
Hoofdstuk 3 Onderzoek doen 

Kennis die we hebben is verkregen door onderzoek te doen 

Vragen die je je kan stellen zijn: Hoe komt dat? Hoe kan dat nou? Hoe werkt dat? 

Hoe is dat mogelijk? Hoe zit dat in elkaar? Hoe moet ik dit probleem nu oplossen? 

Voorbeelden van onderzoeksrichtingen: 

 Onderzoek naar diergedrag kan dierenwelzijn verbeteren 

 Inzicht in het verband tussen natuurlijke processen en het gehalte aan CO2 in 

de atmosfeer levert een bijdrage aan het klimaatonderzoek. 

 Onderzoek naar stamcellen en antibiotica bieden uitzicht op nieuwe 

geneesmethoden. 

 Antibiotica, Fleming, Antibiotica resistentie, bacteriofagen 

 Vaccins 

 Stamcellen (embryonaal, navelstreng, volwassen, iPS) 

 

Hoofdstuk 3 Paragraaf 1 Waarneming: je eten bederft 

Leven 

 een of meer cellen 

 erfelijk materiaal 

 stofwisseling 

 groei/differentiatie 

 voortplanting 

 waarnemen 

Hiërarchische indeling organismen: 

 domein 

 rijk 

 stam 

 klas 

 orde 

 familie 

 geslacht 

 soort 

 ras 

3 domeinen 

 bacteriën 

 archaea 

 eukaryoten 

o planten 

o schimmels 

o dieren 



Bij de oude indeling wordt er uitgegaan van vier rijken: bacteriën, schimmels, planten 

en dieren. 

Bacteriën en archaea behoren tot de prokaryoten (circulair DNA, geen organellen wel 

ribosomen, geen kern) 

http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/bacterie.html  

De eukaryoten hebben een kern, lineair DNA, organellen en ribosomen. 

Bacteriën 

 meestal eencellig 

 vermeerderen zich door celdeling, meestal door ongeslachtelijke voortplanting 

 uitgaande van 1 bacterie ontstaat een kolonie van vele klonen (genetisch 

hetzelfde) 

 soms kunnen bacteriën ook geslachtelijk vermeerderen 

 bacteriën kunnen gifstoffen produceren 

 bacteriën kunnen sporen vormen,  

 in een bacteriespore staan de levensprocessen stil 

 sporen kunnen extreme condities overleven (hitte/koude etc.) 

Schimmels 

 behoren tot de eukaryoten 

 bestaan uit schimmeldraden (hyfen) die een cel dik zijn 

 alle draden samen levert een pluizig geheel (mycelium) 

 aan uiteinden vormen zich de sporendragers met sporen voor ongeslachtelijke 

vermeerdering 

 schimmels kunnen zich ook geslachtelijk vermeerderen 

 verteren voedsel extracellulair 

Virussen  

 zijn geen levende organismen 

 bestaan niet uit cellen 

 alleen uit stukjes erfelijk materiaal (DNA of RNA)  

 en een eiwitmantel 

 sommige virussen bevatten ook een membraan afkomstig van de gastheercel 

 bevatten geen organellen en ribosomen 

 hebben geen stofwisseling 

 laten zich vermenigvuldigen door gastheercel 

http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/virus.html  

Voedsel bederft door micro-organismen. Dit zijn kleine organismen (bacteriën en 

schimmels) die zo klein zijn dat je ze niet met het blote oog kunt zien. 

Bij een voedselinfectie zorgen micro-organismen in de darmen voor een ontsteking. 

Bij voedselvergiftiging produceren micro-organismen in het lichaam gifstoffen. 

http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/bacterie.html
http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/virus.html


Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van een DNA bank van heel veel organismen. 

Hierdoor is het makkelijker te achterhalen welk organisme de veroorzaker van bederf 

of ziekte is. Ook kan worden nagegaan of je wel eet wat op het menu staat of wat op 

het etiket staat.  

Een organisme heeft om te kunnen leven nodig: 

 zuurstof 

 water 

 voedingsstoffen 

 geschikte omgevingstemperatuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paragraaf 3.2 Onderzoeksvraag: hoe rem je voedselbederf en 3.4 Resultaten en 
conclusie: meten is weten! 
 
