
Hoofdstuk 2 Cel en Leven 

Paragraaf 2.1 Cellen leven samen 

Diabetes (suikerziekte) 

Symptomen 

 veel plassen 

 erge dorst 

 vermoeid 

 slaperig 

 minder goed zien (wazig beeld) 

Indien je er niets aan doet: 

 hoog suikergehalte in het bloed beschadigt kleine bloedvaten 

o blind 

o schade aan zenuwstelsel (minder gevoel) 

o nierproblemen 

 hoog suikergehalte in het bloed beschadigt grote bloedvaten 

o hartproblemen 

o beroerte 

o slechte bloedcirculatie (snel koud) 

 coma 

 dood 

Risico factoren 

 overgewicht  

 weinig bewegen 

 roken 

 familiegeschiedenis 

 etniciteit 

 medicatie 

Diabetes type I 

 gebrek aan het hormoon insuline 

 insuline zorgt voor opnamen van glucose door de cellen uit het bloed 

 insuline zorgt voor omzetting van glucose in glycogeen 

 bèta cellen maken insuline 

 afweersysteem breekt bèta cellen in eilandjes van Langerhans af in de 

alvleesklier 

 komt vooral bij jonge mensen voor 

 behandeling 

 dieet 

 beweging 

 insuline spuiten 



 injecteren van eilandjes van Langerhans in de poortader, waarna deze 

cellen zich nestelen in de lever 

 in de toekomst gebruik maken van gekweekte stamcellen en deze te laten 

differentiëren tot cellen van de eilandjes van Langerhans 

Diabetes type II 

 weinig insuline 

 cellen zijn ongevoelig voor insuline 

 behandeling 

o dieet 

o beweging 

o medicatie 

o insuline (soms) 

https://www.youtube.com/watch?v=JAjZv41iUJU Diabetes type II animatie 

 

Diabetes uit zich op allerlei organisatieniveaus. 

 molecuulniveau: insuline wordt niet gemaakt, glucose hoopt zich op 

 celniveau: bèta cellen zijn kapot/cellen zijn ongevoelig voor insuline 

 weefselniveau: eilandjes van Langerhans 

 orgaan: alvleesklier werkt niet meer 

 organisme: kan glucose gehalte niet goed meer regelen 

o hypo (te laag suikergehalte in het bloed) 

 zweten 

 trillen 

 duizeligheid 

 honger 

o hyper (te hoog suikergehalte in het bloed) 

 veel plassen 

 dorst 

 vermoeidheid 

Biologie houdt zich bezig op verschillen organisatieniveaus: van systeem Aarde 

(biosfeer) tot en met moleculen 

Moleculen zijn de kleinste deeltjes van een stof met nog alle eigenschappen van die 

stof. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JAjZv41iUJU


 

 

 

Organisatieniveaus 

 ? 

 Heelal (meer dan 100.000 sterrenstelsels) 

 Sterrenstelsel (v.b. melkwegstelsel bevat mee dan 100.000 sterren) 

 Zonnestelsel (v.b. zon met planeten o.a. aarde) 

 Aarde met biosfeer (deel van lucht, land, water waar leven mogelijk is 

 Ecosysteem (begrenst gebied met levende en levenloze natuur) 

 Populatie 

 Organisme (individu) 

 Orgaan (stelsel) 

 Weefsel 

 Cel 

 Organel 

 Molecuul 

 Atoom 

 Elektron/proton/neutron 

 Quarks 

 ? 

https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0 Powers of ten 

https://www.youtube.com/watch?v=bhofN1xX6u0 

https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0
https://www.youtube.com/watch?v=bhofN1xX6u0


Levenskenmerken 

 opgebouwd uit 1 of meer cellen 

 organisatie van erfelijk materiaal 

 groei (en ontwikkeling) 

 stofwisseling (opnemen, omzetten en afgeven van stoffen) 

 waarnemen van en reageren op veranderingen in de omgeving 

 voortplanting 

Een cel is de kleinste levende eenheid. De verhouding oppervlak/inhoud beperkt de 

maximale grootte die cellen kunnen hebben. Kleine cellen hebben relatief gezien een 

groot oppervlak en een klein volume en kunnen snel voldoende stoffen uit hun 

omgeving opnemen. 

Weefselvloeistof om de cellen heen helpt de cel zuurstof en voedingsstoffen op te 

nemen afkomstig uit het bloed. 

