fase zijn.  

 
In figuur 23 zijn twee lichtstralen weergegeven. De afstand tussen twee spleten 
(=tralieconstante) heeft symbool d, de golflengte symbool λ. De lichtstralen 1 en 2 

zijn evenwijdig aan elkaar. Omdat de stralen onder een hoek de tralie verlaten moet 
lichtstraal 2 in het begin een iets langere weg afleggen dan lichtstraal 1; in dit figuur 

precies één golflengte meer. Na dit extra stukje blijven de lichtstralen evenwijdig aan 
elkaar en in dezelfde fase. Bij het scherm aangekomen zijn de lichtstralen nog steeds 
in dezelfde fase en versterken elkaar dus.  

  
 

Figuur 24 Lichtgolven versterken elkaar (eerste orde) 
 
De hoek waaronder de lichtstralen de tralie verlaten is 900 + α. Omdat lichtstraal 1 en 

2 evenwijdig aan elkaar zijn geldt:  
 

sin α=λ/d 
 

Opdracht 34  

 
Verklaar deze formule met behulp van je kennis van de wiskunde. 

 
 
3.4.3 Tweede en hogere ordes 

Op 53 cm van de lichtvlek van de 0e orde bevinden zich aan beide zijden nog twee 
lichtvlekken. Om op deze plaats terecht te kunnen komen, moeten ook deze 

lichtgolven de tralie onder een hoek verlaten en in fase zijn. Bij de lichtvlekken van de 
eerste orde was het verschil in weglengte precies één golflengte, nu is het verschil in 
weglengte precies twee golflengtes.  

 

Ook hier zijn lichtstraal 1 en 2 evenwijdig aan elkaar en dus geldt:  sin α=2.λ/d 
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Figuur 25 Lichtgolven versterken elkaar (tweede orde) 

 

Bij de derde orde lichtvlek zal het weglengteverschil tussen de stralen 1 en 2 precies 

drie golflengtes zijn, waardoor ook deze golven elkaar versterken. 
 

In het algemeen geldt:   sin α=n.λ/d  waarbij n de orde is 

 

3.4.4 Bepalen van hoek α 

 

Opdracht 35  

In ons voorbeeld is de golflengte λ=780 nm, er zijn 300 spleten per millimeter 
gegeven en is de afstand tussen tralie en scherm 100 cm. Met behulp van deze 
gegevens kan hoek α berekend worden voor alle orden.  

a. Leg met een berekening uit dat voor de afstand d tussen twee tralieopeningen 

geldt:    d = 3,33.10-6 m. 

b. Bereken de grootte van hoek α voor de eerste orde. 

c. Bereken de grootte van hoek α voor de tweede orde. 
d. Bereken de grootte van hoek α voor de derde orde. 
e. Bereken de grootte van hoek α voor de vierde orde. 

Er bestaat geen lichtvlek van de vijfde orde.  

f. Probeer de grootte van de hoek α te berekenen voor deze vijfde orde lichtvlek. 
Waarom bestaat er geen lichtvlek van de vijfde orde? 
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In het voorbeeld kun je de hoek α berekenen, omdat de golflengte en tralieconstante 
bekend zijn. Omgekeerd geldt ook dat de tralieconstante berekend kan worden, als 
hoek α en de golflengte bekend zijn. De hoek α, zoals weergegeven in de figuren van 

de eerste en tweede orde kun je moeilijk rechtstreeks meten. 
 

Hoek α kan wel eenvoudig uit het experiment worden afgeleid; zie figuur 26. Bedenk 
dat in deze figuur tralie en scherm evenwijdig aan elkaar zijn. Dit betekent dat de 
lichtstraal van de nulde orde de tralie onder een hoek van 90o verlaat en het scherm 

raakt onder een hoek van eveneens 90o. De lijn vanuit t1 staat loodrecht op de 
lichtstraal van t0 naar orde n. 

 
Figuur 26 Bepalen van hoek α uit het experiment 

 
 

Opdracht 37  
De afstand tussen tralie en scherm is steeds 100 cm. Verder geldt: 

 

 

 

a. Bereken voor alle vier ordes de hoeken α met behulp van de afstand tussen 
tralie en scherm en de gegevens uit bovenstaande tabel. 

b. Vergelijk de uitkomsten van deze vraag met antwoorden van de berekening van 

opdracht 35. Komen deze antwoorden overeen? 

orde Afstand tot 0e orde 

1 24 

2 53 

3 99 

4 266 

Bij experimenten weet je meestal wel de golflengte van het licht van de lichtbron. Bij 
een experiment met een tralie, zou je dus met behulp van het diffractiepatroon en 
andere experimentele gegevens de tralieconstante kunnen bepalen. 

Opdracht 36  

Bewijs met behulp van figuur 26 dat hoek α en hoek * even groot zijn. 
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3.4.5 Uitdoven 

Nu is het ontstaan van de lichtvlekken wel verklaard. De plaatsen tussen de 
lichtvlekken zijn donker, doordat de lichtgolven elkaar uitdoven. Maar hoe gaat het 

uitdoven in zijn werk? 
 

In de onderstaande figuur 27 is het verschil in weglengte tussen lichtgolf 1 en 2 
precies ½ λ. Golf  2 is dan precies in tegenfase met golf 1. Deze twee golven zullen 
elkaar dus uitdoven. Golf 3 en golf 4 doven elkaar ook uit. Zo zullen alle lichtgolven 

die onder deze hoek α de tralie verlaten elkaar uitdoven. Golven met een verschil van 
een ½ λ doven elkaar dus uit. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Stel nu eens dat het verschil tussen golf 1 en golf 2 is 3/8 λ. Dan krijg je de volgende 

weglengteverschillen. 
 

Golf 1 2 3 4 5 

Verschil in λ 0 3/8 6/8 9/8 12/8 

Golf 5 heeft een weglengteverschil van 1½ λ met golf 1 en zal dus golf 1 uitdoven. 
Golf 6 heeft een weglengteverschil van 1 ½ λ met golf 2 en zal dus golf 2 uitdoven.  
 

 
 

Figuur 27 Uitdoving bij verschil van ½ λ 
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Opdracht 38   

De lichtgolven verlaten de tralie onder een hoek, zoals weergegeven in figuur 28. 

a. Wat is in figuur 28 het weglengteverschil tussen golf 1 en golf 4?  

b. Leg uit dat golf 1 en golf 4 elkaar uitdoven. 
c. Wat is het weglengteverschil tussen golf 1 en golf 2? 
d. Leg met een berekening uit welke golf golf 1 zal uitdoven als het 

weglengteverschil tussen golf 1 en golf 2  3/10λ is. 

 
Figuur 28 Nog een voorbeeld van uitdoving 

 

Alleen golven die in fase zijn en dus versterkt worden, worden niet uitgedoofd. Golven 
die niet in fase zijn, worden steeds uitgedoofd. Hierdoor zijn alleen de maxima te zien 

en zijn de gebieden tussen de maxima onbelicht. 
 

3.5 Röntgendiffractie 
Als röntgenstraling valt op een vaste stof, gaan de elektronen in die vaste stof ook 
röntgenstraling uitzenden. De elektronen worden daarmee een röntgenbron. Nu zijn in 

een vaste stof de atomen en daarmee ook de elektronen op een vaste plaats ten 
opzichte van elkaar gerangschikt. Als deze elektronen röntgenstraling uitzenden, kan 

de röntgenstraling die door deze elektronen uitgezonden wordt, de röntgenstraling 
van de elektronen van andere atomen versterken. Dit versterken gebeurt alleen als de 
röntgenstraling van beide elektronen in fase is. De plaats en hoeveelheid van deze 

röntgenstraling kan worden vastgelegd door een detector, bijvoorbeeld een CCD-chip. 
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Figuur 29 Röntgendiffractiepatroon van lysozym 

3.5.1 Diffractiepatroon 
Figuur 29 is een afbeelding van een röntgendiffractiepatroon. De witte streep in dit 
beeld is de ‘schaduw’ van de beamstop. Deze beamstop is nodig om de 

röntgenstraling die recht door het kristal gaat te stoppen. Net zoals bij de tralie is ook 
bij röntgendiffractie de straling van de 0e orde, de straling die rechtdoor gaat, het 

meest intens. De beamstop houdt deze gevaarlijke, intense röntgenstraling tegen. 
Hierdoor wordt de detector direct achter de beamstop niet overbelicht. 
 

Verder is te zien dat het röntgendiffractiepatroon is opgebouwd uit puntjes. Zo’n 
puntje wordt een reflectie genoemd. Deze reflecties zijn de plaatsen waar 

röntgenstraling, afkomstig van de elektronen, elkaar versterkt.  Een tralie bestaat uit 
lijnvormige bronnen en levert dan ook een beeld dat bestaat uit lijntjes. Een éénkristal 
stof bestaat uit puntvormige bronnen en levert een beeld dat bestaat uit puntjes. Je 

kunt een éénkristal opvatten als een 3D-tralie. (zie URL31) 
 

De intensiteit van een reflectie is een maat voor de hoeveelheid straling waarmee de 
detector is belicht. Uit de intensiteit van deze straling kan zowel de plaats van de 
atomen als de atoomsoort worden afgeleid. 

 

Opdracht 39  

a. Hoeveel elektronen heeft een calcium-ion? 
b. Hoeveel elektronen heeft een koolstofatoom? 
c. Welk van deze twee atoomsoorten zal intensere reflecties in het 

diffractiepatroon veroorzaken? Licht je antwoord toe. 
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3.5.2 De plaats van waterstofatomen 
De positie van waterstofatomen is zeer moeilijk door röntgendiffractie te bepalen. 
Immers waterstofatomen hebben maar één elektron, waardoor de intensiteit van de 

reflectie van waterstof klein is. Verder wordt dit elektron van waterstof gebruikt om 
een binding te vormen, bijvoorbeeld met een koolstofatoom. Dit van waterstof 

afkomstige elektron bevindt zich tussen de kern van het waterstofatoom en de kern 
van het koolstofatoom. Omdat dit elektron van waterstof steeds dicht bij het 
koolstofatoom is, is het verschil tussen het elektron van waterstof en de elektronen 

van koolstof, klein. Daardoor lijkt het alsof elektron van waterstof bij koolstof hoort. 
Bij röntgendiffractie van eiwitkristallen is de positie van waterstofatomen dus 

nauwelijks direct te meten. Uiteraard kan wel met de kennis van de molecuulbouw de 
plaats van deze waterstofatomen voorspeld worden. 
 

3.5.3 Van diffractiepatroon naar beeld 
Het platte 2D beeld van één diffractiepatroon geeft onvoldoende informatie om de 
volledige 3D-structuur van een eiwitkristal op te helderen. Daarom wordt dit 

eiwitkristal steeds over bijvoorbeeld één graad gedraaid, waarna weer een 
diffractiepatroon wordt gemeten. Op deze manier worden zoveel mogelijk 
diffractiepatronen gemeten. Uit de volledige dataset van alle diffractiepatronen kan de 

3D-structuur van het eiwit worden berekend. Dit terugrekenen is nogal ingewikkeld en 
wordt gedaan door Fourier-transformatie. Op deze manier wordt op wiskundige wijze 

een beeld opgebouwd. De Fouriertransformatie fungeert hier als lens om het beeld te 
reconstrueren. Dit is nodig, omdat er geen lens bestaat die röntgenstraling kan 
buigen.  

 

Opdracht 40  

Een typische dataset, waarbij het kristal steeds met één graad is gedraaid, bestaat 
uit 180 diffractiepatronen. Soms zijn echter 90 diffractiepatronen van deze dataset al 

voldoende voor het bepalen van de 3D-structuur. Leg dit uit met behulp van je kennis 
van symmetrie. 

 

Opdracht 41   

Bekijk URL32. Hier vind je een filmpje van een complete dataset. Beschrijf de 
veranderingen tussen de verschillende diffractiepatronen. Wat verandert het meest, 
de plaats van de reflecties of de intensiteit van deze reflecties? 

