
Hoofdstuk 5 Erfelijkheid 

Paragraaf 1 Verschillen tussen mensen 

FH: familiaire hypercholesterolemie 

Monogenetisch autosomaal intermediair overerfbare aandoening 

Hoog LDL-cholesterol gehalte, hetgeen leidt tot vroegtijdig hart- en vaatziekte 

 

Om dit te begrijpen moet je iets over erfelijkheid weten. 

Het genoom is het totaal aan erfelijke informatie (in de kern, in mitochondriën en 

chloroplasten). 

Het genotype is het totaal aan genen in het erfelijk materiaal. 

Het fenotype is het totaal aan uiterlijke eigenschappen en eigenschappen die te 

maken hebben met het functioneren van je lichaam. 

Het fenotype wordt bepaalt door het genotype en het milieu. 

 

Een chromosoom bestaat uit DNA en eiwit. Een gen is een stuk DNA dat informatie 

bevat voor een eiwit. Een allel is een genvariant. 

Een menselijk lichaamscel bevat 23 paar chromosomen. Nummer 1 t/m 22 zijn 

autosomen. Nummer 23 is de geslachtschromosomen. Er zijn ongeveer 22.000 

verschillende genen. De grootte van het DNA is ongeveer 3 x 109 baseparen. 

De combinatie waarin allelen op 1 chromosoom voorkomen is het haplotype. 

Het aantal verschillende chromosomen is n. Bij de mens is n=23. 

 

LDL receptor is nodig om cholesterol uit het bloed te halen. Mensen met FH hebben 

een mutatie in het LDL receptor gen, waardoor er geen receptor op de cellen 

aanwezig is. 

Soms is het probleem in het ApoB gen. Hierdoor wordt er geen apolipoproteine 

gemaakt. Dit is een eiwit in de lipoproteine waarin cholesterol wordt vervoerd. Zonder 

dit eiwit kan de lipoproteine niet binden aan de LDL receptor. 

Iemand die heterozygoot is voor de mutatie in het LDL receptor gen krijgt rond de 30e 

en 40e jaar last van hart- en vaatziekten. 

Iemand die homozygoot is voor de mutatie in het LDL receptor gen krijgt in de 

kindertijd last van hart- en vaatziekten en heeft een grote kans een hartaanval te 

krijgen. 

1 op de 500 mensen is heterozygoot. 1 op de miljoen is homozygoot voor de 

afwijking. 



Cholesterol 

 wordt opgenomen met het voedsel (250 mg per dag) 

 wordt gemaakt in de lever (800-1500 per dag) 

 overmaat verlaat het lichaam in gal via dunne darm en dikke darm 

 is een bestanddeel van het membraan 

 wordt gebruikt om vet oplosbare hormonen en vitaminen te maken 

 vlees, eidooier en room bevat veel cholesterol 

 

Vervoer vetten in lipoproteïnen Dit zijn micellen van een enkele laag fosfolipiden 

waarin triglyceriden en cholesterol vervoerd worden. Het eiwit in laag fosfolipiden 

zorgt voor beter oplosbaarheid en is nodig om de micel naar de juiste plek te krijgen. 

http://www.bioplek.org/animaties/spijsvertering/vettransport.html  

chylomicronen en VLDL vervoeren vooral triglyceriden naar de lichaamscellen  

LDL vervoert cholesterol naar de lichaamscellen  

HDL vervoert cholesterol naar de lever 

LDL cholesterol verhoogd de kans op atherosclerose 

HDL cholesterol is de goed vorm van cholesterol. Het vervoert cholesterol naar de 

lever. 

LDL cholesterol gehalte wordt verlaagd door: 

 voedingsvezels (zorgen voor minder opname cholesterol in de darm) 

 plantensterolen 

 minder verzadigd vet innemen 

 inwisselen verzadigd vet door onverzadigd 

 genoeg bewegen 

 niet roken 

 medicijnen die het maken van cholesterol door cellen afremmen 

Voor meer informatie over lipoproteïne zie onderstaande link 

https://courses.washington.edu/conj/bess/cholesterol/liver.html  

 

 

http://www.bioplek.org/animaties/spijsvertering/vettransport.html
https://courses.washington.edu/conj/bess/cholesterol/liver.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 5 paragraaf 2 Chromosomen bekijken 

Het genoom is het totaal aan erfelijke informatie (in de kern, in mitochondriën en 

chloroplasten). 