Emergente eigenschappen zijn nieuwe eigenschappen die op elk hoger 

organisatieniveau verschijnen. VB. hout, spijkers, riet kan je een stoel maken. De 

som (bank) is meer dan de som der delen. De cel die ontstaat uit een samenspel 

tussen de verschillende moleculen, is tot veel meer in staat dan de afzonderlijke 

componenten. Een cel met allerlei moleculen krijgt bijvoorbeeld het vermogen te 

delen, wordt “levend”. 

Stamcellen 

Het kenmerk van een stamcel is dat deze onbeperkt kan delen en kan differentiëren 

tot verschillende type cellen. 

Onderstaande schuingedrukte stuk over stamcellen wordt dit jaar niet gevraagd op 

de toets! 

Totipotent: alle type cellen (meer dan 220) en de placenta. Dit is het stadium van de 

zygote tot en met het 8 cellig stadium. 

Pluripotent: alle type cellen.  

 Embryonale stamcellen (ES) 

 Embryonale stamcellen met het DNA van de patiënt (door therapeutisch 

klonen) 

 Induced pluripotent stem cells (iPSC; ontstaan door herprogrammering van 

gedifferentieerde cellen bijvoorbeeld een stamcel uit een huidcel) 

Multipotent: beperkt aantal celtypen  

 Foetale stamcellen 

 Navelstreng stamcellen 

 Volwassen stamcellen (o.a. bloedvormende stamcellen en stamcellen in de 

huid en in vetweefsel) 

Unipotent: slechts 1 celtype (o.a. stamcellen in het hoornvlies) 



Voorlopercellen zijn stamcellen die aan het differentiëren zijn maar nog geen rijpe 

cellen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organische stoffen zijn in te delen in koolhydraten, eiwitten, vetten en nucleïnezuren. 

Koolhydraten, eiwitten en vetten kunnen fungeren als bouwstof, brandstof en 

reservestof. Nucleïnezuren vertegenwoordigen het erfelijk materiaal en zijn o.a. 

betrokken bij de eiwitsynthese. 

 De term koolhydraat is een verzamelnaam voor alle polysachariden, di- en 
monosachariden.  

o Monosachariden zijn de bouwstenen. Voorbeelden van mono-
sachariden zijn glucose, galactose, fructose. Druivensuiker-tabletjes 
bevatten glucose.  

o Disachariden bestaan uit twee monosachariden. Glucose en fructose 
vormen de disacharide sacharose (tafelsuiker). Twee glucose moleculen 
vormen maltose (moutsuiker). Glucose en galactose vormen samen 
lactose (melksuiker).  

o Polysachariden bestaan uit (tien)duizenden glucose moleculen. 
Voorbeelden zijn zetmeel (lineaire ketens; plantaardig) of glycogeen 
(vertakte ketens; dierlijk) of cellulose (in de celwand; plantaardig). 

Onder suikers verstaan we de kleinere koolhydraten zoals de mono- en disachariden. 

 Een eiwit bestaat uit aminozuren. In de natuur komen twintig verschillende 
aminozuren voor. Meerdere aminozuren aan elkaar noemen we een peptide. 
Vele aminozuren aan elkaar noemen we een polypeptide. Sommige eiwitten 
bestaan uit meerdere polypeptiden. 

 Vetten kunnen we onderverdelen in lipiden, fosfolipiden en steroïden. 
Lipiden zijn een combinatie van 3 vetzuren en glycerol (triglyceride). Als een 

triglyceride een vetzuur verliest noemen we het een diglyceride, als er twee 

vetzuren zijn verdwenen is het een monoglyceride. Vetten kunnen verzadigd of 

onverzadigd zijn. Een verzadigd vet bestaat uit vetzuren zonder dubbele 

binding. Onverzadigde vetzuren bevatten één (enkelvoudig) of meerdere 

dubbele bindingen (meervoudig). Vetten behoren tot de vetachtige stoffen. Een 

fosfolipide bestaat uit glycerol, twee vetzuren en een fosfaatgroep. Fosfolipiden 

zijn een belangrijk bestanddeel van membranen. Steroïden bestaan uit drie 

zesringen en een vijfring. Hiertoe behoren cholesterol, bepaalde vitaminen en 

verschillen hormonen zoals testosteron. Cholesterol is aanwezig in een 

membraan en is nodig voor het maken van bepaalde vitaminen en hormonen. 