De plaats van de reflecties vertelt iets over de vorm van de eenheidscel. De intensiteit 
van de reflecties wordt veroorzaakt door de posities van de verschillende atomen.  

 

3.5.4 Omzetten van een dataset in een structuur  
Tijdens röntgendiffractie zenden de elektronen van de eiwitatomen röntgenstraling uit. 
Interferentie van deze röntgenstraling veroorzaakt reflecties. Door analyse van alle 

reflecties van de complete dataset kan berekend worden waar de elektronen van het 
eiwitmolecuul zich voornamelijk bevinden. Het resultaat van deze berekening wordt 

elektronendichtheid genoemd en lijkt op een figuur gemaakt van kippengaas. 
 
Uiteraard geldt dat een kristal dat groot genoeg is en geen foutjes bevat betere 

reflecties heeft dan een kristal dat te snel gegroeid is. Als de reflecties beter zijn, kan 
de elektronendichtheid nauwkeuriger worden berekend. De maat voor de 

nauwkeurigheid van de elektronendichtheid wordt resolutie genoemd. Resolutie wordt 
uitgedrukt in de eenheid ångström, symbool Å = 10-10 m. Daarmee heeft de resolutie 
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dezelfde ordegrootte als de afstand tussen atomen. Hoe beter de resolutie, hoe lager 

het bijhorende getal. Immers, bij een resolutie van 1 Å is het verschil tussen atomen 
veel beter te zien dan bij een resolutie van 4 Å. 

In figuur 30 staat de elektronendichtheid van een keten van 7 aminozuren bij 
verschillende resoluties. 

 

 
Gepubliceerde structuren van eiwitten hebben meestal een resolutie van rond de 2.0  

Å. Maar pas bij een resolutie van 1 Å zie je het verschil tussen een OH groep en een 
CH3 groep. 

resolutie   Elektronendichtheid: 

 -Ala-Ser-Tyr   -   Val - Ile - Thr -  Gly - 

 

4,0 Å 

 

de ruggengraat en de  
plaats van grote 

zijgroepen is zichtbaar 

3,0 Å 

 

de plaats van kleine 

zijgroepen is zichtbaar 

2,0 Å 

 

de vorm van de 
zijgroepen, zoals het ‘gat’ 

in een benzeenring is 
zichtbaar in detail 

1,0 Å 

 

de plaats van elk 

afzonderlijk atoom is 
zichtbaar 

 

Figuur 30 Resolutie en elektronendichtheid 
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Opdracht 42  

a. Leg aan de hand van de elektronen uit, waarom het erg moeilijk is om uit de 

elektronendichtheid af te leiden of je met een CH3 of een OH te maken hebt. 
b. Leg aan de hand van Binas 67 C uit waarom je met de elektronendichtheid 

nauwelijks het verschil kunt vaststellen tussen threonine en valine. 

c. Waarom kun je met de elektronendichtheid wel vaststellen of je te maken hebt 
isoleucine of valine? 

In figuur 30 is elektronendichtheid te zien van een keten van 7 aminozuren. De 

aminzuurvolgorde van deze keten is:  --Ala–Ser–Tyr-Val-Ile-Thr-Gly--. Aan de 
bovenzijde van de ruggengraat van deze keten zijn twee grote zijgroepen te zien. De 
eerste zijgroep is tyrosine (Tyr), de tweede zijgroep isoleucine (Ile). Het aminozuur 

valine (Val) bevindt zich links van de zijgroep isoleucine aan de onderzijde van de 
keten. (zie ook bijlage G) 

d. Welke resolutie heb je ten minste nodig om het verschil te kunnen zien tussen 

isoleucine en valine? Leg je antwoord uit aan de hand van de bouw van 
isoleucine (Ile) en valine (Val).  

In bijlage G is nogmaals de elektronendichtheid bij 3, 2 en 1 Å getekend. In deze 

elektronendichtheid is ook de ruggengraat ingevuld, evenals de zijgroepen van de 
aminozuren alanine (Ala), serine (Ser), threonine (Thr) en glycine (Gly).  

e. Vul op een kopie van bijlage G de overige zijgroepen in. Begin bij 3 Å, doe dan 

2 Å en vervolgens 1 Å. 
f. Bij welke resolutie van figuur 29 zijn de posities van de atomen met de grootste 

zekerheid te bepalen? 

g. Vanaf welke resolutie verwacht je dat koolstofatomen afzonderlijk zichtbaar 
worden? Leg je antwoord uit met behulp van binas 53. 

 

Het vullen van de elektronendichtheid met de juiste atomen is nog niet zo 
gemakkelijk. Gelukkig zijn hiervoor een paar hulpmiddelen. 

 
 De ruggengraat van elk eiwit bestaat uit dezelfde, lange keten. Deze keten is 

ook bij matige resoluties meestal wel op te sporen. 

 Er zijn maar 20 aminozuren en de bouw van deze aminozuren is bekend. Je 
hoeft dus alleen op zoek naar de juiste zijgroep voor die plaats. Hierdoor kun je 

al snel het verschil zien tussen een alanine met zijgroep CH3 en een serine met 
zijgroep CH2OH. Immers een CH3 groep heeft minder elektronen dan een 
CH2OH groep en heeft dus minder elektronendichtheid. 

 Als de DNA-sequentie is bepaald, is de exacte volgorde van de aminozuren 
langs de keten bekend; zie Binas 70E. Op deze manier kun je onderscheid 

maken tussen de zijgroepen van de aminozuren valine (Val) en threonine (Thr). 
Op deze manier is ook het verschil tussen glutaminezuur (Glu) en glutamine 
(Gln) vast te stellen.                                                                                                                         

 
Door de kennis van de aminozuurvolgorde in te vullen in de elektronendichtheid, kan 

de plaats van elk atoom van het hele eiwit, worden bepaald. Van het eiwit amylase, 
dat in je speeksel lange zetmeelmoleculen in stukken knipt, is nu bekend waar elk 
atoom zich bevindt. En amylase heeft er 7936....(URL33). 
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In URL34 vind je een bewegend voorbeeld van een ingevulde elektronendichtheid. 

 

3.5.5 Röntgenbron  
De betrouwbaarheid van de berekende 3D-structuur hangt af van een aantal factoren. 

Allereerst moet de golflengte van de röntgenstraling de juiste lengte hebben om 
atomen ‘zichtbaar’ te kunnen maken. Voor een berekening is een complete dataset 

nodig. Verder moeten de reflecties zo duidelijk mogelijk zijn. Net als bij fotografie 
wordt de kwaliteit van de reflecties bepaald door de intensiteit van de gebruikte 
straling. Een foto, waar te weinig licht op is gevallen, geeft geen scherp beeld. Er is 

dus een röntgenbron nodig met de juiste golflengte en intensiteit.  
 

 

3.5.6 Synchrotron 
Speciaal voor wetenschappelijk onderzoek zijn er deeltjesversnellers gebouwd voor 
het opwekken van röntgenstraling met de juiste golflengte en intensiteit. Eén van 

deze röntgenbronnen is de synchrotron in Grenoble. Een mooie film over deze 
synchrotron vind je in URL35. 

 

 
Figuur 31 a    Elektronendichtheid 30b Elektronendichtheid ingevuld 
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Opdracht 43  

8 November 1895 ontdekte Wilhelm Röntgen de röntgenstraling (URL36). Deze 

straling heeft een kortere golflengte dan gewoon licht. Toch kan de plaats van een 
atoom in een eiwitkristal niet worden bepaald met röntgenstraling uit röntgenbuizen. 

a. Geef twee redenen waarom de plaats van een atoom in een eiwit niet bepaald 
kan worden met gewone röntgenstraling; zie URL37 . 

b. Wanneer werd voor het eerst synchrotronstraling waargenomen; zie URL38? 
c. Waarom was men daar toen niet zo blij mee? 

d. Hoe ontstaat synchrotronstraling; zie URL39? 

De synchrotron in Grenoble is speciaal gemaakt om atomen ‘zichtbaar’ te maken.  

e. Wat is de golflengte van de synchrotronstraling ongeveer? URL40 

De golflengte van synchrotronstraling kan op een precieze waarde worden ingesteld. 

f. Hoe groot is de diameter van de synchrotron in Grenoble; zie URL41? 

Atomen zijn vele malen kleiner dan een synchrotron. 

g. Hoeveel maal is een koolstofatoom kleiner dan de synchrotron? 

Bij het instellen van de synchrotronstraling is behalve de juiste golflengte ook de 
intensiteit van de straling belangrijk. Hoe intenser de straling, hoe beter de reflecties. 

Voor het bepalen van de 3D-structuur van een eiwit is immers een complete dataset 
nodig van maximaal 180 röntgendiffractiepatronen. Door de intense röntgenstraling 

wordt het eiwitkristal wel beschadigd. De kunst is dus om een complete dataset te 
meten voor het eiwitkristal kapot geschoten is door de röntgenstraling. Een foutje kan 
weken werk kosten! 

 
Eén manier om te voorkomen dat het eiwitkristal snel kapot gaat, is het bevriezen van 

dit kristal in vloeibare stikstof. Hierdoor kunnen meer röntgendiffractiepatronen 
worden gemeten, voor het kristal kapot is. Behalve dat er meer metingen mogelijk 
zijn aan een diepgevroren kristal, zijn ook de reflecties van een diepgevroren kristal 

beter. 
 

Opdracht 44   

Leg uit waarom de reflecties van een diepgevroren kristal beter zijn, dan van een 
kristal op kamertemperatuur. 
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Hoofdstuk 4     Eiwit 

 

Doelstellingen: 

 
Na dit hoofdstuk moet je  

 weten wat bedoeld wordt met de primaire, secundaire, tertiaire en 

quaternaire structuur van een eiwit 
 weten wat de ruggengraat is van een eiwit  

 de peptide binding, φ-binding, ψ-binding, Cα-, en Cβ-atomen van een 
primaire structuur kunnen aanwijzen 

 kunnen uitleggen waarom een peptide-binding plat is  

 weten welke secundaire structuren bestaan: α-helix, β-sheet 
 kunnen uitleggen waarom in een eiwit de peptide-binding korter is dan de 

N-Cα binding 
 kunnen uitleggen welke R-groepen van een α-helix zich aan dezelfde zijde 

van de helix bevinden 

 verschil kennen tussen de parallelle en antiparallelle β-sheet 
 kunnen uitleggen welke R-groepen van een β-sheet zich aan dezelfde 

zijde van de sheet bevinden 
 weten hoe hydrofiele en hydrofobe aminozuren de eiwitvouwing 

beïnvloeden 

 weten dat de temperatuur invloed heeft op de werking van amylase  
 weten hoe het katalytische centrum van amylase werkt 

 kunnen uitleggen waarom een stof die de activiteit van een eiwit 
blokkeert een medicijn kan zijn 

 

 
4.1 Inleiding 
We hebben gezien dat we stoffen kunnen laten kristalliseren. Ook eiwitten zijn stoffen 

en kun je dus laten kristalliseren; ook al is dat soms lastig. 
Van een kristal kun je een röntgendiffractiepatroon opnemen. De reeks van 
tweedimensionale röntgendiffractiepatronen kun je vervolgens omrekenen tot een 

driedimensionale structuur. In deze structuur zijn dan de posities van de atomen 
bekend.  

 
Een klein probleem hierbij is het element waterstof. Waterstof is een klein atoom dat 
slechts uit een proton en een elektron bestaat. Waterstof gaat daarom weinig 

interactie aan met röntgenstraling, waardoor waterstofatomen moeilijk zichtbaar zijn 
te maken in aanwezigheid van grotere atomen. De positie van de waterstofatomen is 

vaak niet direct te meten met röntgendiffractie. Wel kan vaak de positie van deze 
waterstofatomen berekend worden.  

 

In dit hoofdstuk gaan we bekijken waaruit een eiwit is opgebouwd en hoe die opbouw 
samenhangt met de functie van dit eiwit. 