Het genotype is het totaal aan genen in het erfelijk materiaal. 

Het fenotype is het totaal aan uiterlijke eigenschappen en eigenschappen die te 

maken hebben met het functioneren van je lichaam. 

Het fenotype wordt bepaalt door het genotype en het milieu. 

Een gen is een stuk DNA dat informatie bevat voor een eiwit. Een allel is een 

genvariant. 

Een menselijk lichaamscel bevat 23 paar chromosomen. Een chromosoom bestaat 

uit DNA en eiwit. Nummer 1 t/m 22 zijn autosomen. Nummer 23 is de 

geslachtschromosomen. Er zijn ongeveer 22.000 verschillende genen. De grootte 

van het DNA is ongeveer 3 x 109 baseparen. 

De combinatie waarin allelen op 1 chromosoom voorkomen is het haplotype. 

Het aantal verschillende chromosomen is n. Bij de mens is n=23. 

Een chromosomenportret (karyogram) is een foto van de chromosomen gerangschikt 

in paren van 1 t/m 23. De chromosomen zijn afkomstig uit de metafase van de 

mitose. In het portret zijn grote chromosomale afwijking zichtbaar. 

Alle chromosomen zijn in kaart gebracht. Hierbij is de nucleotidevolgorde bepaald en 

vervolgens nagegaan waar de verschillende 22.000 genen gelegen zijn. 

Wetenschappers weten nu steeds meer welke genen betrokken zijn bij welke ziekte. 

Zie chromosoom 19 in je boek. Chromosoom 19 bevat ongeveer 1500 genen. 

Chromosoom 1 is het langste chromosomenpaar, dan 2, dan 3 etc.. Chromosoom Y 

is het kleinste chromosoom en bevat een vijftigtal genen waaronder het SRY gen. 

Monosomie is een chromosoommutatie waarbij er 1 chromosoom tekort is (45). 

Bijvoorbeeld slechts 1 X chromosoom bij het syndroom van Turner.  

Trisomie is een chromosoommutatie waarbij van 1 chromosoom er 1 te veel is (47). 

Het syndroom van Down is een voorbeeld van trisomie. (1 extra chromosoom 21) 

Fouten kunnen optreden tijdens meiose I, waarbij homologe paren niet goed 

gescheiden worden of tijdens meiose II waarbij chromatiden niet goed gescheiden 

worden. 

 

Mutatie naar grootte: 

 puntmutatie (slechts een verandering van 1 nucleotide) 

 chromosoommutatie (grote delen van een chromosoom of te weinig of te veel 

chromomosomen 

 genoommutatie (polyploidie; een aantal maal n)   



Mutatie naar type 

 deletie 

 additie 

 duplicatie 

 inversie 

 translocatie 

Variatie in nakomelingen door: 

 mutaties 

 recombinatie (herverdeling van chromosomen bij de meiose tijdens de 

vorming van geslachtscellen) 

 crossing over (uitwisselen van stukken DNA door homologe chromosomen 

tijdens meiose) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paragraaf 5.3 Stamboomonderzoek 

Bij kruisingsexperimenten wordt de oudergeneratie of P1-generatie genoemd. De 

nakomelingen van de ouders de F1-generatie en de kinderen van deze generatie de 

F2-generatie. 

Monohybride kruising is een kruising waarbij wordt gelet op allelen en 

eigenschappen die met 1 gen te maken hebben. 

Homozygoot is als er twee identieke allelen aanwezig zijn.  

Heterozygoot is als er twee verschillende allelen aanwezig zijn. In het geval er sprake 

is van een bepaalde ziekte en deze ziekte erft recessief over zijn heterozygote 

ouders drager en draagster van het ziekmakende allel. 

Soms is van een bepaald gen meer dan 2 allelen bekend. Er is dan sprake van 

multipele allelen. 

Sommige eigenschappen erven polygeen over. Er zijn dan meerdere genen 

betrokken bij de eigenschap. Intelligentie of huidskleur bijvoorbeeld wordt niet door 1 

gen bepaald. 