Conserveringsmethoden 

 temperatuurbehandeling 

o invriezen (-20-18 graden Celsius) 

 vlees, groenten, vis  

o koelen (4-6 graden Celsius) 

 melk (producten), vlees  

o pasteuriseren (2 minuten 70-72 graden Celsius; sporen blijven intact) 

 melk 

o steriliseren (20 minuten 120 graden Celsius, sporen gaan kapot, echter 

mogelijk smaakverandering) 

 melk 

o UHT (ultra high temperature, heel kort bij 140 graden Celsius) 

 melk 

 drogen 

o vlees, melkpoeder, fruit 

 vacuüm 

o koffie 

 doorstralen (gamma straling)  

o in verpakte vorm mogelijk 

o noten, pinda’s 

 osmose toepassen 

o suiker (jam; 50% vruchten en 50% suiker) 

o zout (haring, pekelvlees) 

 conserveringsmiddelen 

o zure omgeving (haring, augurken, zuurkool) 

o zwaveldioxide (gedroogde vruchten) 

o nitriet en nitraat (spek, ham) 

 inblikken (combinatie van koken en vacuüm) 

o groenten, vlees 

 wecken of inmaken (combinatie van koken en vacuüm in glazen potten) 

o groente, fruit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wetenschappelijk onderzoek 
 
Beschrijvend: de wetenschapper neemt waar en registreert de waarnemingen 
Experimenteel: de onderzoeker varieert zelf de variabele en meet het effect ervan 
 
Fundamenteel onderzoek is gericht op het verwerven van kennis zonder stil te staan 
bij de mogelijke toepassing van die kennis. Het is gericht op basismechanismen en 
grondbeginselen. v.b. onderzoek naar de oorzaak van CML (leukemie). 
 
Toegepast onderzoek is onderzoek waarbij verkregen kennis wordt toegepast. 
Toegepast onderzoek is gericht op het oplossen van problemen of het ontwikkelen 
van een product of dienst. v.b. als de kennis van CML wordt gebruikt om een test of 
een medicijn te ontwikkelen 
 
Kennis wordt gedeeld via: 

 onderzoeksgroepen 
o Universiteit 
o Instituut 
o Bedrijf 

 wetenschappelijke publicatie in een vaktijdschrift. o.a. Nature, New England 
Journal of Medicine, Science etc. (artikelen worden pas gepubliceerd na peer 
review ofwel collegiale toetsing) 

 conferenties 

 populair wetenschappelijke tijdschriften. o.a. Quest, Natuur Wetenschap en 
Techniek 

 TV 

 Krant 

 Internet 
 
Peer review (collegiale toetsing) 
Voorafgaand aan de publicatie bekijken deskundigen 

 gevolgde methode 

 manier van weergave van gegevens 

 manier waarop resultaten verwerkt zijn 

 conclusie 
Bij peer review wordt de gevolgde werkwijze nagegaan en niet de juistheid van de 
resultaten. Het experiment wordt dus niet herhaald. 
 
https://www.researchgate.net/publication/19297948_Stam_K_et_al_Evidence_of_a_

new_chimeric_BCRc-

ABL_mRNA_in_patients_with_chronic_myelocytic_leukemia_and_the_Philadelphia_

chromosome_N_Engl_J_Med_313_1429-1433 Artikel voorbeeld fundamenteel 

onderzoek 

Samenvatting Nature artikel bcr/abl Stam 

 
 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/19297948_Stam_K_et_al_Evidence_of_a_new_chimeric_BCRc-ABL_mRNA_in_patients_with_chronic_myelocytic_leukemia_and_the_Philadelphia_chromosome_N_Engl_J_Med_313_1429-1433
https://www.researchgate.net/publication/19297948_Stam_K_et_al_Evidence_of_a_new_chimeric_BCRc-ABL_mRNA_in_patients_with_chronic_myelocytic_leukemia_and_the_Philadelphia_chromosome_N_Engl_J_Med_313_1429-1433
https://www.researchgate.net/publication/19297948_Stam_K_et_al_Evidence_of_a_new_chimeric_BCRc-ABL_mRNA_in_patients_with_chronic_myelocytic_leukemia_and_the_Philadelphia_chromosome_N_Engl_J_Med_313_1429-1433
https://www.researchgate.net/publication/19297948_Stam_K_et_al_Evidence_of_a_new_chimeric_BCRc-ABL_mRNA_in_patients_with_chronic_myelocytic_leukemia_and_the_Philadelphia_chromosome_N_Engl_J_Med_313_1429-1433
http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%204VWO/4VWO%20H5%20Onderzoek/Natureartikelsamenvatting%20stam.docx


Wetenschappelijk onderzoek verloopt via een aantal systematische stappen 

 Waarneming 

 Onderzoeksvraag 

 Hypothese 

 Voorspelling 

 Experiment 

 Resultaten 

 Conclusie 

 Discussie 
 
Een hypothese is een voorlopige (veronder)stelling waarin je aangeeft wat je 
verwacht te vinden in je onderzoek. 
 