 Nucleïnezuren bestaan uit nucleotiden. Een nucleotide bestaat uit een 
stikstofbase, een suiker (ribose of deoxyribose) en een fosfaatgroep. RNA 
bestaat uit nucleotiden met een ribose suiker, terwijl DNA een deoxyribose 
bevat. RNA is in de natuur vaak als enkele keten aanwezig, terwijl DNA als een 
dubbele helix aanwezig is. Er zijn vier soorten nucleotiden in het DNA, nl A, G, 
C en T. In RNA is de T vervangen door een U. Twee DNA ketens zitten aan 
elkaar m.b.v. waterstofbruggen. Hierbij zit een A tegenover een T en een C 
tegenover een G. Deze twee ketens worden complementaire ketens genoemd. 

 

 

 



Polymeer Monomeer 

Polypeptide Aminozuur (20 soorten in de natuur) 

Lipide Vetzuur + glycerol 

Polysacharide Monosacharide 

Nucleïnezuur Nucleotide (4 soorten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paragraaf 2.2 Cellen 

De cel (zie bronnen 7 en 8 van je boek) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wJyUtbn0O5Y the inner life of the cell korte 

versie 

https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8 Biology: cell structure 

https://www.youtube.com/watch?v=HBvfBB_oSTc Cell structure and function 

Prokaryoot (bacteriën)  

 Geen celkern 

 Circulair DNA 

 Geen membraan gebonden organellen 

Eukaryoot (dieren, planten, schimmels) 

 Celkern 

 Lineair DNA 

 Membraangebonden organellen 

https://www.youtube.com/watch?v=wJyUtbn0O5Y
https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8
https://www.youtube.com/watch?v=HBvfBB_oSTc
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


Kenmerken cel dier, plant, schimmel en bacterie 

kenmerk dier plant schimmel bacterie 

kern + + + - 

DNA lineair lineair lineair Circulair plus 

extra plasmiden 

celwand - + + + 

vacuole - soms kleine 

kloppende 

+ groot, centraal 

gelegen 

- - 

membraan 

gebonden 

organellen 

+ + + - 

ribosomen + + + + 

flagellen +/- - - +/- 

autotroof - + - +/- 

 

Autotroof is een organisme dat zelf organische stoffen kan maken (planten en 

sommige bacteriën). Dit organisme maakt uit anorganische stoffen organische 

stoffen. 

Heterotroof is een organisme dat niet zelf organische stoffen kan maken (dieren en 

schimmels). Dit organisme maakt organische stoffen uit andere organische stoffen. 

Om organische stoffen te maken is energie nodig. Is de energie van licht afkomstig 

dan komt het woord foto in de naam. Is de energie afkomstig uit het uitvoeren van 

een chemisch reactie dan komt het woord chemo in de naam. 

Bijvoorbeeld een plant is foto autotroof. De mens is chemo heterotroof. De mens 

verbrand glucose om vervolgens de energie die vrijkomt te gebruiken om organische 

stoffen uit organische stoffen te maken. 

Een plant is foto autotroof. Met behulp van licht wordt uit CO2 en H2O glucose 

gemaakt.  

 

 

 

 



Overzicht celstructuren 

Celstructuur Functie 

Celwand  Stevigheid (plant bevat cellulose; schimmel bevat 
chitine; bacterie bevat peptidoglycan; dierlijke 
cellen bevatten geen celwand, sommige type 
cellen, zoals bot-, kraakbeen- en bindweefselcellen 
maken echter tussencelstof zoals collageen en 
elastine. 

Celmembraan (bestaat uit 

fosfolipiden, eiwitten en 

cholesterol) 

 Bescherming 

 Opnamen en afgifte van stoffen 

 Doorgeven van signalen 

Kern  Duplicatie :kopie van het gehele DNA 

 Transcriptie: kopie van een deel van het DNA 
(genen), het omzetten van een DNAcode in een 
mRNA code 

Ribosoom (vrij of ER 

gebonden) 
 Eiwitsynthese: translatie van mRNA in eiwit, het 

omzetten van een RNA code in een aminozuur 
code 

Endoplasmatisch reticulum  Afwerking van eiwitten 

 Synthese van vetten 

 Ontgiftende werking 

 Transport 

Golgi systeem  Afwerking van ER producten 

 Distributie: sorteren, verpakken (blaasjes) en 
transporteren 

Lysosoom  Afbreken van celorganellen en organische 
verbindingen tot monomeren. 

