
Hoofdstuk 11 Gezondheid 

Ontstaan van ziekten 

 slijtage (ouderdom) 

 ongeluk (val, botsing, verbranden etc.) 

 (emotionele en fysieke) stress 

 verkeerd dieet (te veel, te weinig, ongezond) 

 te hoge of te lage temperatuur 

 gifstoffen 

 allergenen  

 overerfbare afwijkingen in het DNA 

 fouten bij de celdeling tijdens de ontwikkeling van het embryo 

 mutagene invloeden (straling, chemische stoffen, virus) 

 infectie (virus, bacterie, schimmel, parasiet) 

o ziekte van Lyme (Borrelia bacterie; hoofdpijn, gewrichtspijn, 

flauwvallen, verlammingsverschijnselen, hartklachten)  

o griep (oorzaak influenza virus 

o voetschimmel (oorzaak schimmel) 

o malaria (oorzaak eencellige parasiet) 

 

 dvd menselijk lichaam de huid 

 

 

 

Paragraaf 1 Gezondheidsproblemen voorkomen 

Voorkomen van infectie door ziekteverwekkers 

 fysieke en chemische barrière 

o huid 

o slijmvliezen plus slijm (bevatten ook bacteriedodende stoffen/lage pH) 

o zuur (maag en vagina) 

o bacteriedodende stoffen in traanvocht en speeksel 

o koorts door pyrogene stoffen die de thermostaat omhoog zetten. 

Hierdoor werkt het afweersysteem beter en kunnen ziekteverwekkers 

zich minder snel vermenigvuldigen. Paracetamol en Ibuprofen zijn 

pijnstillend en koortsremmend. 

Indien barrière doorbroken dan komt het afweersysteem in actie. 

 

 

 



 afweersysteem 

o niet-specifieke afweer (er ontstaat geen immuniteit) 

 fagocytose door fagocyten zoals granulocyten en macrofagen 

o specifieke afweer (er ontstaat immuniteit) 

 humorale afweer met behulp van antistoffen (uitgescheiden door 

in plasmacellen veranderde B-lymfocyten) 

 cellulaire afweer met behulp van T-lymfocyten en antigeen 

presenterende cellen zoals macrofagen en dendritische cellen 

De huid  

Bouw: 

 Opperhuid (epidermis) 
o Hoornlaag (veelal dode cellen met hoornstof of te wel keratine) 
o Kiemlaag met delende cellen waartussen zich pigmentvormende cellen 

bevinden (melanocyten) 

 Lederhuid (dermis) 
o Zintuigcellen (gevoelszintuigcellen zoals pijnzintuigen, koude- en 

warmtezintuigen en tast- en drukzintuigen) 
o Bloedvaten 
o Talgklieren 
o Zweetklieren 
o Haarspiertjes 

Functie: 

 Temperatuurregeling 
o Bloedvatvernauwing/verwijding 
o Transpiratie 

 Bescherming 
o Beschadiging 
o UV straling 
o Infectie 
o Uitdroging 

 Productie van vitamine D nodig voor botvorming. 
 

UV licht zorgt voor verdikking van de huid en de vorming van pigment (melanine) 

 

Paragraaf 1 en 2 Barrières en antistoffen 

Tetanus wordt veroorzaakt door Clostridium tetani.  

 anaerobe bacterie in straatvuil 

 gif veroorzaakt hoofdpijn en stijve kaakspieren 

 later verkrampen alle spieren inclusief hartspier en ademhalingsspieren 

 dodelijk 

 bij besmetting injectie met antistoffen, antibiotica en vaccin 

 vaccin zit al in vaccinatiepakket 



 

Begin met afweersysteem zie vorige les 

Stappen van het infectieproces 

1. Besmetting: ziekteverwekker is aanwezig op de huid, slijmvliezen 
2. Infectie: de ziekteverwekker dringt het lichaam binnen, vermeerdert zich en 

geeft mogelijk gifstoffen af 
3. Ontstekingsreactie: 

a. Beschadigde of vergiftigde cellen/weefsel geven chemische 
alarmsignalen af. 

b. Bloedvaten verwijden waardoor bloedvoorziening toeneemt (huid wordt 
rood) 

c. Ophoping van weefselvocht (oedeemvorming) o.a. door lekkende 
bloedvaten. 

d. Witte bloedcellen worden aangetrokken en trekken zelf ook weer 
nieuwe bloedcellen aan door de productie van cytokinen. De plaats van 
ontsteking kan wat jeukerig aanvoelen. 