Een conclusie is een gevolgtrekking, slotsom, samenhang tussen feiten. 
 
In de discussie staan een verklaring voor de gevonden resultaten, een vergelijking 
met wat ander mensen hebben gevonden, verbeterpunten voor het experiment en 
een idee voor vervolgonderzoek. 

 

Stadia van wetenschappelijk onderzoek. 

Waarneming: 

Je loopt door de woestijn en ziet dat er in de grond vele zaden zitten, maar dat er weinig tot 

geen planten groeien. Na een regenbui verschijnen overal planten uit de grond. 

Onderzoeksvraag: De onderzoeker bedenkt een vraag bij een waargenomen verschijnsel 

(probleemstelling). Je kan de vraag als volgt stellen: hoe komt het dat zaden ontkiemen en 

planten beginnen te groeien? 

Hypothese: 

De onderzoeker bedenkt een voorlopig antwoord op de vraag. Bij het formuleren van de 

hypothese (veronderstelling) geef je dus aan wat jij denkt dat de verklaring is. Je zag dat 

planten gingen groeien na een regenbui. Dus de hypothese zou kunnen zijn: zaden ontkiemen 

als ze water krijgen. 

Voorspelling: 

Een hypothese leidt tot een voorspelling. Als mijn hypothese waar is dan..... 

Dus de voorspelling is: als zaden water nodig hebben voor het ontkiemen zullen de zaden 

uitgroeien tot planten als ik ze nat maak. 

Experiment: 

De onderzoeker bedenkt een experiment om de hypothese te toetsen. Met het experiment ga 

je toetsen of de ‘als...-dan...’ voorspelling juist is. Je ontwerpt een experiment die de 

voorspelling uit moet laten komen. Dus een voorbeeld van een simpel experiment: neem een 

x-tal zaden die je in een schaaltje met een vochtig papier legt en neem een x-tal zaden 

(controle groep) die je in een schaaltje met droog papier legt. Kijk vervolgens naar de 

ontkieming van de zaden. 

 



Resultaten: 

De onderzoeker verwerkt de waarnemingen van het experiment. De resultaten van het 

experiment worden in een tabel en/of grafiek gezet. Het resultaat zou kunnen zijn dat de 

meeste zaden in het vochtige schaaltje ontkiemen en geen van de zaden in het schaaltje 

zonder water. Het is ook mogelijk dat in geen van beide schaaltjes de zaden ontkiemen. 

Conclusie: 

De onderzoeker stelt vast of de resultaten de hypothese bevestigen of weerleggen. In de 

conclusie (gevolgtrekking, slotsom, samenhang tussen feiten) zet je de resultaten voor jezelf 

op een rijtje. De conclusie sluit altijd aan bij de hypothese. De hypothese is juist of de 

hypothese is onjuist en moet dan worden verworpen. In het laatste geval moet je de hypothese 

bijstellen en deze opnieuw toetsen.  

De conclusie is dat zaden water nodig hebben als de zaden alleen in het schaaltje met water 

ontkiemen. De hypothese is dan juist. Echter, als in beide schaaltjes geen zaden ontkiemen is 

de conclusie dat water alleen blijkbaar niet voldoende is voor kieming 

Discussie: 

De onderzoeker stelt nieuwe onderzoeksvragen. In de discussie probeer je de resultaten te 
verklaren. Je kan de resultaten vergelijken met het werk van andere groepen. Je probeert de 
resultaten en conclusies te plaatsen in een groter geheel. Bijvoorbeeld passen jouw resultaten 
in een bepaalde theorie over het onderwerp dat je onderzoekt.  
 
Stappen natuurwetenschappelijke methode (document) 
 

Bij een goed onderzoeksplan zorg je dat er met zo groot mogelijke aantallen wordt 
gewerkt, er een goede controle is en dat duidelijk is wat en hoe je iets meet. Bij het 
controle experiment zijn alle omstandigheden gelijk behalve hetgeen je wilt variëren. 
 