Vacuole  Voedselvacuole*: vervoer/opslag voedsel 

 Kloppende vacuole*: uitscheiden van overtollig 
water (pantoffeldiertje) 

 Centrale vacuole**: celstevigheid door turgordruk 

 Centrale vacuole: opslagplaats van gifstoffen en 
kleurstoffen (anthocyaan) 

 Centrale vacuole: celexpansie en celstrekking 

Mitochondrium  Energiecentrale: vorming van ATP. 
C6H12O6 (glucose) + 6O2          6CO2 + 6H2O + ATP 

ATP            ADP + Pi + energie 



Chloroplast***  Plaats van fotosynthese: omzetting van licht-
energie in chemische bindingsenergie. 

6CO2 + 6H2O + lichtenergie             C6H12O6 + 6O2 

Chromoplast***  Productie en opslag voor bloem- of vruchtkleur 

Leukoplast (amyloplast)***  Productie en opslag van zetmeel ( voorbeeld: 
amyloplast of zetmeelkorrel)  

Cytoskelet  Stevigheid cel 

 Beweging van de cel en onderdelen van de cel 
(o.a. scheiden van chromosomen bij celdeling) 

Centrosoom  bestaat uit twee rechtopstaande buisjes de 
centriolen. hieraan hechten eiwitdraden nodig voor 
splitsing DNA moleculen bij kerndeling 

*kleine vacuole in dierlijke cel,  

** grote centrale vacuole in plantaardige cel 

***Chloroplasten, chromoplasten en leukoplasten behoren tot de plastiden.  

De verschillende plastiden kunnen in elkaar overgaan. Bijvoorbeeld: een 

chloroplast gaat over in een chromoplast bij het rijpen van vruchten (tomaat) en 

een amyloplast in een chloroplast als een aardappel deels boven de grond ligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paragraaf 2.3 celmembranen en transport 

Watervergiftiging 

 veel water drinken 

 als meer dan 5 liter dan epileptische aanval en verlies bewustzijn 

Hoe komt dit? 

 veel drinkt 

 volume neemt toe in het bloed 

 osmotische waarde neemt af (het aantal opgeloste deeltjes) 

 water gaat naar het weefselvloeistof en van uit het weefselvloeistof naar de 

cellen, waardoor de hersencellen opzwellen 

 gezwollen cellen drukken haarvaten dicht, waardoor zuurstoftekort in de 

hersenen optreedt 

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

 

Bouw celmembraan 

 dubbele laag fosfolipiden (met hydrofiele kop en hydrofobe staart) 

 cholesterol 

 eiwitten (transporteiwitten, receptoren voor communicatie etc.) 

Het membraan semipermeabel (half of selectief doorlaatbaar). Het membraan laat 

alleen bepaalde gassen door zoals zuurstof en koolstofdioxide of sommige 

vetachtige stoffen. Grote moleculen, polaire stoffen, geladen deeltjes worden niet 

zomaar door gelaten. 

Diffusie is de verplaatsing van een stof van een plaats waard de concentratie hoog is 

naar een plaats waar de concentratie laag is. De verplaatsing van de moleculen kost 

geen energie en noemen we daarom een vorm van passief transport. 

 

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 transporter (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) 

 



 

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

Opname glucose gaat via gefaciliteerd transport (uniport of cotransport) 

Bij uniport gaat er slechts 1 soort molecuul door de transporter, bij cotransport twee. 

Er zijn twee vormen van cotransport: 

 symport: beide moleculen gaan in dezelfde richting 

 antiport: de moleculen gaan in tegenovergestelde richting 

 

 

Opname van glucose: 

 in de darm en nieren gaat via cotransport  

 in de lever, spieren en vetweefsel via uniport 

In veel gevallen speelt insuline een rol bij de opname van glucose 

 direct: door het aantal glucose transporteiwitten in het membraan te verhogen 

(glut 4) 

 indirect: door de cel glucose om te laten zetten in glycogeen of afbraak van 

glucose of omzetting glucose in vetzuren 

Actieve spieren hebben geen insuline nodig om glucose op te nemen en om te zetten 

 

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


 

 

 

 

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

Osmose is diffusie van water door een semi permeabel membraan. 