 
 

4.2 Functies van eiwitten 

Eiwitten vervullen behoorlijk wat verschillende functies. Hieronder staat een selectie 
van de eiwitfuncties. 
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Eiwitfunctie voorbeeld 

bouwmateriaal nagels, haren en huid zijn opgebouwd uit 

keratine 

overbrengen van signalen het hormoon insuline regelt de 

suikerhuishouding in je lichaam 

transport hemoglobine transporteert zuurstof van je 

longen naar je lichaamcellen 

machine spieren kunnen samentrekken dankzij de 

myosine en actine (URL42) 

biokatalysator amylase breekt zetmeel af tot glucose 

 
4.3 Aminozuren 

Hoewel eiwitten ingezet worden voor een grote verscheidenheid aan functies, bestaan 
de eiwitten uit slechts 20 verschillende aminozuren. Deze 20 verschillende aminozuren 
staan in Binas-67C1 en de tabel in bijlage H. Al deze aminozuren hebben de volgende 

bouw: 

 
Figuur 32 Bouw van een aminozuur 

Waarbij de R-groep kan variëren. Het centrale koolstofatoom tussen de 
carbonzuurgroep (-COOH) en de aminogroep (-NH2) wordt het Cα – atoom genoemd. 
Het eerste koolstofatoom van de R-groep, gerekend vanaf het Cα atoom, wordt het 
Cβ-atoom genoemd. 

 

Opdracht 45  

a. Teken het aminozuur alanine. Geef in dit aminozuur het Cα en het Cβ-atoom 
aan.  

b. Er is een aminozuur dat geen Cβ-atoom heeft. Geef de naam van dit aminozuur. 

c. Maak met behulp van een molecuulbouwdoos het aminozuur alanine. 
 

Vergelijk het door jullie gebouwde aminozuur met die van andere groepen. 
 
d. Hoe komt het dat de alaninemoleculen van sommige groepen anders zijn dan 

jouw alaninemolecuul? 
e. Leg jouw alaninemolecuul met het waterstofatoom van het Cα-atoom naar 

achter. Teken rond het Cα-atoom de –NH2, –COOH en –R-groep. 
 

Deze groepen worden gerangschikt naar atoomnummer. De NH2-groep is het 

belangrijkste, want die heeft het hoogste atoomnummer. De COOH groep is 
belangrijker dan de R-groep. Immers het C-atoom van de COOH groep is gebonden 

aan twee zuurstofatomen met atoomnummer 8. Hiermee is het C-atoom van de 
COOH-groep belangrijker dan elk Cβ-atoom van de 20 aminozuren. 

 

f. Ga na of bij jouw tekening de volgorde van de groepen met de klok mee (=R), 
of tegen de wijzers van de klok in is (=S). 

g. Leg uit aan de hand van de structuurformule van glycine, dat het onzin is om te 
spreken over R- of S-glycine. 
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Weetje:  

In eukaryoten, organismen die in de cel een celkern hebben met een membraan, 
komt alleen S-alanine voor. Bacteriën gebruiken ook R-alanine voor de opbouw van 

hun celmembraan. Dit verschil lijkt nogal klein. Maar door dit verschil werkt 
penicilline wel op cellen van bacteriën en niet op menselijke cellen.  

Bron: URL 43 

 
In de eiwitchemie wordt de oudere notatiewijze van L en D gebruikt. L-alanine komt 
overeen met S-alanine; D-alanine komt overeen met R-alanine. In eukaryoten, zoals 
mensen, komen alleen aminozuren in de L-vorm voor.  

 
De L-aminozuren hebben allemaal de configuratie van de volgende figuur. Bij deze 

configuratie is het waterstofatoom naar achter gedraaid. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figuur 33 L-aminozuur 
 

Voor de mens zijn twintig aminozuren van belang; zie ook bijlage H. Al deze 
aminozuren, behalve glycine, hebben de L-vorm, maar zijn tevens S-aminozuren.  

 

 
4.4 Peptidebinding 

Een aminozuur alleen is nog geen eiwit. Daarvoor moeten aminozuren aan elkaar 
vastgemaakt worden. Bij het koppelen van aminozuren ontstaat de peptidebinding en 
wordt water afgesplitst. Dit gaat volgens de volgende vergelijking: 

 

 
Figuur 34 Vormen van de peptidebinding 

 
In deze vergelijking is aangegeven hoe het afsplitsen van water (ovalen) leidt tot het 

ontstaan van de peptidebinding (rechthoek). De zuurgroep van de dipeptide kan 
reageren met een volgend aminozuur, waarna een tripeptide ontstaat. Door elke 
volgende koppeling wordt de peptideketen steeds langer. Een peptidelengte van circa 

40 aminozuren of meer wordt een eiwit genoemd. 
Op deze wijze kunnen eiwitten ontstaan met een behoorlijke lengte.  
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Figuur 35 Ruggengraat van een peptideketen 

 

 
4.5 Primaire structuur44 
De volgorde waarin de aminozuren zijn gekoppeld wordt de primaire structuur van 

een eiwit genoemd. Het begin van elk eiwit is de vrije NH2-groep, het eind de COOH 
groep. De R-groepen zijn steeds zijgroepen. In het bovenstaande molecuul is de 

ruggengraat in grijs aangegeven. We lezen de ruggengraat van de amino-kant naar 
de zuur-kant. 
 

De ruggengraat bestaat uit drie bindingen. De peptidebinding, de binding tussen 
stikstof en het Cα-atoom en de binding tussen het Cα-atoom en het koolstofatoom 

van de peptidebinding; deze bindingen worden respectievelijk de φ-binding en de ψ-
binding genoemd. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Figuur 36 Bindingen in de peptideketen 
 
De peptide-binding is niet vrij draaibaar (zie intermezzo atoombinding). Hierdoor kan 

de ruggengraat alleen gedraaid worden langs de φ en ψ-bindingen. 
 

Opdracht 46  
 

Geef de structuurformule van het dipeptide Val-Gly 
Geef in dit fragment aan:  

 φ bindingen 

 ψ-bindingen 
 peptide binding 

 Cα- atomen 
 Cβ-atomen 
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Intermezzo: Atoombinding. 
De atoomsoorten, waaruit de aminozuren bestaan, behoren tot de niet-metalen. De 

atomen in een aminozuur worden bij elkaar gehouden door de atoombinding. Deze 
atoombinding komt tot stand door het vormen van een gemeenschappelijk 

elektronenpaar.  
 

1: waterstof 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figuur 37 Vormen van de atoombinding bij waterstof 

Door het vormen van de atoombinding lijkt het alsof ieder waterstofatoom twee 

elektronen heeft; evenveel als het edelgas helium. Daarmee is de eerste 
elektronenschil gevuld. Als er nog een derde elektron bij zou moeten, dan gebeurt 
dat in een volgende schil en op grotere afstand van de kern. Voor het aangaan van 

de bindingen is deze buitenste schil van groot belang. Immers buitenkanten van 
atomen kunnen met elkaar in contact komen en dus bindingen vormen. 

 
2: water 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figuur 38 Vormen van atoombindingen in water 

 
Een zuurstofatoom heeft in totaal 8 elektronen, waarvan 6 in de buitenste schil. Om 

deze schil vol te maken heeft zuurstof nog 2 elektronen nodig. Immers, dan heeft 
zuurstof evenveel elektronen als het edelgas neon. Zuurstof zal dus twee 
atoombindingen willen vormen. Door het vormen van deze atoombindingen krijgt 

zuurstof 8 elektronen in de buitenste schil; evenveel als het edelgas neon.  
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Als water is gevormd heeft elk waterstofatoom 2 elektronen in de buitenste schil. Het 
zuurstof-atoom van water heeft in totaal 10 elektronen, waarvan 8 in de buitenste 
schil. Van deze 8 elektronen horen er 4 bij een binding en 4 elektronen zijn niet 

bindend. Ook deze niet-bindende elektronen vormen een elektronenpaar. Een niet-
bindend elektronenpaar wordt weergegeven met een streepje dat hoort bij één 

atoomsoort. (Dat zijn dus die streepjes boven en onder het zuurstofatoom in het 
bovenstaande voorbeeld) 

Nu heeft ieder edelgas, behalve helium, 8 elektronen in de buitenste schil.  
De gemakkelijke vuistregel is dan ook: iedere niet-metaalatoomsoort van 
periode 2 en hoger heeft 4 bindingsstreepjes, verdeeld over bindende en niet-

bindende elektronenparen. Deze vuistregel staat bekend als de octetregel. Een 
structuurformule waarin ook de niet-bindende elektronenparen zijn weergegeven 

noemen we een elektronenformule. 
 
3 : elektronenformule van ammoniak. 

Ammoniak heeft de formule NH3. Daarmee heeft het stikstofatoom 3 atoombindingen 
met waterstof. Hierdoor heeft stikstof 3x2=6 bindende elektronen. Er zijn dus nog 

twee niet-bindende elektronen die samen een paar vormen. In totaal zijn er dan 8 
elektronen in de buitenste schil.  
(NB: waterstof staat in periode 1 en heeft dus maar één binding) 

  

Figuur 39 a: elektronenformule 
van ammoniak 

 

Figuur 36 b: 3D-weergave van de 
elektronenformule van 

ammoniak 

Elektronen hebben een negatieve lading en stoten elkaar af. Bij ammoniak zijn 4 
elektronenparen aanwezig. Omdat deze vier elektronenparen elkaar afstoten, liggen 

de waterstofatomen niet in hetzelfde vlak als het stikstofatoom. De hoeken tussen de 
N-H bindingen zijn 107,3 graden. 

In de figuur hiernaast is dat weergegeven door het niet-bindende elektronenpaar te 
tekenen als een ‘leeg’ streepje. 
 

Opdracht 47  
 

a. Teken de elektronenformules van methaan CH4 en etheen C2H4. 
 

Zoek de H-C-H bindinghoeken  van methaan en etheen op in Binas 54. 
 
b. Verklaar het verschil tussen de grootte van deze bindingshoeken. 

c. Teken de elektronenformules van water H2O en koolstofdioxide CO2. 
d. Leg uit waarom CO2 een lineair molecuul is en H2O niet. 

 
De lengte van de binding een C-O binding en een C=O binding verschilt (zie ook 
Binas-53) 

 
e. Leg uit waarom de lengte van een C-O binding verschilt van de lengte van een 

C=O binding.  
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4: delokalisatie van elektronen. 
Benzeen is een cyclisch molecuul met de 
formule C6H6.  Van benzeen kun je twee 

structuren opschrijven met enkele en dubbele 
bindingen. Zie het figuur hiernaast. Natuurlijk 

verandert een enkele binding niet in de loop 
van de tijd in een dubbele binding en dan 

weer in een enkele binding. Een C-C binding 
van benzeen blijft steeds even lang. Deze 
lengte ligt in tussen de lengte van een enkele 

binding en een dubbele binding. De zes 
elektronen die de ‘dubbele’ binding vormen 

worden dus uitgesmeerd over de gehele 
benzeenring. Dit wordt delokalisatie van 
elektronen genoemd: de elektronen worden verdeeld over meerdere bindingen. 

Het blijkt dat als elektronen zich verdelen over de bindingen, deze bindingen in 
hetzelfde vlak liggen. Benzeen is dan ook een plat molecuul. 

 

 

Figuur 40 Delokalisatie van 
elektronen in 
benzeen 

Opdracht 48  

Ook bij andere bindingen kunnen de elektronen 
zich verdelen over de bindingen. Hiernaast is 
een elektronenformule getekend van het 

carbonaat-ion. 
 

a. Leg met behulp van de elektronenformule 
uit waarom bij één van de zuurstofatomen 
geen lading staat.  

b. Leg uit waarom twee zuurstofatomen een 
min-lading hebben. 

 
Nu zijn de lengtes van alle C-O bindingen in het 
carbonaat-ion gelijk en is het carbonaat-ion een plat deeltje. 

 
c. Leg dit uit met behulp van de twee andere elektronenformules die mogelijk zijn. 

d. Bestaat er eigenlijk wel een ongeladen zuurstofatoom in het carbonaat-ion? Leg 
je antwoord uit. 