 
Het wetenschappelijk verslag bevat de onderstaande punten.: 

 Voorblad met titel en inhoudsopgave 

 Samenvatting (eventueel) 

 Inleiding met vraag/doel/hypothese onderzoek 

 Materiaal en Methode 

 Resultaten 

 Conclusie 

 Discussie 

 Bronvermelding 
Een goed verslag maakt een experiment herhaalbaar en controleerbaar. Een 

onderzoek kan het uitgangspunt zijn voor vervolgonderzoek 

 

Goed experimenteel onderzoek kenmerkt zich door een controle experiment. In het 

controle experiment zijn de omstandigheden identiek aan het eigenlijke experiment 

op 1 factor na. Bijvoorbeeld bij het testen van medicijnen krijgt een deel van de 

patiënten een identieke pil echter zonder werkzame stof (placebo).  

http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%204VWO/4VWO%20H5%20Onderzoek/stappennatuurwmet.docx


De controle is nodig om te kijken of de variabele die wordt onderzocht de oorzaak is 

voor het resultaat of dat er een andere factor in het spel is. 

Bij experimenteel onderzoek varieert de onderzoeker zelf de variabele. 

De afhankelijke variabele is wat de onderzoeker meet of waarneemt als gevolg van 

wat hij varieert. 

De onafhankelijke variabele is wat de onderzoeker zelf varieert. 

Bij goed experimenteel onderzoek: 

 Vergeet nooit de controle 

 Werk met grote aantallen 

 Varieer maar 1 variabele (factor) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iFK1NaEaT9g Orientatie bijenwolf Tinbergen 

 

Bionieuws uitdelen en bespreken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iFK1NaEaT9g


Toepassen Semmelweis 

https://www.youtube.com/watch?v=wXd-rjJ7G9I Semmelweis en Lister 

Semmelweis 

 grondlegger natuurwetenschappelijke methode 

 Hongaarse arts (1847) 

 onderzoekt oorzaak oversterfte kraamvrouwen 

 kraamvrouwenkoorts 

o hoge koorts 

o dorst 

o buikpijn 

o zweten 

o paarse vlekken  

o dodelijk 

o na het overlijden organen ontstoken 

 nog niets bekend over bacteriën 

 twee kraamafdelingen  

o medische studenten (hoof sterftecijfer) 

o vroedvrouwen (laag sterftecijfer) 

 Semmelweis zet alle geboorte- en sterfte cijfer op een rijtje 

 formuleert hypothese 

o rug bevallen leidt niet tot extra doden 

o studenten wel 

 vriend snijdt zich met ontleedmes tijdens lijkschouwing en krijgt 

kraamvrouwenkoorts 

 Semmelweis legt link tussen ontleden en ziek worden 

 Conclusie: studenten helpen bevallen zonder handen te wassen 

 Studenten moeten vervolgens handen wassen met zeep en chloorwater 

 Resultaat: sterfte daalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wXd-rjJ7G9I


Paragraaf 3.3 Experimenteren: transport door celmembranen 

 

Herhaal essentie hoofdstuk 3 Onderzoek 

Welke drie voorwaarden zijn belangrijk om goed wetenschappelijk onderzoek te 

doen? 

http://www.biologieijsselcollege.nl/  

 studieplanner 

 lessamenvatting 

 online lessen/documenten/animaties en filmpjes 

 

Wat gebeurt er als je een infuus krijgt met gedestilleerd water? 

 

Celmembraan 

 

Transport door het celmembraan 

 

Osmose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biologieijsselcollege.nl/


Celmembraan 

 

 

 

 

 

Celmembraan bestaat uit: 

 dubbele laag fosfolipiden 

 eiwitten(transporteiwitten, receptoren voor communicatie etc.) 

 cholesterol (stabiliseren van het membraan) 

Fosfolipide 

 glycerol 

 twee vetzuren 

 fosfaat 

Het celmembraan is semi-permeabel. Het laat bepaalde stoffen door en andere niet.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE6uOj3pXXAhWJYlAKHb5sDtQQjRwIBw&url=http://vesselyn.com/c2NoZW1hdGljLWltYWdlLW9mLWEtY2hlZWstY2VsbA/&psig=AOvVaw10fzAaymdSFffbzdjxAx0z&ust=1509363165847382


Transport door het celmembraan 

Diffusie is het proces waarbij moleculen zich verplaatsen van een plaats met een 

hoge concentratie van de stof naar een plaats met een lage concentratie van die stof. 

Diffusie is een passief proces en kost dus geen energie. 

Het membraan is semi-permeabel: 

 Bepaalde gassen zoals zuurstof en koolstofdioxide diffunderen door het 

membraan. Ook sommige vetachtige stoffen passeren het membraan 

gemakkelijk (testosteron).  

 Water kan via waterkanaaltjes (aquaporiën) de cel in- en uit diffunderen. 