e. Verhoging van de temperatuur door verhoogde stofwisselingsactiviteit. 
f. Pijn 

4. Niet-specifieke afweer: macrofagen en granulocyten zijn het eerst ter plekken. 
NK cellen spelen een rol bij het opruimen van sommige virus geïnfecteerde 
cellen en tumorcellen. Granulocyten en macrofagen fagocyteren de 
ziekteverwekkers. Macrofagen en dendritische cellen presenteren fragmenten 
van de ziekteverwekker op het membraan en gaan hiermee naar de 
lymfeklieren. Als niet alle ziekteverwekkers zijn gedood komt de specifieke 
afweer in actie. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EpC6G_DGqkI&feature=watch-vrec 
 

5. Specifieke afweer: macrofagen en dendritische cellen presenteren het 
antigeen van de ziekteverwekker aan T-helper cellen in de lymfeklieren. Na 
klonale expansie van de betreffende T-helper cel worden, afhankelijk van het 
antigeen, B-lymfocyten  en cytotoxische T-lymfocyten geactiveerd. Specifieke 
B-lymfocyten ondergaan klonale expansie, waarna deze veranderen in 
plasmacellen die vervolgens grote hoeveelheden antistof produceren. 
Antistoffen, al dan niet in combinatie met fagocyterende cellen maken de 
ziekteverwekker (of gifstof) onschadelijk. Cytotoxische T-cellen zijn 
verantwoordelijk voor het onschadelijk maken van o.a. virus geïnfecteerde 
cellen en tumorcellen. 

6. T-cellen en B-cellen vormen geheugen cellen die jaren in het lichaam achter 
blijven. Er is immuniteit tegen een bepaalde ziekteverwekker. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EpC6G_DGqkI&feature=watch-vrec


dvd afweer menselijk lichaam 

Als de niet-specifieke afweer niet voldoende is komt specifieke afweer op gang. 

 B lymfocyten (B cellen). Naïeve B cellen veranderen na contact met 

virus/bacterie/gifstof en na contact met T-helper cel in plasmacellen. 

Plasmacellen produceren antistof. Antistoffen zorgen voor specifieke afweer. 

Na enige tijd worden antistoffen door de lever afgebroken en blijven B geheugen 

cellen over (immuniteit). 

 T lymfocyten (T cellen) 

o T helper cellen worden geactiveerd door macrofagen en dendritische 

cellen. T helper cellen activeren B cellen en cytotoxische T cellen. 

Geheugen T helper cellen blijven lang achter in het lichaam (immuniteit) 

o Cytotoxische T cellen herkennen lichaamscellen met virus erin en 

tumorcellen. Vervolgens zorgen ze ervoor dat de cel met het virus (of de 

tumorcel) stuk gaat (apoptose, geprogrammeerde zelfdood), Geheugen 

cytotoxische T cellen blijven achter in het lichaam (immuniteit) 

o T-regulerende cellen onderdrukken het afweersysteem 

B-lymfocyten hebben een B-cel receptor (bcr), T-lymfocyten een T-cel receptor (tcr). 

MHC (ook wel HLA) eiwitten zijn receptoren op cellen die aangeven dat een cel 

lichaamseigen is. Deze receptoren zijn ook nodig voor het presenteren van antigeen.  

http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-

outs/Nectar%205Havo/5Havo%20H11%20Gezondheid/overzicht%20afweer%20lymf

ocyten.jpg  

Overzicht specifieke afweer (tekst) 

Het virus wordt opgenomen door een macrofaag/dendritische cel. Stukjes virus worden 

gepresenteerd aan een T helper cel in een lymfeklier. De T helper cel die deze 

combinatie herkent zal zich klonaal expanderen. Deze T helper cel is nodig om een 

specifieke B cel en een specifieke CTL (cytotoxische T cel) te activeren.  

Een naïeve B cel komt in aanraking met het virus, neemt dit virus op en presenteert 

het aan de geactiveerde T helper cel. De T helper cel herkent en activeert de B cel met 

behulp van cytokinen. De B cel gaat zich klonaal expanderen en vormt plasmacellen 

en B geheugen cellen. De plasmacellen produceren antistoffen die het virus 

neutraliseren en het opeten door fagocyten stimuleren. 