 

 

 
 

 

 
Figuur 41 elektronenformule 

van het 
carbonaat-ion 

Opdracht 49  
a. Teken de elektronenformule van de peptide-binding. 

 
In Binas 53 staan de lengtes van C-N bindingen. Een C-N binding van een peptide 

heeft een gemiddelde lengte van 132.10-12 m. 
 
b. Leg met behulp van Binas-53 en de elektronenformule uit, waarom een C-N 

binding van een peptide een lengte heeft van 132.10-12 m. 
c. Is de peptide-binding plat? Leg je antwoord uit. 

 
Extra oefeningen vind je in URL 45. 
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4.6 Secundaire structuur 

Eiwitketens zijn geen lange losse slierten. Een eiwitketen organiseert zichzelf door op 
te vouwen. Een van de belangrijkste drijvende krachten achter dit opvouwen is het 

ontstaan van waterstofbruggen tussen de C=O van de ruggengraat van het eiwit en 
de NH van de ruggengraat van het eiwit. Hierdoor kunnen twee verschillende 

structuren ontstaan: de α-helix en de β-sheet.  
 
De α-helix en de β-sheet zijn de secundaire structuur van het eiwit. (zie Binas 67C2) 

De β-sheet wordt in Binas-67C2 de plaatstructuur genoemd. 
 

4.6.1 α-helix 
De α-helix structuur wordt gevormd doordat een deel van de ruggengraat zich ‘krult’. 
Hierdoor ontstaan waterstofbruggen tussen de C=O en de N-H groep van de peptide-

binding. Opmerkelijk is dat de N-H binding hoort bij het aminozuur dat 4 ‘plaatsen’ 
verder op staat.  

Figuur 42 Waterstofbruggen in een α-helix 

 
Hoewel aminozuur 1 en aminozuur 4 op papier ver uit elkaar lijken te liggen, zijn ze in 

werkelijkheid elkaars buren. Door het vormen van waterstofbruggen buigt de 
ruggengraat. De ruggengraat krijgt een helixstructuur en de zijgroepen gaan naar de 

buitenzijde. Per draai zijn er 3,6 R-groepen. Hierdoor is zijgroep R1 dichter bij groep 
R5 dan bij groep R3. 
Zie bijlage I en URL 46 voor extra uitleg. 
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Intermezzo: Weergave van eiwitstructuren. 

Eiwitten zijn erg grote moleculen. Voor de weergave van deze moleculen worden 

verschillende manieren gebruikt. In bijlage I zie je verschillende manieren om een α-
helix weer te geven. 

Stokmodel 
atomen worden niet weergegeven; alleen de bindingen tussen de atomen. Op elk 

‘hoekpunt’ zit dus een atoom. De kleur van de bindingen vertelt iets over de 
atoomsoort. 

 
Bol- en stokmodel 
Nu worden de atomen wel weergegeven met kleine bolletjes 

 
Ruimtevullend model 

De atomen worden ruimtevullend weergegeven. Bindingen zijn dan niet meer 
zichtbaar. 
 

Cartoonweergave 
Gestructureerde delen het eiwit wordt weergegeven in een vereenvoudigde vorm: 

 α-helix als spiraal 
 β-sheet als grote platte pijlen 

 overige delen als lijnen 
 

Opdracht 50  

 
a. Welke van deze weergaven komt het meest overeen met de werkelijkheid? 

b. Welk groot nadeel heeft het gebruik van dit model? 
 

Op papier kun je je moeilijk een voorstelling van maken van de opbouw van eiwitten. 

Daarom gaan we eiwitten bestuderen met behulp van het freeware programma 
Deepview. Deepview kun je downloaden via URL 47. 
 

 
Doe computerpracticum A: alphahelix 

 

 

 

4.6.2 β-sheet 
De β-sheet wordt gevormd door twee delen van de ruggengraat, die recht naast 

elkaar liggen. Een dergelijk deel van de ruggengraat wordt een β-strand genoemd. 
Een β-sheet bestaat dus uit twee of meer β-strands. 
Bij een β-sheet liggen de ketens naast elkaar. Hierdoor ontstaat een platte structuur. 

In Binas-67C2 wordt de β-sheet dan ook plaatstructuur genoemd.  
Tussen de delen van de ruggengraat waaruit de β-sheet is opgebouwd, worden 

waterstofbruggen gevormd. Een β-sheet kan worden opgebouwd uit delen van de 
ruggengraat die heel ver uit elkaar liggen. Zo bestaat een deel van een β-sheet van 
het eiwit neuraminidase uit de aminozuren 96 t/m 99, terwijl het andere deel van 

dezelfde β-sheet bestaat uit de aminozuren 445 t/m 449.  
 

Voor het vormen van een β-sheet zijn er twee mogelijkheden.  

 Parallel: de twee delen van de ruggengraat liggen beide in dezelfde richting. 



         Module eiwitkristallografie – vwo 

 

58 

 Antiparallel: de richting van de ruggengraat delen verschilt. 

 
Bekijk URL 48 voor extra uitleg.  

 

 

Doe computerpracticum B: betasheet 
 

 
 
4.7 Tertiaire structuur/quaternaire structuur 

De meeste α-helices bestaan uit minder dan 30 aminozuren. Dit betekent dat binnen 
een eiwit meerdere α-helices en ook meerdere β-sheets kunnen voorkomen. Hoe deze 

α-helices en β-sheets zich ten opzichte van elkaar hebben georganiseerd, noemen we 
de tertiaire structuur. Voor heel veel eiwitten is dit het hoogste structuurniveau.  

 
Sommige eiwitten bestaan uit twee of meer ketens, die elk een tertiaire structuur 
vormen. Meerdere tertiaire structuren samen vormen een quaternaire structuur. Zo 

bestaat het eiwit hemoglobine uit twee α-ketens en twee β-ketens. Hiermee ontstaat 
een quaternaire structuur die in dit geval uit vier tertiaire structuren is opgebouwd. 

 
Pas als een eiwit compleet is, dus in de tertiaire structuur of voor sommige eiwitten de 
quaternaire structuur, krijgt het eiwit de functie die het moet vervullen. Alle andere 

subniveaus hebben maar één doel: de vouwing van het eiwit zo krijgen dat het eiwit 
de juiste functie gaat vervullen. De tertiaire (quaternaire) structuur bepaalt dus de 

werking. De primaire en secundaire structuurniveaus bepalen weer de opvouwing en 
dus de tertiaire structuur. Een verandering van een enkel aminozuur, kan dus een 
andere opvouwing van dit eiwit veroorzaken. Hierdoor kan de functie van het eiwit 

negatief beïnvloed worden of zelfs volledig verloren gaan; met alle gevolgen van dien.  
 

 
4.7.1 Sikkelcelanemie 
De ziekte sikkelcelanemie wordt veroorzaakt door een verandering van de primaire 

structuur van hemoglobine. Bij sikkelcelanemie is het zesde aminozuur van de beide 
β-ketens veranderd van Glu naar Val. Als er weinig zuurstof aanwezig is, bijvoorbeeld 

als iemand ziek is, klontert sikkelcelhemoglobine aan elkaar. Als het klontje groot 
genoeg wordt kunnen bloedvaatjes verstopt raken, wat ernstige hart- en 
vaataandoeningen tot gevolg heeft. 

 

Opdracht 51  

 
De verandering van Glu naar Val heeft grote gevolgen. Dit komt door de aard van 

deze verandering en de plaats waar deze verandering optreedt. Bekijk URL 49 over 
sikkelcelanemie. 
 

a. Hoe verandert de aard van het aminozuur? Gebruik bij je antwoord gegevens van 
bijlage H. 

b. Waar in dit eiwit zit het veranderde aminozuur? 
c. Waarom klonteren gewone hemoglobine-eiwitten niet aan elkaar, maar 

sikkelcelhemoglobine-eiwit wel? Verwerk in je antwoord de vorige twee vragen. 

Gebruik bovendien het gegeven dat de --COOH in de R-groep van Glu gesplitst is 
in ionen. Hierdoor bevat de R-groep nu --COO- . 
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4.7.2  Het vouwen van eiwitten 

Enzymen zijn eiwitten die reacties katalyseren. De opvouwing van de tertiaire 
structuur bepaalt de werking van het eiwit als katalysator. Maar hoe vouwt een 

dergelijk eiwit zich nu op? De laatste jaren is daar veel onderzoek naar gedaan. 
Heel veel eiwitten blijken spontaan zichzelf te organiseren in de juiste structuur. Zo 

blijkt dat gedenatureerd ribonuclease zich spontaan terugvouwt in de werkzame vorm.  
 

Opdracht 52  
 

Het mechanisme waarmee eiwitten opvouwen, wordt weergegeven in het filmpje van 

URL 50. De hydrofobe zijgroepen zijn hier ruimtevullend weergegeven. 
 

a. Hoe lang duurt het vouwen van dit stukje eiwit in werkelijkheid? 
b. Welke secundaire structuur ontstaat bij het vouwen van eiwitten het eerst, de α-

helix of de β-sheet? 

c. Geef twee redenen waarom deze structuur eerder wordt gevormd. 
d. Waarom mag de temperatuur niet te hoog zijn voor de werking van een enzym? 

 

Andere eiwitten moeten geholpen worden om hun uiteindelijke vorm aan te nemen. 
Deze hulp wordt geleverd door chaperonne-eiwitten. Bekijk voor meer informatie het 

filmpje van URL 51. 
 
Eén van de chaperonne-eiwitten is chaperonine. Chaperonine heeft de vorm van een 

ton. Eiwitten hechten erg goed aan de binnenzijde van deze ton. Een niet goed 
gevouwen eiwit kan in deze ton kruipen. Vervolgens wordt door ATP hydrolyse de 

diameter van de ton vergroot. Het eiwit in de ton wordt opengetrokken en krijgt dan 
een nieuwe kans om te vouwen. (Bron: URL 52) 
 

  
Figuur 43 Chaperonine in de gesloten en in de open vorm. (URL 53)   

Verkeerd gevouwen eiwitten zijn erg vervelend voor een lichaam. Immers ze hebben 

wel grondstoffen gekost, doen niets nuttigs en kunnen zelfs schade veroorzaken. Het 
lichaam zal dan ook proberen om verkeerd gevouwen eiwitten weer terug te vouwen 
in de juiste vorm of om deze eiwitten af te breken. Als het niet lukt om de verkeerd 

gevouwen eiwitten te verwijderen zijn de gevolgen ernstig.  
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Zo vermoedt men dat Alzheimer ontstaat door abnormale afbraak van het eiwit 

amyloïdprecursorproteïne:APP. De afbraakproducten die hierbij ontstaan vormen 
klonten, waardoor hersenweefsel afsterft. (URL 54) 

 
 

4.7.3  Temperatuur en werking van het eiwit 
De temperatuur heeft grote invloed op de vouwing en dus op de werking van eiwitten.  
Als voorbeeld nemen we het koken van een ei. Het wit van een ei bestaat naast 

eiwitten ook uit water en andere stoffen. 
 

Voor het koken zijn de eiwitketens opgevouwen als ronde bolletjes. Hierdoor is een 
ongekookt ei is helder. Door het koken ontvouwen de eiwitketens en plakken aan 
elkaar: er ontstaat een polymeer netwerk. Het ei wordt wit en troebel. Na afkoelen 

blijven de eiwitketens met elkaar verbonden. De eiwitketens nemen niet meer de 
oorspronkelijke vorm aan en werken dus niet meer. Dit ontvouwen van een eiwit 

wordt denatureren genoemd. Ook andere eiwitten ontvouwen bij een te hoge 
temperatuur. 
 

Opdracht 53  
 

Leg uit waarom koorts boven de 40o erg gevaarlijk is. 
 