 Mineralen (geladen) en glucose kunnen alleen via speciale kanalen of 

pompen door het membraan.  

 Eiwitten of andere grote deeltjes kunnen alleen via endocytose (opnemen) of 

exocytose (uitscheiden) door het membraan getransporteerd worden.  

 

Transport door het celmembraan: 

 passief (met de concentratiegradiënt mee; kost geen energie) 

o door diffusie 

o door gefaciliteerde diffusie 

 via een kanaal (gaat snel, kanaal verandert niet van vorm) 

 via een tranporter (gaat langzaam, transporter verandert van 

vorm) 

 actief (tegen de concentratiegradiënt in; kost energie) 

o gefaciliteerd transport via transporteiwitten (uniport of cotransport) 

 direct actief transport m.b.v. een transporter (zie afbeelding 

boven) 

 indirect actief transport m.b.v. twee transporters (zie afbeelding 

hieronder) 

o via blaasjes (endocytose en exocytose) 

 

 



 
 

 
 



 

Bij endocytose komen de grote deeltjes (of soms zelfs bijvoorbeeld bacteriën) in een 

voedselvacuole terecht. Na versmelten van de voedselvacuole met een lysosoom 

wordt de inhoud afgebroken en worden de bouwstenen (o.a. aminozuren) opnieuw 

gebruikt. 

Het transport van stoffen van laag naar hoog kost energie. Transport via 

transportblaasjes kost altijd energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osmose 

Osmose is een speciale vorm van diffusie namelijk de diffusie van water door een 

semi-permeabel (selectief permeabel) membraan. Osmose is een passief proces.   

De osmotische waarde wordt bepaald door de concentratie van opgeloste deeltjes 

die niet door het semi-permeabel membraan kunnen. 

Moleculen die niet door een membraan kunnen zijn vaak geladen of groot.  

Dierlijke cel 

 Dierlijke cellen nemen water op in een oplossing met een hoge osmotische 

waarde (hoger dan de fysiologische zoutoplossing van 0,9%; hypertonische 

oplossing). Dierlijke cellen kunnen vervolgens zwellen en barsten. 

 In een oplossing met een lagere osmotische waarde staan dierlijke cellen 

water af en krimpen. 

Plantaardige cel 

 Plantaardige cellen nemen water op in een hypotone oplossing. Door de 

celwand kan de cel wel zwellen, maar barst niet. De ontstane druk wordt 

turgor genoemd. 

 Plantaardige cellen in een hypertonische oplossing krimpen, hetgeen leidt tot 

plasmolyse: het membraan met alles erbinnen krimpt, de celwand blijft intact. 

Als het celmembraan loslaat noemen we dit plasmolyse. Het moment dat het 

celmembraan nog net niet loslaat heet grensplasmolyse. 

Een isotone oplossing is een oplossing met dezelfde osmotische waarde als van het 

lichaam. 

 

Waarbij speelt osmose een rol? 

 allerlei lichaamsprocessen (vocht bijvoorbeeld verlaat een cel of een bloedvat 

door osmose) 

 dialyseren (kunstmatig zuiveren van het bloed) 

 stevigheid van en transport door een plant 

 conserveren van voedsel 

 

Wat gebeurt er als je een infuus gedestilleerd water krijgt? 

 

 

 

 

 



 

Paragraaf 3.4 Resultaten en conclusie: meten is weten! 

Bij experimenteel onderzoek varieert de onderzoeker zelf de variabele en meet het 

effect ervan. 

Bij goed experimenteel onderzoek: 

 Vergeet je nooit de controle 

 Werk je met grote aantallen 

 Varieer je maar 1 variabele (factor) 

Controle 

Goed experimenteel onderzoek kenmerkt zich door een controle experiment. In het 

controle experiment zijn de omstandigheden identiek aan het eigenlijke experiment 

op 1 factor na.  

 bijvoorbeeld bij het onderzoek naar het ontkiemen van zaden met water is de 

controle de zelfde opstelling echter zonder water 

 bijvoorbeeld bij het testen van medicijnen krijgt een deel van de patiënten een 

identieke pil echter zonder werkzame stof (placebo).  

De controle is nodig om te kijken of de variabele die wordt onderzocht de oorzaak is 

voor het resultaat of dat er een andere factor in het spel is.  

Het gebruik van de controle maakt het experiment eenduidig: het resultaat van het 

onderzoek kan alleen maar veroorzaakt zijn door die ene variabele. 

De placebo is een nepmedicijn waarin de werkzame stof is weggelaten. 

Een placebo effect treedt op als mensen genezen doordat je in de werking van een 

medicijn gelooft. 