Elke stof wil van hoog naar laag. Als er bloedcellen zijn met een zoutconcentratie van 

0,9% in een omgeving van gedestilleerd water wil water van een plaats met veel 

water (gedestilleerd water = 100%) naar een plaats met minder water (de cel = 

99,1% water). Zouten willen de omgekeerde weg, echter kunnen niet door het 

membraan. Gevolg de cellen nemen water op en knappen. 

Bij een infuus met zeewater (3% zout oplossing) gaat water de cel uit en 

verschrompelen ze. Dit gebeurt ook met een bos bloemen in zout water, de plant 

verwelkt. Planten en dieren in een te zoute omgeving gaan dood. Bij planten blijft de 

celwand intact maar laat het celmembraan los van de celwand. Celmembraan plus 

inhoud verschrompelt. Dit noemen we plasmolyse. 

Omdat planten naast een membraan ook een celwand hebben zullen ze in 

gedestilleerd water niet knappen. De druk die hierbij in de cel ontstaat noemen we de 

turgordruk. De plant krijgt hierdoor stevigheid. 

Een hypotonische drank is een drank met een osmotische waarde lager dan die van 

het lichaam. Bij een hypertonische drank is de osmotische waarde hoger en bij een 

isotonische drank gelijk aan dat van het menselijk lichaam. 

 

 



Paragraaf 2.4 DNA: het besturingssysteem van de cel 

DNA bestaat uit de nucleotiden A, G, C en T. Een nucleotide bestaat uit fosfaat, 

suiker en een stikstofbase. DNA bevat deoxyribose als suiker. RNA bestaat uit de 

nucleotiden A, G, C en U. De suiker in RNA is geen deoxyribose maar ribose. 

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/dna.html  

Chromosoom bestaat uit eiwit met er om heen DNA. DNA bestaat in de natuur uit 

twee complementaire ketens die om elkaar heen gedraaid zijn (dubbele helix). Een A 

zit tegenover een T en een G tegenover een C. RNA komt in de natuur vaak als 

enkele keten voor. 

Een gen is een stuk DNA (van een chromosoom) met informatie voor een eiwit. Een 

DNA (nucleotide) code komt overeen met een eiwitcode (aminozuurcode). 

Het genoom is het erfelijk materiaal van een organisme. Het menselijke genoom 

bestaat uit 46 chromosomen. Elk chromosoom komt twee voor. Chromosoom 1 t/m 

22 zijn autosomen. Chromosoom 23 is het geslachtschromosoom (X en Y). Een man 

is XY, een vrouw is XX. 

Er zijn ongeveer 22000 genen verspreid over 23 chromosomen. Elk gen komt dus 

ook twee keer voor. Het gen op het chromosoom van moeder kan wel verschillen met 

het gen op het chromosoom van vader.  Er zijn twee allelen van het gen. Een allel is 

een genvariant. 

De genen nemen ongeveer 2% van het DNA in gebruik. Andere stukken DNA 

worden nonsense DNA genoemd. 

Boek van het leven 

Boek Genoom (het erfelijk materiaal) 

Hoofdstuk Chromosoom (46 chromosomen) 

Zin Gen (22000) 

Woord Codon op het mRNA (3 nucleotiden) AUG is 
startcodon; UAA, UAG en UGA zijn stopcodons 

Letter Nucleotide (AGCT of AGCU) 

  

 

Eiwitsynthese 

1. Transcriptie (proces) 

Plaats: kern 

Product: mRNA (kopie gen) 

Proces: DNA code wordt omgezet in RNA code  

2. Translatie (proces) 

Plaats:  op de vrije ribosomen in het cytoplasma of ribosomen gebonden aan 

het ER 

Product: niet-functioneel eiwit 

Proces: RNA code wordt vertaald in eiwit code (bepaalde nucleotidevolgorde 

komt overeen met een aminozuurvolgorde) 

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/dna.html


3. Modificatie (proces) 

Plaats: ER en Golgi systeem 

Product: functioneel eiwit 

Proces: Niet-functioneel eiwit wordt door modificatie omgezet in een 

functioneel eiwit. Dit eiwit blijft in de cel of wordt uitgescheiden d.m.v. 

exocytose 

Bij een gen is van de twee DNA ketens één keten de coderende keten en de andere 

keten de matrijs. Het mRNA is identiek aan de coderende keten (behalve dat de T 

vervangen is door een U). 