Eigenschappen kunnen op verschillende manieren overerven: 

 dominant/recessief 

o het dominante allel is dominant over het recessieve allel.  

o alleen het dominante allel is zichtbaar in het fenotype 

o het recessieve fenotype is alleen zichtbaar als het dominante allel niet 

aanwezig is 

o bij een monohybride kruising tussen twee heterozygote ouders 

ontstaan twee fenotypen in de verhouding 3:1 (dominant:recessief) 

o notitie A en a; A. betekent AA of Aa 

 intermediair 

o de invloed van beide allelen is even groot 

o bijvoorbeeld bij kleur: rood, wit en roze 

o bij een monohybride kruising tussen twee heterozygote ouders 

ontstaan drie fenotypen in de verhouding 1:2:1 (bijvoorbeeld 

rood:roze:wit) 

o notitie KRKR, KWKW en KRKW 

 codominant 

o beide allelen komen tot uitdrukking in het fenotype zonder dat er een 

tussenvorm ontstaat 

o bijvoorbeeld bloedgroepen 

o notitie: IAIA, IAi, IBIB, IBi,IAIB, ii 

 geslachtsgebonden  

o het gen is gelegen op het X-chromosoom 

o een X-chromosomaal overervende eigenschap komt veel meer voor bij 

mannen (bijvoorbeeld kleurenblindheid) dan bij vrouwen 

o notitie: bijvoorbeeld XKXK, XKY 

 autosomaal 



o het gen is gelegen op een autosoom 

Soms is een bepaald homozygote combinatie van allelen letaal. Een bepaald 

fenotype zal dan in de populatie niet zichtbaar zijn.  

Een stamboom helpt bij het in kaart brengen van erfelijke ziekten in de familie. 

Er zijn vaak drie vragen: 

 is een bepaalde eigenschap dominant of recessief? 

 erft een bepaalde eigenschap geslachtsgebonden of autosomaal over? 

 wat is de kans dat een bepaalde persoon een bepaalde eigenschap heeft? 

Bij het bepalen van de eerste vraag wordt gekeken of er twee ouders zijn met een 

identiek fenotype. Als deze ouders een kind hebben met een afwijkend fenotype erft 

dit afwijkende fenotype recessief over. Beide ouders zijn drager en draagster. 

Om te bepalen of een eigenschap geslachtsgebonden overerft zijn er twee regels die 

beide correct moeten zijn. De eigenschap kan dan X-chromosomaal overerven. Dit is 

ook het geval als er geen uitspraak kan worden gedaan. Als 1 of beide regels niet 

gelden erft de eigenschap autosomaal over. 

De regels zijn: 

 Dominante vaders krijgen altijd dominante dochters. 

 Recessieve moeders krijgen altijd recessieve zonen 

Regels overerving (zie biologie website) 

Bij het bepalen van de kans op een bepaald genotype of fenotype bij een bepaalde 

kruising ga je als volgt te werk: 

 fenotype 

 genotype 

 geslachtscellen 

 kruisingsschema 

A is zwart a is rood twee heterozygote dieren kruisen met elkaar wat is het genotype 

van de nakomelingen? 

Fenotype: zwart effen x zwart effen 

Genotype: Aa x Aa 

Geslachtscellen A of a voor beide dieren 

 A a 

A AA Aa 

a Aa aa 

  

Er zijn drie verschillende genotypen en twee verschillende fenotypen  

(verhouding 3:1). 

http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%204VWO/4VWO%20H7%20Erfelijkheid/Regels%20overerving.jpg


Paragraaf 4 Meer genen in het spel 

Dihybride kruising is een kruising waarbij wordt gelet op allelen en eigenschappen 

die met 2 genen te maken hebben. 

Als de genen op hetzelfde chromosoom liggen zijn ze gekoppeld. Liggen ze op 

verschillende chromosomen zijn ze niet-gekoppeld. 

Bij een dihybride kruising wordt op dezelfde manier gewerkt als bij een monohybride 

kruising. 

Bijvoorbeeld A is zwart, a is rood, B is effen en b is bont. 

Twee voor beide kenmerken heterozygote dieren worden gekruist. 

Fenotype: zwart effen x zwarte effen 

Genotype: AaBb x AaBb 

Geslachtscellen: AB, Ab, aB, ab 

 AB Ab aB ab 

AB AABB AABb AaBB AaBb 

Ab     

aB     

ab    aabb 
 

Er zijn nu vier fenotypen met de verhouding 9:3:3:1. Is de verhouding anders dan kan 

er sprake zijn van bijvoorbeeld intermediaire overerving, letaliteit, of gekoppelde 

overerving. 