Een nocebo effect treedt op als mensen denken dat iets schadelijk is en daardoor 

ziek worden. Voorbeeld als mensen wordt verteld dat een pilletje ervoor zorgt dat het 

de pijn van stroomstootjes vergroot. Mensen gillen het uit terwijl er geen enkele 

werkzame stof in het pilletje zit. 

Werk met grote aantallen 

 dit is nodig omdat anders toeval een te grote rol gaat spelen, als je maar 1 

zaadje gebruikt voor je experiment kan het zaadje bijvoorbeeld beschadigd 

zijn en niet kiemt 

 bij medicijnonderzoek worden soms duizenden patiënten getest 

Varieer maar 1 variabele 

 De afhankelijke variabele is wat de onderzoeker meet of waarneemt als 

gevolg van wat hij varieert. 

 De onafhankelijke variabele is wat de onderzoeker zelf varieert. 

 



Medicijnonderzoek 

Fasen geneesmiddelenonderzoek/fasen van medicijnontwikkeling 

o Target finding: zoektocht naar de oorzaak van de ziekte 

o Lead finding: zoektocht naar een biologisch actieve stof gericht op het 

molecuul dat de ziekte veroorzaakt 

o Lead optimization: optimaliseren van de chemische stof  

o Preklinisch onderzoek: testen op weefsel of proefdieren 

o Klinische fase (klinisch onderzoek) 

 Fase I: testen op gezonde mensen (veiligheid) 

 Fase II: testen op een kleine groep patiënten 

 Fase III: grootschalig testen op patiënten 

 Fase IV: volgen van het medicijn na registratie 

Het klinisch onderzoek (fase II en III) wordt dubbelblind uitgevoerd. De arts weet niet 

wat de patiënt krijgt en de patiënt weet dit ook niet. De patiënt kan dus een placebo 

krijgen of de werkzame stof. 

 

Lijndiagram geeft het verband tussen een afhankelijke en een onafhankelijke 

variabele weer als beide variabele een continue reeks getallen zijn. 

 Afhankelijke variabele staat op de y-as. Dit is de variabele die je gaat meten 

 Onafhankelijke variabele staat op de x-as. Dit is de variabele die je gaat 

variëren. 

 In principe verbind je de punten niet, tenzij je de meetgegevens met een 

wiskundige vergelijking kunt benaderen. 

 De vloeiende lijn zo dicht mogelijk langs alle meetpunten noem je een grafiek 

 

Staafdiagrammen geven het verband weer tussen variabelen als de onafhankelijke 

variabele geen continue reeks getallen is. 

 De onafhankelijke variabele komt op de x-as en heeft geen schaalverdeling 

(bijvoorbeeld voorwerpen met een bepaalde kleur) 

 De afhankelijke variabele komt op de y-as en heeft een continue reeks 

getallen. 

 De staven worden apart genoemd en er is tussenruimte vrij tussen de staven 

 

Een ander type diagram is een sectordiagram 

Vaak wordt in een grafiek de gemiddelde waarde weergegeven. Als er drie keer 

gemeten is en de waarden zijn 7, 8 en 9. Dan wordt de waarde 8 in de grafiek gezet. 

De spreiding is dan het verschil tussen het grootste en kleinste getal t.o.v. het 

gemiddelde. Dit is hier +- 1. De spreiding kan zowel in een lijndiagram als een 

staafdiagram als een streepje worden weergegeven. 



Nauwkeurigheid zegt iets over hoe precies de meting is. Bijvoorbeeld of de lengte 

van een plant 65 cm is of 65,0043 cm. De tweede waarde is nauwkeuriger. 

Betrouwbaarheid gaat over hoe betrouwbaar een uitkomst is. Een gemiddelde lengte 

van een plant is betrouwbaarder als er van veel bomen de lengte wordt gemeten. 

Een voorbeeld van een nauwkeurig, maar weinig betrouwbaar resultaat: van twee 

bomen is de gemiddelde lengte bepaald. De gemiddelde lengte is 65,0043 cm. 

Een voorbeeld van een betrouwbaar, maar weinig nauwkeurig resultaat: van 100 

bomen is de gemiddelde lengte bepaald. De gemiddelde lengte is 65 cm. 

Validiteit (meet je wat je wilt meten) wordt ook wel omschreven als de mate waarin 

een meetinstrument aan zijn doel beantwoordt. Wanneer men wil weten hoe lang 

iemand is, dan is het meten van iemands lichaamslengte bijvoorbeeld een valide 

meting. Maar wanneer men is geïnteresseerd in het IQ, dan is het meten van 

lichaamslengte niet valide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paragraaf 5 Discussie: mag biotechnologie? 