 
In het volgende practicum onderzoeken we de relatie tussen temperatuur en de 
werking van het eiwit amylase. 
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Opdracht 54 Practicum: Amylase 
 

Nodig: 

1% zetmeeloplossing op 
kamertemperatuur 

jood-oplossing 
gedestilleerd water 

bekerglas van 50/100 mL 
plastic pasteurpipetje 

pipet van 1 mL 
2 pipetten van 5 mL 

bekerglas van 250 mL 
brander, statief, statiefring, gaasje 

reageerbuis 
ijs 

insteekhoes met binnenin hokjespapier 
stopwatch 

thermometer 
maatcilinder van 25 mL 
 

 Vang in een bekerglas speeksel op.  
 Neem 1 mL van dit speeksel, voeg 24 mL water toe en homogeniseer. 

 Druppel op het plastic vel in 5 rijen en 5 kolommen 25 afzonderlijke druppels 
joodoplossing. 

 Doe in een reageerbuis 5,0 mL zetmeeloplossing en in dezelfde reageerbuis 5,0 

mL verdunde speekseloplossing (=amylase oplossing). Start direct de tijd. Meng 
de oplossingen goed, bijvoorbeeld door even in- en uitzuigen met de plastic 

pasteurpipet.  
 Doe na 30 seconden een druppel van het zetmeel-amylasemengsel bij de eerste 

jooddruppel. Doe 30 seconden later een druppel van het zetmeel-

amylasemengsel bij de tweede jooddruppel. Herhaal dit tot de proef is afgelopen. 
 Meet de temperatuur van het reactiemengsel 

Nu krijg je een temperatuur toegewezen. Er is keus uit: 

0 – 5 – 10 – 15 – 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 – 50 – 55 – 60 – 65 - 70 

 Doe in een reageerbuis 5,0 mL zetmeeloplossing en in een andere reageerbuis 
5,0 mL amylase oplossing. 

 Breng in het 250 mL bekerglas water op de gewenste temperatuur. Probeer 
tijdens de proef steeds deze temperatuur te handhaven. 

 Plaats beide reageerbuizen in dit waterbad. Meet de temperatuur in de buis met 

zetmeeloplossing. 
 Noteer de temperatuur van de zetmeeloplossing, als de temperatuur stabiel 

geworden is. Voeg vervolgens de amylase-oplossing toe aan de zetmeeloplossing. 
Start direct de tijd als de amylase-oplossing wordt gemengd met de 
zetmeeloplossing. Meng de oplossingen goed, bijvoorbeeld met de plastic 

pasteurpipet. 

 Doe na 30 seconden een druppel van het zetmeel-amylasemengsel bij de eerste 

jooddruppel. Doe 30 seconden later een druppel van het zetmeel-
amylasemengsel bij de tweede jooddruppel. Herhaal dit tot de proef is afgelopen. 

 Na welke tijd verandert de kleur van de joodoplossing niet meer? 

 Stel de eerste meting (op kamertemperatuur) verliep met snelheid 100. Bereken 
dan de snelheid van de reactie op de andere temperatuur. 

 Wissel de getallen uit met de rest van de klas. Maak een grafiek waarbij je de 
reactiesnelheid (y-as) uitzet tegen de temperatuur (x-as) 

Maak van deze proef een verslag. Verwerk in dit verslag de bovenstaande vragen en 

opdrachten op de juiste wijze. Ga ook in op de nauwkeurigheid van de meting. Lever 
het verslag in. 
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4.8 Enzymen 
 

4.8.1 Katalyse door enzymen 
Eén van de belangrijke functies van eiwitten is het katalyseren van reacties. In de 

computerpractica hebben we het eiwit amylase al bekeken. Amylase is een eiwit dat in 
speeksel amylose (=zetmeel) in stukken breekt. Dit is nodig, omdat alleen kleine 

suikers als glucose door de darmen opgenomen kunnen worden in het bloed. (URL 55) 
 
De stof die bewerkt wordt door een enzym wordt het substraat genoemd. Zetmeel is 

dus het substraat van amylase. De plaats waar het substraat bindt aan het eiwit wordt 
de active site genoemd. 

 
De katalyse van een substraat door een enzym verloopt in drie stappen: 

 

1  binding van substraat aan de active site van het enzym 
2  katalyse-reactie 

3  loslaten van de producten waardoor de active site beschikbaar komt voor een 
volgend substraatmolecuul 

 

 
4.8.2 Amylase 

 
 
Doe computerpracticum C: Amylase 

 

 

Na practicum C weet je meer over de werking van amylase. Al die kennis is behalve 
interessant ook erg nuttig. Als je namelijk een stof kunt verzinnen die de active site 

van amylase blokkeert, schakel je amylase uit. Amylase kan dan geen zetmeel meer 
hydrolyseren, waardoor er veel minder glucose door je darmen uit het voedsel zal 
worden gehaald. Deze stof zou dan een medicijn kunnen zijn om obesitas te 

behandelen. 
 

Opdracht 55  
 

Het principe van het actieve centrum, substraat en medicijn werkt voor elk enzym; 
dus ook voor enzymen van virussen. Als je de structuur van het enzym kent, kun je 
proberen om het enzym lam te leggen door een stof te ontwikkelen die aan dit enzym 

bindt. Het is erg interessant als je een enzym van een virus kunt uitschakelen. 
 

a. Waarom is het uitschakelen van het enzym van een virus interessant? 
b. Noem enkele voorwaarden waaraan een dergelijke stof, die een enzym moet 

lamleggen, moet voldoen. 

 
 

4.8.3 Eiwitonderzoek in de praktijk 
Er wordt veel onderzoek gedaan naar het eiwit amylase. Amylase zet zetmeel om in 

kortere suikers. Deze kortere suikers kunnen op hun beurt weer gebruikt worden voor 
het maken producten als ethanol: interessant voor zowel de bierindustrie, als de 
energiesector. Ook kunnen deze kortere suikers omgezet worden in melkzuur. Dit 

melkzuur wordt gebruikt als conserveringsmiddel of als een grondstof voor 
bijvoorbeeld chirurgische hechtdraden. Hoe beter het amylase werkt, hoe sneller je 

kunt produceren. 
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Een goed functionerend lichaam heeft goed functionerende eiwitten nodig. Ook 

bacteriën en virussen functioneren dankzij eiwitten. Geen wonder dat de 
farmaceutische industrie zeer geïnteresseerd is in eiwitonderzoek. Het bedrijf dat er in 

slaagt om een voor mensen ongevaarlijke stof te maken dat een belangrijk eiwit van 
virus uitschakelt, zal veel verdienen. Zeker als dit virus het griepvirus of aidsvirus is.  

 
Ook de wasmiddelindustrie heeft veel belang bij kennis van enzymen. Immers 
enzymen zijn eiwitten, die zich gedragen als een katalysator. Deze enzymen breken 

vet, zetmeel en eiwitvlekken af en zorgen daarmee dat je kleren schoon worden. 
Andere enzymen zorgen er juist voor dat de kleuren op je kleren helder blijven. In de 

huidige wasmiddelen worden enzymen veel gebruikt. Dit betekent dat we op steeds 
lagere temperatuur kunnen wassen en daarmee een grote energiebesparing. Het 
bedrijf dat er in slaagt om goedkope enzymen te maken die in koud water de was 

schoon kunnen krijgen, zal heel veel waspoeder verkopen. (URL 56, URL 57) 
 

Ook de voedingsmiddelindustrie is zeer geïnteresseerd in eiwitten. Eiwitten zijn 
belangrijke voedingsstoffen. Zo zorgen de eiwitten in brooddeeg, de gluten, voor de 
elasticiteit. Hoe meer gluten het meel bevat, hoe steviger het product wordt en hoe 

beter het brood kan rijzen. Ook kunnen van plantaardige eiwitten vleesvervangers 
gemaakt worden. Ook hier geldt: hoe meer je van de eiwitten weet, hoe beter je dit 

gaat lukken. 
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Computerpracticum A:   α-helix 

 
Start het programma Deepview op. Er verschijnt een Toolbar. 
 

File: Open PDB File en open dan de file alphahelix.pdb 
 

Het Graphic Window met een α-helix wordt geopend. Deze α-helix is een onderdeel 
van het eiwit amylase. Je kunt de weergave verfraaien door een vinkje te plaatsen 
voor: 

 
Display: Render in Solid 3D 

 
De helix wordt nu weergegeven in de kleurcodering CPK. Ook zijn alle 
waterstofatomen weggelaten om de structuur iets eenvoudiger te maken. 

 

Kleurcodering CPK 

koolstof wit 

stikstof blauw 

zuurstof rood 

zwavel geel 

 

Met de muis kun je de α-helix van alle kanten bekijken. 
 

Muis-links Draaien rond centrum 

Muis-links + F5 Draaien rond horizontale as in vlak 

Muis-links + F6 Draaien rond verticale as in vlak 

Muis-links + F7 Draaien door as loodrecht op het vlak 

Muis-rechts Horizontaal verplaatsen  

Muis-links+muis-rechts  Inzoomen 

 
Probeer deze combinaties maar eens uit. 

 
Met de insert toets wordt de α-helix weer gecentreerd. Je ziet de helix nu 

weergegeven met het stokmodel. In werkelijkheid zijn de atomen natuurlijk 
ruimtevullend. Dit kunnen we weergeven door: 

 
Select: All   gevolgd door 
Wind: Control Panel 

 
Nu is een ander scherm geopend namelijk het Control Panel. In het Control Panel 

kun je heel snel een eiwit bewerken. Als het goed is zijn de eerste kolommen nu rood 
weergegeven.  
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Klik op de + boven ::v (Control Panel) 
 
Je ziet nu een ruimtevullende weergave van de helix. Helaas wordt het met zoveel 

informatie wel erg moeilijk om de precieze bouw van de ruggengraat van de helix te 
achterhalen. Doe daarom het volgende: 

 
Klik op de – boven ::v en op de – boven side (Control Panel) 
 

Je ziet nu een stokmodel van de ruggengraat van de helix.  
 

a. Leg aan de hand van de structuur uit hoe je het begin van de helix kunt vinden. 
 

Controleer je antwoord als volgt: 
 
Plaats in de kolom labl bij ASP173 een vinkje (Control Panel)  

 
Als je het goed hebt gedaan staat het labeltje nu op de plaats die jij had voorspeld. 

 
Verwijder het vinkje in de kolom labl. 
 

 
Klik op (Toolbar)  

 
b. Bepaal de lengte van een binding tussen de C en de N van een peptidebinding. 

Bepaal ook de lengte van de binding tussen de N, van de peptide-binding en het 

Cα-atoom. (Tip: als je met de muis over de atomen gaat, kun je in de Toolbar 
zien of dit een Cα-atoom is.) Doe dit voor 2 aminozuren. 

 
Noteer je meetgegevens 
in de tabel: 

 
 

Lengte C-N binding 
(peptide) [Å] 

Lengte N-Cα binding 
[Å] 
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c. Verklaar het verschil in lengte tussen een C-N binding (peptide) en een N-Cα 

binding. 
 

De helixstructuur komt tot stand door het ‘krullen’ van de ruggengraat van de keten. 
De drijvende kracht achter de vorming van de helix is het ontstaan van 

waterstofbruggen tussen de C=O van een peptide-binding en een H-N van een 
peptidebinding.  
In Deepview worden waterstofatomen niet weergegeven. Dus ook het waterstofatoom 

aan de N is niet zichtbaar. In bijlage I zijn plaatsen waar waterstofbruggen worden 
gevormd, weergegeven met stippellijnen. 

 
d. Noteer voor twee verschillende plaatsen van waterstofbruggen de afstand van 

een C=O tot een N. Noteer je antwoord als volgt: 

 
 

 
 
 

 
De afstand van een N-H binding in een helix is gemiddeld 1,10 Å. De lengte van een 

binding wordt gemeten tussen de kernen van de atomen. 
 
e. Bereken met behulp van vraag d. de gemiddelde afstand van een waterstofbrug. 

f. De gemiddelde lengte van een waterstofbrug van een α-helix is 1,60 tot 2,00 Å.58 
Komt dit overeen met jouw meting? 