 

 

Als de genen niet gekoppeld zijn kun je de afleidingsmethode gebruiken. De 

dihybride kruising is dan te beschouwen als twee monohybride kruisingen. 

AaBa x AaBb wordt dan Aa x Aa en Bb x Bb 

Kans AA is ¼, Kans Aa is ½, Kans aa is ¼ Kans BB is ¼, Kans Bb is 1/2 , Kans bb is 

¼. 

Kans zwart is ¾, Kans rood is ¼, Kans effen is 3/4, Kans bont is ¼. 

Kans zwart bont is kans op zwart en kans op bont. Dit is ¾ x ¼ is 3/16. 

 

 

 

 

 



Als de genen gekoppeld zijn wordt er met streepjes gewerkt. 

AaBb x AaBb bijvoorbeeld: 

 A-----------------B    kruisen met A------------------b 

 a------------------b     a-------------------B 

Geslachtscellen: 

A-----------------B   en a------------------b voor de eerste ouder en  

 

A------------------b en a-------------------B voor de tweede ouder 

Vervolgens moet dit in een kruisingsschema worden gezet.  

 

 A-----------------B    a------------------b 

A------------------b A-----------------B   

A------------------b  

a------------------b 

A------------------b 

a-------------------B A-----------------B    

a-------------------B 

a------------------b 

a-------------------B 

 

Genotype nakomelingen: AABb, Aabb, AaBB en aaBb met het respectievelijke 

fenotype: zwart effen, zwart bont, zwart effen en rood effen. Na deze kruising van 

twee zwarte dieren ontstaan maar drie fenotypen i.p.v. vier fenotypen (zwart effen ½, 

rood effen ¼ en zwart bont ¼). Dit komt door dat de genen gekoppeld zijn en er dus 

minder variatie is in de nakomelingen.  

Bij gekoppelde overerving zijn er minder genotypen en fenotypen. De verhouding 

tussen de fenotypen na een kruising tussen twee heterozygote dieren is dan niet 

9:3:3:1 maar 2:1:1. zie hierboven. 

 

 

 

 

 

 

 



Klassiek veredelen is het fokken en kruisen om bepaalde allelencombinaties in 

dieren en planten te krijgen. Planten en dieren worden op een natuurlijke manier 

gekruist. 

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 methode om DNA te vermenigvuldigen 

 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 

 CRISPR-Cas een methode om genen selectief te veranderen 
o gids RNA en enzym Cas en eventueel extra stuk RNA van nieuw gen 

 

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

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. 

Gentherapie voorbeelden: 

 Genetisch modificeren van beenmergstamcellen met een ADA gen waardoor 

mensen met SCID (immunodeficiëntie) kunnen worden genezen. 

Bij de eerste behandelingen met ADA kregen een aantal van de patiënten leukemie. 

Dit kwam door integratie van het virus op een plaats in het chromosoom, waardoor 

verkeerde genen tot expressie kwamen en de cel ongecontroleerd begon te delen. In 

een ander geval resulteerde het virus met het gen een ernstige afweerreactie 

waardoor de patiënt kwam te overlijden. (zie onderstaande link) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Gelsinger  

Taaislijmziekte is een voorbeeld van een monogenetische ziekte die mogelijk door 

gentherapie behandeld zou kunnen worden. Een monogenetische ziekte is een 

ziekte die veroorzaakt wordt door 1 gen. 

 

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/transgeneoverzichtx.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Gelsinger


Paragraaf 5 Milieu of genotype? 

Wordt een eigenschap bepaald door het genoom of door het milieu? 

Bijdragen van het genotype wordt nature genoemd, bijdragen van het milieu wordt 

nurture genoemd. 

Een aangeboren ziekte kan genetisch zijn maar ook door de omgeving in de 

baarmoeder worden bepaald, zoals een klein geboortegewicht door roken van de 

moeder. 

Tweeling onderzoek verschaft informatie over erfelijke en milieu componenten bij een 

bepaalde eigenschap 

Eeneiige tweelingen die bij andere ouders zijn opgegroeid geven bij verschillende 

eigenschappen aan dat deze eigenschappen vooral door de omgeving worden 

bepaald. 

Bij twee-eiige tweeling die onder dezelfde omstandigheden opgroeien zullen 

verschillen vooral bepaald worden door het genotype. 

 

Epigenetica is de studie naar de aansturing van genen. Epigenetica duidt op de 

situatie van omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie die optreden zonder 

wijzigingen in de sequentie van het DNA in de celkern. 