Biotechnologie is het gebruiken van levende organismen om producten te maken of te 

verbeteren. De moderne biotechnologie (in tegenstelling tot de klassieke 

biotechnologie) maakt gebruik van recombinant DNA technologie. Voorbeeld van 

moderne biotechnologie is het maken van menselijk insuline in bacteriën. 

Klassieke biotechnologie maakt gebruik van bacteriën en schimmels om voedsel te 

maken. Voorbeelden zijn het maken van kaas, yoghurt en zuurkool met 

melkzuurbacteriën, en het gebruik maken van gist bij het maken van wijn, bier en 

brood. 

Genetische modificatie is het veranderen van erfelijke eigenschappen van een 

organisme op een manier die van nature (door bijvoorbeeld voortplanting) niet mogelijk 

is. Genetische modificatie maakt gebruik van recombinant DNA technieken en 

resulteert in genetisch gemodificeerde organismen (ggo). 

Transgene organismen bevatten in het erfelijke materiaal een gen of genen van een 

ander organisme. 

Recombinant DNA technologie: moleculaire technieken om DNA van verschillende 

organismen te combineren. Voor het genetisch modificeren van organismen is 

gereedschap nodig: 

 Knip- en plak enzymen (restrictie enzymen en ligasen) 

 PCR techniek om DNA specifiek te vermeerderen. 

 Vectoren: virus of plasmide (indien geen naakt DNA wordt gebruikt) 

 Transformatiemethoden: gereedschap om DNA in de cel te brengen en de 
getransformeerde cel te kunnen selecteren 

 

Gentherapie is een medische behandeling waarbij cellen direct in het lichaam 

genetisch gemodificeerd worden of indirect eerst buiten het lichaam genetisch 

gemodificeerd worden, waarna de genetisch gemodificeerde cellen weer worden 

teruggeplaatst. 

Toepassing genetische modificatie  

Introductie van een gen in cellen of gehele organismen leidt tot de productie van 

bepaalde stoffen of leidt tot een grotere opbrengst of kwaliteit van het organisme. 

Planten  

 Introductie van provitamine A gen (bèta caroteen gen uit mais) in rijst geeft 

“gouden rijst”. Het lichaam zet provitamine A om in vitamine A. Vitamine A 

voorkomt nachtblindheid, hetgeen veel voorkomt in ontwikkelingslanden. 

 Planten (o.a. mais) zijn beschermd tegen vraat door insecten door er een Bt 

gen uit bacteriën, waardoor er geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn.  

 Planten (o.a. soja) bevatten gen waardoor ze ongevoelig zijn voor 

bestrijdingsmiddel Roundup. Je kunt nu onkruid bestrijden zonder dat de soja 

dood gaat. 



Bacteriën/schimmels/dieren 

 Productie van hormonen (insuline in bacteriën), medicijnen (lactoferrine in 

melk koeien), enzymen (glucosidase in CHO cellen en konijnen, chymosine 

nodig om kaas te maken in gist) 

 Introductie van het groeihormoon gen in vis zorgt voor versnelde groei en 

grotere opbrengst 

Gentherapie 

 Genetisch modificeren van beenmergstamcellen met een ADA gen waardoor 

mensen met SCID (immunodeficiëntie) kunnen worden genezen. 

Onderzoek 

 Proefdieren genetisch modificeren waardoor ze een bepaalde ziekte krijgen 

(bijvoorbeeld leukemie). Hierdoor kunnen deze dieren gebruikt worden om 

medicijnen te testen. 

 Proefdieren injecteren met tumorcellen die genetisch gemodificeerd zijn met 

het luciferase gen. Als vervolgens het substraat luciferine in het proefdier 

wordt gespoten geven de tumorcellen licht. Dit komt omdat het enzym 

luciferase het substraat luciferine omzet in een lichtgevende stof. Dankzij deze 

methode kan het uitzaaien (verspreiden) van tumorcellen in het lichaam 

worden gevolgd. Ook kan bij behandeling (met cytostatica) gezien worden of 

het effect heeft op het krimpen van de tumoren (minder licht). 

 

Veiligheidsmaatregelen 

 wetgeving/regels die toestaan dat alleen gekwalificeerd personeel organismen 

genetisch mogen modificeren. 

 er mag alleen in speciale laboratoria worden gewerkt 

 de genetisch gemodificeerde organismen moeten absoluut veilig zijn voordat 

ze op de markt komen. 