 
Ga terug naar de beginsituatie. Dat gaat het gemakkelijkst met 
 

File: Close All Layers 
File: Open PDB File en open dan de file alphahelix.pdb 

Wind: Control Panel 
 
De α-helix vormt zich door het opkrullen van de ruggengraat. Bepaal hoeveel 

aminozuren deze helix heeft per omwenteling. Met behulp van gegevens uit het 
Control Panel kun je het aantal aminozuren bepalen, waaruit deze helix bestaat. Het 

aantal omwentelingen van de helix wordt beter zichtbaar met:: 
 

Klik op de + boven ribn (Control Panel) 
 
g. Bepaal het gemiddelde aantal aminozuren per omwenteling. 

h. In de helix zit de R-groep van het aminozuur Lys-178 ingesloten tussen de R-
groepen van twee andere aminozuren. Welke twee aminozuren zijn dat? 

 
Eiwitten komen voor in levende wezens. Levende wezens bestaan voor een groot deel 
uit water. De meeste eiwitten bevinden zich dan ook in een waterige omgeving. Van 

de 20 aminozuren zijn er 10 hydrofiel en 10 hydrofoob (zie ook bijlage H). De 
hydrofiele aminozuren willen graag in de buurt van water zijn en kunnen dus aan de 

buitenzijde van een eiwit zitten; de hydrofobe aminozuren zullen de binnenzijde van 
een eiwit opzoeken. Immers bij oplossen geldt: soort zoekt soort. Doordat de 
zijgroepen van hydrofobe aminozuren onderling met elkaar in contact staan, hoeven 

ze niet meer in contact te komen met water.  
 

De helix die we nu bekijken is een deel uit van het eiwit amylase. Het eiwit amylase 
zit bijvoorbeeld in speeksel en breekt lange zetmeelmoleculen in stukjes.  

plaats 1 2 gemiddeld 

Afstand C=O...N    
[Å] 
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Zoek nu uit welke kant zich bevindt aan de buitenzijde van het eiwit en welke kant 

naar de binnenkant van het eiwit is gericht. 
 

Doe daarom het volgende: 
 

Klik op de + boven ::v (Control Panel) 
 
Er moet een vinkje staan voor  Display: Render in Solid 3D (Toolbar) 

Color: Act on Backbone + Sidechains (bovenste keuze in het menu) 
Color: Type 

 
Nu worden de aminozuren ruimtevullend weergegeven. Bovendien zijn ze nu gekleurd 
naar type. 

 rood = zuur 
 blauw = basisch 

 geel = polair 
 grijs = apolair 

 

Door te klikken op  kun je de helix weer draaien met de muis. 
 
i. Voorspel hoe de helix geplaatst zal zijn in het eiwit. Let hierbij op de zijkanten en 

de uiteinden. 
 

Controleer je antwoord door  

 
Verwijder het vinkje voor visible (Control Panel) 

Klik vervolgens op de naam alphahelix en kies dan voor amylase (Control 
Panel) 

Plaats dan een vinkje voor visible (Control Panel) 
Centreer het eiwit met <insert> 
 

Je ziet nu weergave van het eiwit amylase. De helix die we bekeken hebben is 
ruimtevullend en gekleurd naar type weergegeven. Draai het eiwit en kijk of je de 

juiste voorspelling hebt gedaan. 
 
Sluit af met:  File: Close All Layers 

 
 



         Module eiwitkristallografie – vwo 

 

68 

Computerpracticum B:  De β-sheet 

 
Start het programma Deepview op. Er verschijnt een Toolbar. 

 
File: Open PDB File en open dan de file betasheets.pdb 

 
Het Graphic Window wordt nu geopend. Verfraai de weergave met: 
 

een vinkje voor Display: Render in Solid 3D 
Select: All    

Wind: Control Panel 
 
Je ziet nu een parallelle β-sheet. De β-strands van deze sheet liggen in dezelfde 

richting. 
 

a. Leg uit hoe je kunt zien dat deze β-sheet parallel is. 
 
De strands van de β-sheet worden bijeen gehouden door waterstofbruggen. Dit 

kunnen we zichtbaar maken door:  
 

<Shift> + Tools: Compute H-bonds  (tegelijk shift-toets indrukken en compute 
H-bonds aanklikken) 

 

Je ziet nu groene stippellijnen op de plaatsen waar Deepview waterstofbruggen 
verwacht.  

 
Een β-sheet wordt in cartoonweergave weergeven met pijlen. Deze pijlen geven de 
richting van de β-strands aan. 

 
Klik op de + boven ribn. in het Control Panel 

 
De plaats van de zijgroepen kun je bekijken door: 
 

Klik op de + boven side in het Control Panel 
 

Bekijk nu eens goed hoe de zijgroepen van een β-strand zijn geplaatst ten opzichte 
van elkaar. Dit doe je door in de kolom ::v van het Control Panel vinkjes te plaatsen 

 
Plaats vinkjes in de kolom ::v bij achtereenvolgens ILE 230, TYR231, GLN232 
in het Control Panel. 

 
b. Beschrijf hoe de zijgroepen van een β-strand geplaatst zijn ten opzichte van 

elkaar. 
 
Klik op de – boven ribn. in het Control Panel 

Klik op de – boven side in het Control Panel 
Klik op de – boven ::v in het Control Panel 

  
Behalve een parallel kan een β-sheet ook antiparallel zijn. 
 

Klik op de naam PAR betasheet in het Control Panel. 
Kies dan de naam antiPAR betasheet. 

Plaats een vinkje voor visible 
Select: All 
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Met <insert> zie je beide betasheets tegelijk.  

 
Je kunt de antiparallelle sheet opsporen door het vinkje voor visible (control panel) te 

verwijderen. De antiparallelle sheet is dan niet zichtbaar. Plaats het vinkje terug en je 
krijgt de antiparallelle sheet weer terug 

 
c. Noteer zo veel mogelijk verschillen tussen de parallelle en de antiparallelle β-

sheet. Let hierbij op: 

 de primaire structuur 
 de plaatsing van de waterstofbruggen. Als de waterstofbruggen niet 

zichtbaar zijn doe dan Tools: Compute H-bonds 
 de plaatsing van de R-groepen ten opzichte van de keten. De R-groepen 

maak je zichtbaar door: klik op + boven ribn en op de + boven side 

in het Control Panel 
 

De sheets die we nu bekijken maken ook deel uit van het eiwit amylase. Zoek nu uit 
welke kant van de antiparallelle sheet zich bevindt aan de buitenzijde van het eiwit en 
welke kant naar de binnenkant van het eiwit is gericht. 

 
Doe daarom het volgende: 

 
Klik op de + boven side (Control Panel) 
Klik op de + boven ::v (Control Panel) 

 
Controleer of een vinkje staat voor Display: Render in Solid 3D (Toolbar) 

Color: Act on Backbone + Sidechains (bovenste keuze in het menu) 
Color: Type 
 

Nu worden de aminozuren ruimtevullend weergegeven. Bovendien zijn ze nu gekleurd 
naar type. 

 rood = zuur 
 blauw = basisch 
 geel = polair 

 grijs = apolair 
 

d. Voorspel hoe de antiparallelle β-sheet geplaatst zal zijn in het eiwit. Let hierbij op 
de zijkant en de uiteinden van de sheet. 

 
Controleer je antwoord door: 
 

Klik op de naam antiPAR betasheet en kies dan voor amylase (Control Panel) 
Plaats een vinkje voor visible (Control Panel) 

 
Met <insert> kun je het eiwit centreren. 
 

De parallelle β-sheet is nog steeds zichtbaar in het stokmodel met CPK-kleuren. Ook 
voor de parallelle sheet gaan we bekijken wat de relatie is tussen type aminozuur en 

de plaatsing van de sheet. Dit doen we door: 
 
Verwijder het vinkje voor visible onder de naam amylase (control panel) 

Klik op de naam amylase en stap over naar antiPAR betasheet.  
Verwijder ook hier het vinkje voor visible  

Stap over naar PAR betasheet. 
Met <insert> kun je de sheet centreren. 
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Klik op de + boven side en op de + boven ::v (Control Panel) 

Color: Act on Backbone + Sidechains (bovenste keuze in het menu) 
Color: Type 

 
e. Voorspel hoe de parallelle β-sheet geplaatst zal zijn in het eiwit. Let hierbij op de 

zijkant en de uiteinden van de sheet. 
 
Controleer je antwoord door:  

 
Klik op de naam PAR betasheet en kies dan voor amylase (Control Panel) 

Plaats dan een vinkje voor visible (Control Panel).  
 
Met <insert> kun je het eiwit centreren. 

 
Het opmerkelijke is dat juist de polaire groepen nu deel uitmaken van de binnenzijde 

van het eiwit. Als je goed kijkt zie je dat de getoonde strands van de parallelle sheet 
deel uitmaken van een groep parallelle sheets, die samen een ronde structuur 
vormen. Een dergelijke structuur wordt een ‘barrel' genoemd. (Engels voor vat). De 

barrel kun je oproepen door: 
 

Klik op de naam amylase en kies dan voor barrel (Control Panel) 
Plaats dan een vinkje voor visible (Control Panel).  
 

Dit is iets te veel informatie om handig mee te kunnen werken.  
 

Verwijder de vinkjes voor visible bij PAR betasheet en bij amylase. (via de 
namen in het control panel) 
Klik op barrel (Control Panel) 

 
Select: All  

Edit: Assign Strand-Type to Selected Residues 
Klik op de – boven show   
 

f. Uit hoeveel strands is de barrel opgebouwd? 
g. Zijn alle strands van de barrel parallel?  

 
Klik op de + boven ::v, op de + boven side en op de + boven show (Control 

Panel) 
 
Controleer of een vinkje staat voor Display: Render in Solid 3D (Toolbar) 

Color: Act on Backbone + Sidechains (bovenste keuze in het menu) 
Color: Type 

 
h. Waar zitten de meeste hydrofobe groepen 
i. Waar zitten de meeste hydrofiele groepen?  

 
Klik op de naam barrel, stap over naar amylase.  Plaats een vinkje voor 

visible (Control Panel).  
  
j. Welk gedeelte van de barrel zit aan de buitenzijde van het eiwit? 

 
De barrel is dus niet zo maar een bouwblokje van het amylase. Dit is de plek waar 

hydrofiele deeltjes hechten aan het eiwit. En dat is ook nodig, want suiker is een 
hydrofiele stof. De barrel is de plaats waar plaats de katalyse plaatsvindt. 
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Computerpracticum C:  Amylase 

 
Practicum C-deel 1: binding van het substraat aan het eiwit.  
 

Bij dit practicum maken we gebruik van röntgendiffractieopnames. Namelijk een 
opname van het amylase uit menselijk speeksel (=1SMD) , en een opname van het 

amylase uit menselijk speeksel gebonden aan acarbose (=1MFV). Deze gegevens kun 
je vinden in de Protein Data Bank, een gratis toegankelijke databank op internet. Hier 
staan gegevens van zeer vele eiwitten.  

 
a. Hoeveel structuren zijn inmiddels opgenomen in de Protein Data Bank? (URL 59, 

rechtsbovenaan.) 
 
Start het programma Deepview op. Er verschijnt een Toolbar. 

  
File: Open PDB File en open dan de file binding aan active site.pdb 

 
Het Graphic Window wordt nu geopend met de cartoonvoorstelling van het eiwit 
speekselamylase 1SMD. De α-helices zijn weergegeven in het rood, de β-sheets in het 

geel en de ketens zijn grijs. Verfraai de weergave met: 
 

Display: Render in Solid 3D  
 
Probeer door rond te draaien de plaats te vinden waar het substraat zetmeel bindt aan 

het eiwit.  
 

b. Leg uit waarom het erg moeilijk is om de bindingssite te vinden. 
 