De veranderingen zijn overerfbaar van generatie tot generatie (van cel op cel of van 

organisme op organisme). Vaak echter vindt bij de vorming van zaad- en eicellen  of 

na de bevruchting resetting plaats. 

Als het genoom de hardware is, is het epigenoom meer te vergelijken met de 

software. 

Het epigenoom wordt bepaald door de epigenetische code. De epigenetische code 

zorgt voor een open of gesloten structuur in sommige plekken van het genoom. 

Epigenetische code: 

 DNA methylatie CpG methylatie op cytosine. Methylatie leidt tot verlaging van 

de transcriptie 

 Modificatie van histoneiwitten in het nucleosoom (H2A,H2B,H3,H4). 

Acetylering van histoneiwitten leidt tot een minder goede binding tussen deze 

eiwitten en DNA waardoor transcriptie toeneemt. Bij methylering van 

histoneiwitten leidt tot verlaging van de transcriptie. 

Voorbeelden 

 Agouti muizen hebben agouti allelen en hierdoor een gele vacht. Deze allelen 

maken muizen vatbaar voor vraatzucht en kanker. Als een agouti muis tijdens 

de zwangerschap vitamine B9 en B12 krijgt, is het agouti allel van de 



nakomelingen gemethyleerd en worden er muizen geboren met een bruine 

vacht. De muizen leefden bovendien lang en bleven slank. Hoewel er geen 

mutaties in het gen waren opgetreden werd het allel door methylatie uitgezet.  

 Hongersnood in een geïsoleerd dorp in Zweden was de oorzaak van het aan- 

en uitzetten van bepaalde genen. Dit gewijzigde methylatiepatroon werd aan 

het nageslacht doorgegeven. Het gevolg was dat vele generaties later de 

kinderen meer aten dan normaal, dikker werden en diabetes kregen. Vrouwen 

zijn gevoelig voor hongersnood wanneer ze eicellen vormen (als foetus) en 

mannen in de puberteit. wanneer ze zaadcellen maken. 

Bij het dedifferentiëren van gedifferentieerde cellen moet de epigenetische code 

worden verwijderd. We zijn tegenwoordig in staat om uit gedifferentieerde cellen 

stamcellen te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toepassen:  Werken met moleculair gereedschap 

Vroeger werd bij veredeling van dieren een mannetje en vrouwtje gebruikt. 

Tegenwoordig zijn er allerlei nieuw technieken 

 Fokken  

o via kunstmatige inseminatie met zaadcellen van topstier 

o via draagmoeder met eicel van topkoe en zaadcel van topstier (IVF) 

 Genetische modificatie 

o Injecteren van een gen (eventueel in een vector) in een bevruchte 

eicel. Vervolgens wordt de genetische gemodificeerde eicel geplaatst 

in een draagkoe (eiceltransplantatie). Op deze wijze is een stier 

geboren (Herman) die transgeen was voor het transferrine gen. Met 

behulp van het zaad van Herman zijn koeien bevrucht. Uit de 

nakomelingen zijn koeien geselecteerd die transferrine in de melk 

produceerde. Transferrine is een ontstekingsremmer. 

 Reproductief klonen 

o Door het splitsen van een bevruchte eicel nadat deze een aantal 

klievingsdelingen heeft ondergaan (4-5 klonen). Na een 

hormoonbehandeling (superovulatie) worden eicellen geoogst en 

kunstmatig bevrucht. Na een aantal delingen in het laboratorium 

worden de embryo’s gesplitst. 

o Door het DNA uit een (bevruchte) eicel te vervangen door DNA van 

een gedifferentieerde niet-geslachtscel (bijvoorbeeld DNA uit een uier 

cel). Het DNA uit de gedifferentieerde cel moet geherprogrammeerd 

worden. De gemodificeerde eicel wordt na een aantal malen gedeeld 

te hebben ingebracht in de baarmoeder van een draagdier.  

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. 

Soms worden cellen of organismen genetisch veranderd om onderzoek te kunnen 

doen. 

Andere voorbeelden waarbij organismen genetisch worden veranderd. 

Planten 

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

gen uit bacteriën, waardoor er geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn.  

 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. 

Bacteriën/schimmels/dieren 

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

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



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

grotere opbrengst 

 Organen maken in varkens die niet worden afgestoten door het menselijk 

lichaam 

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). 

 