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/transcriptie.html  

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/gencode.html uitleg 

genetische code 

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/gencodeoefenen.html 

oefenen 

Er zijn 43 is 64 codons. Uitgaande van 4 letters zijn er dus 64 drie letterige woorden 

te maken. Een viertal codons wordt gebruikt voor de start en stopcodons. De andere 

60 codons behoren bij 20 (19) aminozuren. Er zijn dus meerdere codons per 

aminozuur. 

 

Opdracht: 

Coderende keten is:   5 GGGCAGATGTTTGACAAAGCCTAGCCCG 3 

Schrijf de matrijs keten op 

Schrijf het bijbehorende mRNA op 

Schrijd het bijbehorende eiwit op. 

 

5 GGGCAGATGTTTGACAAAGCCTAGCCCG 3  coderende keten 

3 CCCGTCTACAAACTGTTTCGGATCGGGC 5  matrijs keten 

 

5 GGGCAGAUGUUUGACAAAGCCUAGCCCG  mRNA 

 

                    met phe asp lys ala      eiwit 

 

 

 

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/transcriptie.html
https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/gencode.html
https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/gencodeoefenen.html


Toepassing: Progeria 

 verouderingsziekte 

 zeldzaam 1 op 4 miljoen kinderen 

 bij geboorte normaal 

 groei blijft achter 

 onderhuidse vet verdwijnt 

 dunne, gerimpelde huid 

 hoofdhaar, wenkbrauwen en wimpers zijn uitgevallen 

 smalle onderkaak 

 dunne lippen 

 spitse neus 

 normale intelligentie 

 LMNA gen is gemuteerd 

 C vervangen door T in het DNA, waardoor korter mRNA 

 Het Lamine A1 is 50 aminozuren korten en wordt progerin genoemd 

 Lamine A1 eiwit speelt rol bij stevigheid kernmembraan 

 bij afwezigheid van lamine A1 en dus aanwezigheid van progerin vertoont het 

kernmembraan rare vervormingen 

https://www.youtube.com/watch?v=GTh1eJRXq94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GTh1eJRXq94


2.5 DNA en de celcyclus. 

Als cellen delen ontstaan uit een moedercel twee dochtercellen. Voordat de cel zich 

deelt moet het DNA worden verdubbeld en de kern zich delen. Na celdeling ontstaan 

uit een moedercel twee dochtercellen. Door plasmagroei wordt een dochtercel  net 

zo groot als de moedercel. 

Gespecialiseerde cellen delen zich niet en zijn in de G0-fase. 

De celcyclus bestaat uit een aantal fasen: 

 De interfase bestaat uit: 

o G1-fase:  toename cytoplasma en celorganellen 

o S-fase: verdubbeling van DNA (replicatie of duplicatie), er worden 

chromatiden gevormd. Een chromosoom bestaat uit twee chromatiden. 

De chromatiden zitten aan elkaar vast bij het centromeer. Het aantal 

chromosomen verandert dus niet. 

o G2-fase: vooral eiwitsynthese. Voorbereiding op de mitose. 

 

 De M-fase bestaat uit: 

o Mitose (normale kerndeling), het aantal chromosomen verandert niet 

(2n blijft 2n). Tijdens de mitose worden de chromatiden gescheiden (uit 

elkaar getrokken). 

 Profase: chromosomen spiraliseren en worden zichtbaar, 

kernmembraan verdwijnt, centriolen delen en gaan uiteen. 

 Metafase: chromosomen liggen in het equatorvlak, een 

spoelfiguur* wordt gevormd (trekdraden lopen van af de polen 

naar het centromeer van een chromosoom 

 Anafase: de chromatiden worden uit elkaar getrokken en 

bewegen naar de polen. 

 Telofase de spoelfiguur verdwijnt, het kernmembraan wordt 

gevormd, chromosomen despiraliseren, de cel maakt een begin 

met de celdeling (insnoering en vorming celmembraan) 

o Celdeling: de cel deelt zich 

Het kenmerk van de mitose is dat de chromatiden gescheiden worden. 2n blijft 2n! 

 

http://www.johnkyrk.com/mitosis.html  

*een spoelfiguur bestaat uit twee centriolen met ertussenin steun- en trekdraden 

https://www.bioplek.org/animaties/cel/celcyclus.html  

https://www.bioplek.org/animaties/cel/mitose.html  

http://www.bioplek.org/animaties/cel/celstrekking.html 

 

http://www.johnkyrk.com/mitosis.html
https://www.bioplek.org/animaties/cel/celcyclus.html
https://www.bioplek.org/animaties/cel/mitose.html
http://www.bioplek.org/animaties/cel/celstrekking.html


Bespreek de bronnen. 