Een substraat bindt aan de buitenzijde van een eiwit. Deze buitenzijde kunnen we 
zichtbaar maken door: 
 

Select: All  
Wind: Control Panel 

Klik in het Control Panel op de – boven ribn (alles wordt verborgen) 
Tools: Compute Molecular Surface 
(als je geen oppervlak ziet, moet je een vinkje plaatsen voor Display: Show Dots 

Surface) 
 

Nu wordt het wat gemakkelijker om de bindingssite op te sporen. Zeker als je het 
oppervlak kleurt door: 
 

Color: act on Molecular Surface (bovenaan in het menu) 
Color: Accessibility  

 
De diepst gelegen delen van het eiwit zijn donkerblauw gekleurd. Probeer of je door 
draaien de plaats kunt vinden waar het substraat bindt aan amylase. Controleer je 

antwoord als volgt: 
 

Klik in het Control Panel op de grijze naambalk. 
Kies voor de naam acarbosebindingssite (1MFV) 
Plaats een vinkje in het Control Panel voor visible. 
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Het substraat acarbose wordt nu zichtbaar in CPK-kleuren en ruimtevullend. Acarbose 

lijkt op suiker, maar is dat niet. Hierdoor hecht acarbose wel aan amylase, maar wordt 
acarbose niet omgezet door amylase. Acarbose blokkeert dus de bindingssite. 

 
Amylase breekt cellulose in stukken. Toch is er geen structuur beschikbaar van 

amylase met cellulose als substraat. Dit heeft twee belangrijke oorzaken. Ten eerste 
is cellulose een polymeer. 
 

c. Waarom is het vrijwel onmogelijk om de structuur van een polymeer te meten 
met röntgendiffractie. 

d. Welke andere oorzaak maakt het vrijwel onmogelijk om de structuur van het 
eiwitsubstraat complex te meten met röntgendiffractie? 
 

Het eiwit bindt het substraat door het vormen van waterstofbruggen. Deze 
waterstofbruggen kunnen zichtbaar worden gemaakt door: 

 
Klik in het Control Panel op de – boven ::v 
Tools: Compute H-bonds 

 
Je ziet dat verscheidene waterstofbruggen gevormd worden tussen substraat en eiwit. 

Wat ook gebeurt, is dat het eiwit door het binden van het substraat van vorm 
verandert. Je ziet dan ook enkele aminozuren steken door het oppervlak van het lege 
amylase 1SMD. Door te binden veranderen dus zowel het substraat (zie ook 

keuzeopdracht 10: lysozym) als het eiwit enigszins. 
 

In de praktijk bindt amylase aan zetmeel, een suikerpolymeer. 
 
e. Leg aan de hand van de binding van het zetmeel aan amylase uit, waarom bij 

hydrolyse door amylase brokkenstukken van minimaal 2 suikerringen ontstaan.  
f. Leg uit waarom hier het woord minimaal wordt gebruikt. 

 
In de enzymchemie wordt vaak het model van sleutel en slot gebruikt als voorbeeld 
voor substraat en active site. Dat sleutel-slot model doet vermoeden dat zowel 

substraat als active site onbuigzame structuren zijn. Dat klopt niet helemaal. Zowel 
substraat als active site blijken in de praktijk verrassend flexibel. 
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Practicum C-deel 2: Katalyse van de hydrolyse van zetmeel door amylase 

File: Close all layers 

Verwijder bij Prefs: Loading Protein het vinkje voor Ignore solvent (onder) 
File: Open PDB file  inzoomen active site 
Display: Render in Solid 3D 

 
Bestudeer eerst bijlage J: de hydrolyse van zetmeel, gekatalyseerd door amylase. Dit 

mechanisme wordt op dit moment beschouwd als het meest waarschijnlijke 
mechanisme.60 
 

g. Zet op een kopie van bijlage J de juiste pijlen bij de elektronenparen op het 
vijfde plaatje.  

 
Nu lijkt het of voor de hydrolyse maar twee aminozuren nodig zijn. Dit is niet het 

geval. Bedenk dat er aminozuren nodig zijn om het substraat te binden. Andere 
aminozuren zijn nodig om de tussenstadia te stabiliseren of juist om het substraat na 
hydrolyse te verwijderen. 

 
h. Uit hoeveel suikerringen bestaat het substraat? (hier in geel en rood 

weergegeven) 
i. Welk deel van het substraat wordt ‘eraf’ geknipt?  
 

Het amylase is in cartoonvorm te zien (klik anders in het Control Panel op de + boven 
ribn.) Het watermolecuul HOH641 wordt weergegeven als een los zuurstofatoom, dus 

als een klein rood bolletje; immers in Deepview worden geen waterstofatomen 
weergegeven. HOH641 wordt gebruikt om het substraat te hydrolyseren. 
 

j. Beschrijf de plaats waar HOH641 zich bevindt. 
 

Voor de hydrolyse van het substraat zijn Asp197 en Glu233 erg belangrijk. Het is dus 
ook erg belangrijk dat deze groepen op exact de goede plaats zitten ten opzichte van 
elkaar. 

k. Tot welke secundaire structuur behoren de aminozuren Asp197 en Glu233? 
 

Als je kijkt naar de secundaire structuren in de buurt van het substraat, zie je dat het 
substraat ingeklemd ligt tussen sheets en helices. Opmerkelijk is dat direct naast het 
substraat een lange keten ligt. Deze keten wordt gevormd door de aminozuren 302 

t/m 317. Vermoed wordt dat deze keten betrokken is bij de laatste stap van de 
katalyse: Het loslaten van de producten waardoor de active site beschikbaar komt 

voor een volgend substraatmolecuul. 
 
l. Waarom wordt vermoed dat juist deze keten het loslaten van de producten zal 

veroorzaken? 
 

Behalve HOH641zijn nog heel veel andere watermoleculen gebonden aan amylase. Je 
kunt deze watermoleculen zichtbaar maken met: 
 

Select: Group Kind: Solvent 
Klik in het Control Panel op de + boven show (en op de + boven ::v) 

 
m. Waar bevinden deze watermoleculen zich voornamelijk? (tip:draai het eiwit rond) 
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Hoofdstuk 5 Eindopdrachten 

Deze module wordt afgesloten met een eindopdracht. Deze eindopdracht voer je uit in 
groepjes.  

 Kies één van de onderstaande opdrachten. 
 Formuleer, indien mogelijk, een goede onderzoeksvraag en hypothese bij de 

opdracht (zie bijlage K) 
 Stel daarna een materiaallijst op en bedenk je hoe je de opdracht moet 

uitvoeren. 

 Voer daarna pas de opdracht uit 
 Maak van deze keuzeopdracht tenzij anders aangegeven een poster. In bijlage 

K vind je hoe je een poster moet maken.  
 
Keuzeopdracht 1 : fasendiagram 

Bij opdracht 11 heb je het fasendiagram bepaald van aluin. Maak op dezelfde wijze 
een fasediagram van de oplosbaarheid van een andere stof. Je kunt kiezen uit: 

- magnesiumsulfaat 

- natriumchloride 

- calciumchloride 

 
Groepsgrootte: 1-2 

 
Keuzeopdracht 2 : kristal 

Bij opdracht 25 heb je een perfect kristal gemaakt van aluin. Probeer zo veel 
mogelijk gegevens te verzamelen en te meten tijdens het groeien van een perfect 
kristal van een stof. Tip: gebruik een microscoop. Als je moet wachten tijdens je 

proef, moet je je tijd goed benutten! Je kunt kiezen uit: 

- Mohr's zout = ammoniumijzer(II)sulfaat hexahydraat. Let op: voeg om 

problemen te voorkomen enkele druppels zwavelzuur toe! (URL 61) 

- kaliumdiwaterstoffosfaat 

- ammoniummagnesiumsulfaat  

- kaliumpersulfaat 

 
Groepsgrootte: 1-2 

 
Keuzeopdracht 3 : tralieconstante 

 Practicum bepalen van de tralieconstante 
 

Nodig:  
 laser met licht van een bekende golflengte 
 tralie met een onbekende tralieconstante 

 meetlint 
 

Bepaal de tralieconstante van deze onbekende tralie. Maak van je experiment een 
verslag. Uiteraard noteer je de meetgegevens van alle maxima overzichtelijk in een 
tabel. Gebruik deze meetgegevens om de tralieconstante te berekenen. 

 
Groepsgrootte: 1-2 

Meerdere groepjes mogelijk, indien er meerdere tralies en lasers zijn. 

Keuzeopdracht 4  : reflectiegoniometer 
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Bij opdracht 25 heb je een perfect kristal gemaakt van aluin. Probeer de hoeken 
tussen de vlakken van dit kristal te meten. Maak daarvoor een reflectiegoniometer. 
Meet met deze reflectiegoniometer de hoeken van een aluinkristal zo nauwkeurig 

mogelijk op.  
Meet bv. de hoeken van de octahedronvlakken van aluin. 

 
Tip: 

In de docentenhandleiding staat een gradenschijf. Je bevestigt je kristal in het 
midden van de gradenschijf. Schijn met een laser onder een hoek een kristalvlak. 
Kijk waar de reflectie van dit kristalvlak terechtkomt. Draai de gradenschijf en dus 

ook het kristal tot een ander kristalvlak op dezelfde plaats een reflectie geeft. De 
hoek waaronder je de gradenschijf moest draaien is de hoek tussen de kristalvlakken. 

 

 
Figuur 44 Antieke reflectiegoniometer (URL 62) 

Nodig: 
 Gradenschijf 
 Laser 

 Overig materiaal (wat heb je allemaal nodig?) 
 

Groepsgrootte: 2 

  

Keuzeopdracht 5 : excel 

Maak een excelsheet waarmee je de afstand kunt berekenen tussen 0e orde en alle 

overige maxima. Bedenk zelf welke variabelen een rol spelen bij deze berekening. 
 
Groepsgrootte: 1-2 

Presentatievorm: Excelsheet digitaal inleveren + logboek 

  

Keuzeopdracht 6 : Ramachandran Plot 

De structuur van de α-helix is anders dan de structuur van een β-sheet. Dit betekent 

dat de eiwitketen van een α-helix anders is opgevouwen dan de eiwitketen van een 
β-sheet. Dit kan alleen als de  hoeken van de φ bindingen en de hoeken van de ψ-

bindingen van deze structuren van elkaar verschillen.  
 
De Indiër Gopalasamudram Narayana Ramachandran bedacht een manier om de φ- 

en ψ-binding van een aminozuur in een diagram af te beelden. De hoek φ wordt 
uitgezet op de horizontale as en de hoek ψ op de verticale as. Het diagram dat dan 

ontstaat wordt het Ramachandran Plot genoemd. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gopalasamudram_Narayana_Ramachandran
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Figuur 45 Ramachandran Plot (URL 63) 

Sommige combinaties van φ en ψ hoeken komen heel vaak voor. In het 

Ramachandran plot zijn drie gebieden van φ en ψ combinaties die veel voorkomen:  
 de rechtshandige α-helix (linksmidden),  
 de β-sheet (linksboven)  

 de linkshandige α-helix (rechtsmidden) 
 

Buiten deze gebieden zijn φ en ψ combinaties zeldzaam.  
 
Leg uit waarom alleen bepaalde φ en ψ combinaties kunnen voorkomen.  

Leg uit waarom de ontdekking van Ramachandran erg belangrijk is. 
 

Voer eerst het computerpracticum Ramachandran plot uit. De inhoud van dit 
practicum staat in de docentenhandleiding. 
 

Groepsgrootte: 2 
Presentatievorm: poster 

  
Keuzeopdracht 7 : amylase denatureren 

De meeste eiwitten werken het best bij lichaamstemperatuur. Een hoge temperatuur 
kan het denatureren van het eiwit veroorzaken. Bij deze opdracht onderzoek je bij 

welke temperatuur amylase denatureert.  
 
Je gaat van practicum 53 het eerste deel (bolletjes 1 t/m 6) nogmaals uitvoeren. Maar 

voordat je dit onderzoek doet, verwarm je eerst de amylase-oplossing (2e bolletje) in 
een warmwaterbad 2 minuten op een bepaalde temperatuur. Koel daarna de amylase-

oplossing weer af tot kamertemperatuur. Voer daarna ook de bolletjes 3 t/m 6 uit.  
 