Risico’s 

Gezondheid 

 Mogelijk schadelijk effect door te hoge concentratie van het geïntroduceerde 
gen/eiwit. 

 Voedsel dat van transgene organismen is gemaakt kan nieuwe stoffen bevatten 
waarop sommige mensen allergisch reageren. 

Milieu 

 Een transgeen organisme in het milieu verstoort het evenwicht en kan een 
ecologische ramp veroorzaken 

o De transgene plant “verdrijft” andere, niet genetisch gemodificeerde 
planten van hetzelfde soort of andere soorten. 

o Organismen worden ziek of gaan dood na het eten van de transgene 
plant 



Politiek/economisch 

 Het bedrijf dat de genetisch gemodificeerde (soja)planten levert, die ongevoelig 
zijn voor het gif Roundup, verkopen ook het bestrijdingsmiddel Roundup: een 
monopolie positie. 

 *Transgene planten kunnen onder omstandigheden die in de Westerse wereld 
heersen leiden tot hoge opbrengst, hierdoor raken de ontwikkelingslanden nog 
verder achterop.* 

 *Zaden van genetisch gemodificeerde gewassen zijn soms steriel, waardoor 
arme boeren altijd zaaigoed moeten kopen.* 

 
DVD groeihormoon vis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderstaand schuingedrukt stuk over het creëren van leven wordt niet op de toets 

gevraagd!! 

Venter: 

Wat is leven? wanneer ontstaat leven? Toepassingen na het creëren van leven. 

 DNA nabouwen van Mycoplasma mycoides (meer dan een miljoen 

baseparen) 

 in het DNA worden bepaalde genen verwijderd en andere genen toegevoegd, 

dit om te voorkomen dat de synthetische bacterie kan ontsnappen uit het 

laboratorium en gevaarlijk kan zijn. Ook zijn watermerken aangebracht 

waaraan de bacterie is te herkennen. In een speciale code zijn de namen van 

de wetenschappers in het DNA gezet. 

 vervolgens DNA verwijderen uit Mycoplasma capricolum 

 bacterie (Synthia) vermenigvuldigt zich en is dus een synthetische levensvorm 

Bovenstaande Mycoplasma soorten (mycoides en capricolum) veroorzaken o.a. 

infecties in de darmen en ontsteking van de uiers van geiten (mastitis) 

Toekomst: 

 bacteriën (cyanobacteriën) die CO2 opnemen en omzetten in olie 

 bacteriën die olie en gifstoffen afbreken 

 bacteriën die medicijnen produceren (o.a. vaccins) 

 bacteriën die voedingsstoffen produceren 

 het creëren van gistcellen en andere eukaryotische cellen 

https://www.theguardian.com/science/2010/may/20/craig-venter-synthetic-life-form  

 

Venter heeft geen echt nieuwe levensvorm gecreëerd. Hiervoor moet hij zowel het 

DNA als alle andere onderdelen van een cel synthetisch maken. Hij ging uit van een 

andere bacterie waar het DNA uitgehaald is. 

Studie naar wat leven is kan vanuit twee benaderingen: 

 In een bestaande cel steeds meer van het DNA weghalen 

 in een bestaande cel steeds meer DNA toevoegen 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/science/2010/may/20/craig-venter-synthetic-life-form


Toepassen Antibiotica 

Antibiotica resistentie uitzending Labyrint 
 

Antibiotica maken deling en groei van bacteriën onmogelijk. Ze werken niet tegen 

virussen! Breedspectrum antibiotica werken tegen vele soorten bacteriën 

Smalspectrum antibiotica zijn specifieker.  

Je wilt voorkomen dat er ook goede bacteriën worden gedood. 

 

Penicilline is door toeval ontdekt door Fleming. Op voedingsplaten met bacteriën 

groeiden de bacteriën niet als er een schimmel op de plaat groeide. Fleming 

ontdekte dat de schimmel een stof produceerde (penicilline) dat de groei van 

bacteriën remde. 

Door het veelvuldig gebruik van antibiotica (mensen en dieren) en het niet altijd 

afmaken van een kuur ontstaan resistente bacteriën. Voorbeelden zijn de MRSA 

bacterie en de ESBL bacterie (kipbacterie). 

Multiresistente bacteriën zijn gevaarlijk omdat ze tegen vele soorten antibiotica 

bestand zijn. 

Wetenschappers zijn op zoek naar andere antibiotica, bacteriofagen of medicijnen die 

bacteriën doden. 
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