Kanker ontstaat door mutaties in het erfelijk materiaal. Dit wil nog niet zeggen dat 

kanker erfelijk is. Borstkanker is in ongeveer 5% van de gevallen overerfbaar. Er is 

dan een mutatie in het BRCA1 of BRCA2 gen. 

Een tumor ontstaat als een cel niet meer onder normale controle staat.  

Vormen van kanker (geef informatie over de vorm van kanker) 

 longkanker 

 huidkanker 

 borstkanker 

 darmkanker 

 leverkanker 

 alvleesklierkanker 

 hersentumor 

 leukemie 

 prostaatkanker (https://www.youtube.com/watch?v=0XdC1HUp-rU) Da 

Vinci robot  

Tumoren 

Oorzaak mutaties: 

 Spontaan tijdens de S fase. Tijdens de verdubbeling van het DNA worden 

foutjes gemaakt 

 Virus (o.a. het HPV virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt) 

 Straling (UV en ioniserende straling zoals Röntgen straling, alfa- ,bèta- en 

gamma straling 

 Chemische stof (o.a. sigarettenrook, asbest) 

Mutaties kunnen worden ingedeeld naar: 

Grootte 

 Puntmutatie (kleine mutatie van 1 nucleotide groot) 

 Chromosoommutatie (grote stukken van het chromosoom of geheel 

chromosoom) 

 Genoommutatie (meerdere malen het genoom voorbeeld een cel die 4n is) 

Type 

 Insertie/additie (extra nucleotiden of extra stuk DNA) 

 Duplicatie (verdubbeling van stuk DNA) 

 Deletie (verwijderen van nucleotiden of stuk DNA) 

 Translocatie (verplaatsen van een stuk DNA van het ene chromosoom naar 

een ander chromosoom) 

https://www.youtube.com/watch?v=0XdC1HUp-rU


Mutaties kunnen worden gerepareerd door het DNA herstel (repair) systeem. Als een 

cel heel veel mutaties bevat dan wordt de cel door de buurcellen (of afweercellen) 

gedwongen zelfmoord te plegen. Dit wordt apoptose of geprogrammeerde celdood 

genoemd. (zie ook bron 25) 

Veelal zijn er mutaties in genen betrokken bij de celcyclus zoals in proto-oncogenen 

(stimuleren de celcyclus) of in tumor-suppressorgenen (remmen de celcyclus). Ook 

zijn er vaak mutaties in genen betrokken bij het repareren van fouten in het DNA. 

Tekening over signaaltransductie van een cel. 

 ligand 

 receptor 

 second messengers en signaal transducerende eiwitten 

 transcriptiefactoren 

Een bekend voorbeeld van een proto-oncogen is c-abl. Dit is een gen dat informatie 

bevat voor een tyrosine kinase (signaal transductie eiwit). De kinase speelt een rol bij 

de celcyclus en zorgt dat cellen delen. Bij CML (vorm van leukemie) fuseren door 

een (reciprocale) translocatie het c-abl en het bcr gen met elkaar op chromosoom 22. 

Hierdoor verandert het proto-oncogen in een oncogen. Het bcr-abl eiwit is namelijk 

een veel actievere kinase en zorgt voor ongecontroleerde celdeling van bepaalde 

witte bloedcellen. Bij de translocatie is chromosoom 22 (bcr) en 9 (c-abl) betrokken. 

Betrokkenheid van het abl gen was indirect ontdekt doordat infectie van dieren met 

een bepaald virus leukemie veroorzaakte. Een gen in het virus (v-abl) leek sprekend 

op een normaal gen in het genoom van de mens (c-abl). 

Een voorbeeld van een tumorsuppressor gen is p53. Het niet gemuteerde gen speelt 

een rol bij apoptose en remt de celcyclus om DNA herstel genen de tijd te geven 

eventuele mutaties te herstellen. Mutaties in het gen zorgt ervoor dat mutaties in de 

chromosomen van een cel tijdens de celdeling worden doorgegeven. Er is geen 

goedwerkend p53 eiwit dat de celdeling in goede banen leidt. In tumoren zien 

wetenschappers dus vaak mutaties in het p53 gen. (zie ook bron 24) 

https://www.youtube.com/watch?v=TfBnfxm0Xyc  mutations repair  

 

Een tumor is goedaardig als de tumor beperkt blijft tot het weefsel waaruit het is 

ontstaan. Vaak wordt de tumor ingekapseld door bindweefsel. 