Gebruik steeds amylase van dezelfde persoon. Varieer wel steeds de temperatuur 

waarop je voorverwarmt. Groepsgrootte: 2-3 
 

Gebruik steeds amylase van dezelfde persoon. Verwarm de amylase-oplossing steeds 
op dezelfde temperatuur, maar varieer de tijd van het voorverwarmen.  
Groepsgrootte: 2-3 
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Keuzeopdracht 8 : Amylases vergelijken 

Heel veel organismen moeten dezelfde taken verrichten. Zo moeten zowel in de mens 
als in gerstzaden zetmeelmoleculen worden afgebroken tot suikers. Beiden hebben 

namelijk die suikers nodig voor de energievoorziening. Je zou verwachten dat hier 
exact dezelfde eiwitten met exact dezelfde primaire structuur voor nodig zijn. 

Immers, een verschil van één enkel aminozuur betekende bij het eiwit hemoglobine 
al het verschil tussen gezond en sikkelcelziekte.  

 
Welke verschillen zijn er tussen gerstamylase, varkensalvleesklieramylase, menselijk 
alvleesklieramylase en menselijk speekselamylase?  

 
Begin met het bestuderen van computerpracticum Amylase. De inhoud van dit 

practicum staat in de docentenhandleiding. 
 
Groepsgrootte: 2 

Presentatievorm: poster 

   

Keuzeopdracht 9 : BSE, gekke koeienziekte 

Er zijn ziektes die veroorzaakt worden door eiwitten. Een dergelijke ziekte is BSE; ook 

wel bekend als gekke-koeien-ziekte. Deze ziekte wordt veroorzaakt door prionen. 
Bedenk eerst 10 goede vragen over prionen. Lever deze vragen in bij de docent. Zoek 

daarna antwoord op deze vragen. Je onderzoek werk je uit op een poster. Uiteraard 
verwerk je in deze poster je kennis over eiwitten. Je kunt bij je onderzoek URL64 en 
URL65 gebruiken. 

 
Groepsgrootte: 1-2 

Presentatievorm: poster 

 

Keuzeopdracht 10 : Lysozym 

Behalve amylase zijn er nog meer enzymen die polysachariden kunnen hydrolyseren. 
Het eiwit lysozym hydrolyseert de polysachariden aan de buitenzijde van bacteriën. 

De stevige buitenzijde van de bacterie wordt verzwakt, waardoor de bacterie 
openscheurt. Vooral traanvocht en slijm bevat veel lysozym. Leg zo goed mogelijk uit 

hoe het enzym lysozym werkt en waarom dit enzym erg belangrijk is. Bekijk hiervoor 
URL 66, URL 67 en URL68. 

 
Bestudeer ook het eiwit lysozym met behulp van Deepview. Er is een bestand met 
een leeg lysozym eiwit. De tweede laag van dit bestand bevat de bindende suikers en 

de naastgelegen aminozuren. 
 

Tip:  
Het oppervlak van het lysozym kun je zichtbaar maken in de laag  
lysozym leeg: Tools > Compute Molecular Surface en dan kleuren met  

Color > Act on Molecular Surface en dan  
Type    of      Accessibility. 

  
De waterstofbruggen van de bindingssite kun je zichtbaar maken in de laag 
bindingssite lysozym: Tools > Compute H-bonds 

 
Voor deze opdracht heb je wel wat vaardigheid met Deepview nodig.  

 
Groepsgrootte: 1-2 
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Bijlagen 

Bijlage A: Tabellen bij opdracht 1 
 

 

 

Groepslijst 

Opvallende 
structuur 

Omdat: 

1 
 

 

 

2 

 
 

 

3 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Persoonlijke lijst 

opvallende 
structuur 

omdat: cijfer 
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Bijlage B:  

 
Figuur bij opdracht 5: polykristallijn materiaal op atomaire schaal 

 

 
 
 

Bijlage C: figuur bij opdracht 13 : fasendiagram voor het oplossen van 
kaliumnitraat 

oplosbaarheid van kaliumnitraat in water
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Bijlage D: Tabel bij opdracht 12 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

aluin 

toegewezen 
 

[g] 

aluin 

afgewogen 
 

[g] 

water 

afgewogen 
 

[g] 

opgelost 
aluin 
 

[g/100g 
water] 

temperatuur 

 
 

[oC] 

bijzonderheden 

1,0      

1,5      

2,0      

2,5      

3,0      

3,5      

4,0      

4,5      

5,0      

5,5      

6,0      

6,5      

7,0      
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Bijlage E: figuren bij opdracht 16 

 

 
Figuur 9c: tegelpad halfsteens met 

symmetrie 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Figuur 11: moleculen 

 
Figuur 10: straatstenen 
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Bijlage F: De 7 kristalsystemen 

 

lengte 

assen 

hoek assen  naam 

a=b=c α=β=γ=90o 

 

kubisch 

a=b α=β=γ=90o 

 

tetragonaal 

a=b=c α=β=γ≠90o 

 

trigonaal 

a=b 
α=β=90o; 

γ=120o
 

 

hexagonaal 

a≠b≠c≠a α=β=γ=90o 

 

orthorhombisch 

a≠b≠c≠a α=γ=90o; β≠90o 

 

monoklien  

overig overig 

 

triklinien 
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Bijlage G: elektronendichtheid bij opdracht 42   

 

3Å 

 

2Å 

 

1Å 
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Bijlage H: tabel met de 20 aminozuren URL 69. 

Naam 
3-
Code 

1-
Code 

Lading  

bij 
pH=7 

R-groep 

Alanine Ala A apolair -CH3 

Arginine Arg R positief -CH2-CH2-CH2-HN-(HN)=C(NH2) 

Asparagine Asn N neutraal -CH2-CO-NH2 

Asparaginezuur Asp D negatief -CH2-COOH 

Cysteïne Cys C neutraal -CH2-SH 

Fenylalanine Phe F apolair -CH2-Ph 

Glutamine Gln Q neutraal -CH2-CH2-CO-NH2 

Glutaminezuur Glu E negatief -CH2-CH2-COOH 

Glycine Gly G apolair -H 

Histidine His H positief -CH2-cycl(C=CH-N=CH-NH) 

Isoleucine Ile I apolair -CH-(CH3)-CH2CH3 

Leucine Leu L apolair -CH2-CH-(CH3)2 

Lysine Lys K positief -CH2-CH2-CH2-CH2-NH2 

Methionine Met M apolair -CH2-CH2-S-CH3 

Proline Pro P apolair 
-[5 ring van 4 C atomen en 
de amino-N die daardoor NH 

wordt] 

Serine Ser S positief -CH2-OH 

Threonine Thr T positief -CH(OH)-CH3 

Tryptofaan Trp W apolair -CH2-cyclo(Ph-NH-CH=C) 

Tyrosine Tyr Y apolair -CH2-p-Ph-OH 

Valine Val V apolair -CH-(CH3)2 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_lading
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alanine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arginine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Asparagine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Asparaginezuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyste%C3%AFne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fenylalanine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glutamine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glutaminezuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glycine_(aminozuur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Histidine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Isoleucine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leucine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lysine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Methionine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Proline
http://nl.wikipedia.org/wiki/Serine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Threonine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tryptofaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tyrosine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Valine
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Bijlage I: verschillende manieren om een helix weer te geven 

 

 stokmodel bol-stok model ruimtevullend cartoon 

zijzich
t 

    

boven-
zicht 

    

zijzich
t met 

R-
groep 
cartoo

n 
 

  
  

boven-
zicht 
met R-

groep 

    
 

 
 

 
 



         Module eiwitkristallografie – vwo 

 

86 

Bijlage J:  Mechanisme van de door amylase gekatalyseerde hydrolyse van 

zetmeel 

  
1. Voor de hydrolyse                    

(H2O-641 is voor het overzicht 

weggelaten) 

2. Elektronenparen gaan 
nieuwe bindingen aan (de 

pijlen!) 

  
3. Tussenstadium: een deel van 

de sacharide is afgesplitst, een 
ander deel is gebonden aan het 

eiwit (Asp197) 

4. Zelfde tussenstadium: het 

losse suikerdeel is niet 
weergegeven, het 

watermolecuul wel 

  

5. OPGAVE g. van practicum C. 6. Eindsituatie: 

elektronenparen hebben 
nieuwe bindingen gevormd 
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Bijlage K: Maken van een poster 
 
Titel 
Duidelijke titel en wat kleiner jullie namen, klas, en praktische opdracht NLT. 

Inleiding 
Geef een korte inleiding over het onderwerp. Hierin geef je ook kort het belang van je 
onderzoek aan. Doe eventueel wat literatuuronderzoek. (internet/encyclopedie) 

Onderzoeksvraag 
Maak zelf een goede formulering. Een voorbeeld: Wat is de relatie tussen de temperatuur 
en de oplosbaarheid van natriumsulfaat in water?  

Hypothese 
De hypothese maak je voordat je aan een experiment begint. In de hypothese hoort te 
staan welke resultaten je verwacht. Let op: De hypothese hoeft niet juist te zijn! Licht je 
hypothese toe, maar geef geen mogelijke verklaring. Na het maken van de hypothese kan 
je voorspellen wat er tijdens de uitvoering van het experiment waargenomen zal worden 
als de hypothese waar blijkt te zijn (als de hypothese waar is.... dan zal het resultaat van 
het experiment zijn..........) 
De hypothese helpt je een goed experiment op te zetten. 

Werkwijze 

 Materiaallijst: Lijst met de gebruikte materialen: alle glaswerk, stoffen, oplossingen met 
vermelding van de concentratie, etc. 

 Opstelling: Tekening/foto 

 Meetmethode: De proefopstelling moet nauwkeurig beschreven worden (eventueel 
tekenen). Beschrijf stap voor stap hoe je de proef uitgevoerd hebt, want iemand 
anders moet aan de hand van je verslag de proef precies na kunnen doen. Vermeld 
nooit resultaten in de werkwijze. 

Resultaten 
Vermeld alles wat je gezien en gemeten hebt. Vermeld alle meetresultaten in tabel(len), 
verwerk deze resultaten eventueel in een grafiek. Probeer deze grafiek zo te maken dat 
het antwoord op het probleem, wat je wilt weten, op de x-as komt en de metingen, de 
gegevens die je verzameld hebt, op de y-as. Tekeningen kunnen ook verhelderend zijn. 

Discussie 
Beantwoord in een logisch verhaal vragen als: Wat ben je nu te weten gekomen over het 
probleem: welke conclusies kun je trekken? Waar baseer je die op? Noem de belangrijkste 
resultaten! Was de hypothese juist of niet, of weet je het nog niet zeker. Licht dat toe. Wat 
is er fout gegaan bij de uitvoering? Hoe heb je dat opgelost? Hoe zou het experiment nog 
verbeterd kunnen worden? Welke nieuwe problemen ben je tegen gekomen? Vergelijk je 
eigen resultaten en conclusie met gegevens uit de literatuur. 
Je legt in ieder geval uit wat de proef betekenis van de proef is voor de 
onderzoeksvraag en hypothese. 

Literatuur 
Maak de literatuurlijst als volgt: Achternaam schrijver, voorletters,, naam boek of artikel, 
uitgever, jaartal, druk. Als er meerdere schrijvers zijn dan alleen de eerste vermelden en 
achter de voorletters e.a (= en anderen) zetten . 
Voorbeeld: 
Janssen P.J. e.a., Het wonderbare leven, Wolters Noordhoff, 1995, 4de druk  
Websites als volgt vermelden: adres, maker, titel 
Voorbeeld: http://www.biology.arizona.edu/ D.Brown, Biology Site, okt 1997 
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Bronnen  
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URL9 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halite(Salt)USGOV.jpg 
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URL13  http://en.wikipedia.org/wiki/Solubility_table 
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URL17 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Octahedron.gif 
 

URL18  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Chromium_Alum_-
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