Voorbeelden zijn wratten (door virus veroorzaakt), vleesbomen in de baarmoeder, of 

poliepen in een darm. Poliepen kunnen wel kwaadaardig worden. (zie ook bron 28) 

Een tumor is kwaadaardig (kanker) als de tumor het naastliggende weefsel 

binnendringt en zich verspreid via het lymfe- en of bloedvatenstelsel. Een mooi 

woord voor verspreiding is metastase. (zie ook bron 26) 

Eigenschappen tumorcellen 

https://www.youtube.com/watch?v=TfBnfxm0Xyc


 

 

 zelfvoorzienend in groeifactoren 

 ongevoelig voor groei remmende signalen 

 ontsnapt aan apoptose 

 vermogen om oneindig te delen (o.a. door aanwezigheid van telomerase) 

 geen contactremming 

 het vermogen om als individuele cel te overleven 

 blijvend vermogen om nieuwe bloedvaten te induceren 

 ontsnappen aan het immuunsysteem (actief en passief) 

 genetische en epigenetische instabiliteit 

 gedereguleerde stofwisseling (grote opname van glucose, grote toename van 

glycolyse, grote productie van lactaat en bouwstenen (eiwitten, vetten), 

verminderde oxidatieve fosforylering) 

Het is belangrijk dat je voorkomt dat je kanker krijgt door gezond te leven. Het is 

verder belangrijk dat de diagnose snel en juist wordt gesteld. Als therapie niet helpt 

rest palliatieve zorg. Er wordt gekeken hoe de patiënt zo comfortabel mogelijk 

zijn/haar leven kan doorbrengen. 

 

Therapie 

 Chirurgie 

 Bestralen 

 Chemotherapie 

o stof bindt aan DNA, waardoor S-fase wordt geblokkeerd 

o stoffen lijken op bouwstenen DNA (nucleotiden), waardoor overgang 

naar M-fase wordt geblokkeerd 

o stoffen beschadigen trekdraden van het spoelfiguur 

o kankercellen kunnen beschadigingen niet goed repareren en sterven 



o bijwerkingen  

 bloedarmoede en minder goed infecties bestrijden door uitval 

van stamcellen in het beenmerg 

 misselijkheid door aantasting maag en darmen 

 haaruitval door uitval cellen van de haarzakjes 

 Hormoontherapie (o.a. bij borst- en prostaat kanker; tumor groeit alleen door 

hormoon, o.a. oestrogeen en testosteron; medicijn remt de werking van het 

hormoon) 

 Immunotherapie (het afweersysteem wordt door medicijnen gestimuleerd)  

https://www.immuno-oncologie.nl/immunotherapie/wat-is-immunotherapie 

https://www.kanker.nl/soorten-

behandelingen/immunotherapie/behandeling/immunotherapie 

 Gentherapie (tumor word genetisch veranderd) 

 Angiogenese remmers (remmen de vorming van bloedvaten naar de tumor 

toe) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1g0LlNUIhTE 

https://www.avl.nl/topmenu/over-avl/nieuws/wat-is-immunotherapie-nu-precies/ 

https://www.youtube.com/watch?v=acUl9JC70e8 Angiogenesis 

http://youtu.be/bymg_2GQQb0 Brainsurgery tumor vanaf 6:44 minuten tot 23 

minuten. Combinatie chirurgie en vaccinatie 

https://www.youtube.com/watch?v=t1LbQI42cfc Minimally-invasive brain tumor 

removal (6,5 minuut) 

https://www.youtube.com/watch?v=rZcCClwSIYg hersenoperatie 6 min 

 

 

Practicum mitose en weefsels 

 

 

Toepassing osmoseproblemen slaan we over 

https://www.immuno-oncologie.nl/immunotherapie/wat-is-immunotherapie
https://www.kanker.nl/soorten-behandelingen/immunotherapie/behandeling/immunotherapie
https://www.kanker.nl/soorten-behandelingen/immunotherapie/behandeling/immunotherapie
https://www.youtube.com/watch?v=acUl9JC70e8
http://youtu.be/bymg_2GQQb0
https://www.youtube.com/watch?v=t1LbQI42cfc
https://www.youtube.com/watch?v=rZcCClwSIYg