Een macrofaag/dendritische cel zal het virus ook presenteren aan een CTL. Voor 

activatie van de CTL is het ook nodig dat de CTL cel wordt geactiveerd door de T 

helper cel. De geactiveerde CTL gaat zich klonaal expanderen en gaat op zoek naar 

lichaamscellen die het virus bevatten. Deze lichaamscellen presenteren namelijk een 

stukje van het virus waarmee ze geïnfecteerd zijn. Na contact met de lichaamscel 

maakt de CTL de lichaamscel kapot (apoptose).  

Zowel de T helper cel, de B cel als de CTL maakt geheugencellen waardoor je immuun 

voor het virus bent geworden. Dat wil zeggen dat je bij een tweede infectie met het 

virus de geheugencellen snel in actie komen en je niet ziek wordt. 

http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%205Havo/5Havo%20H11%20Gezondheid/overzicht%20afweer%20lymfocyten.jpg
http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%205Havo/5Havo%20H11%20Gezondheid/overzicht%20afweer%20lymfocyten.jpg
http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%205Havo/5Havo%20H11%20Gezondheid/overzicht%20afweer%20lymfocyten.jpg


Antistoffen 

Antistoffen zijn eiwitten, gemaakt door B cellen, die specifiek een antigeen herkennen. 

Antigenen zijn stoffen (vaak eiwitten) die door het afweersysteem worden herkend als 

lichaamsvreemd. De eiwitten waar het afweersysteem op reageert zitten vaak aan de 

buitenkant van de cel of virus. 

Werkingsmechanismen van antistoffen: 

1. Neutralisatie 

gifstoffen werken niet goed meer als ze omgeven zijn door antistoffen; 

virussen kunnen de gastheercellen niet meer binnendringen. 

 

2. Opsonisatie 

Ziekteverwekkers en gifstoffen omgeven door antistoffen worden efficienter 

opgeruimd door fagocyten. 

 

3. Activatie complementsysteem 

Eiwitten van het complementsysteem binden aan de antistoffen op een 

bacterie. Het bacteriemembraan wordt “lek”, waardoor de bacterie dood gaat. 

 

 

Antistoffen behoren tot de immunoglobulinen (Ig)  

Er zijn meerdere klassen antistoffen: 

 IgG (vooral tegen bacteriën en virussen gericht; kan door de placenta heen) 

 IgM (vooral tegen bacteriën en virussen gericht; kan niet door de placenta heen) 

 IgE (vooral tegen parasieten, mensen met allergie hebben een verhoogde 

concentratie IgE antistoffen) 



 IgD 

 IgA 

https://docs.google.com/document/d/1fVKKNLft6xNPw9nM8pBYUgAEf8Y7yXTtTUsn

b_qXbsg/edit?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1fVKKNLft6xNPw9nM8pBYUgAEf8Y7yXTtTUsnb_qXbsg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fVKKNLft6xNPw9nM8pBYUgAEf8Y7yXTtTUsnb_qXbsg/edit?usp=sharing


Paragraaf 3 Inenten ja of nee 

Inenten kan leiden tot:  

 actieve immunisatie (de werking berust er op dat antigeen in het lichaam komt 

waardoor er immuniteit ontstaat) 

o natuurlijk (bijvoorbeeld een infectie met het waterpokkenvirus zorgt 

ervoor dat de specifieke afweer op gang komt en immuniteit ontstaat 

o kunstmatig (een vaccin bestaat uit een verzwakte ziekteverwekker of 

delen van een ziekteverwekker die wordt ingespoten waardoor er 

immuniteit tegen de ziekteverwekker ontstaat. Voorbeelden van vaccins 

zijn DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus en polio) en BMR (bof, mazelen 

en rode hond). Ook zijn er vaccins tegen hersenvliesontsteking en HPV 

(humane papilloma virus; veroorzaker van baarmoederhalskanker) 

 passieve immunisatie (de werking berust op antistoffen) 

o natuurlijk (antistoffen tegen bepaalde ziekteverwekkers komen via de 

placenta of de moedermelk bij de baby die daardoor een aantal maanden 

is beschermd). 

o kunstmatig (antistoffen die in een paard zijn opgewekt tegen een 

bepaalde gifstof worden ingespoten als je bijvoorbeeld bent gebeten 

door een slang) 

Sommige virussen muteren gemakkelijk, waardoor antigenen aan de buitenkant van 

het virusdeeltje veranderen en je niet meer immuun voor het virus bent. V.b. griepvirus 

en HIV virus 

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

virussen! Multiresistente bacteriën zijn gevaarlijk omdat ze tegen vele soorten 

antibiotica bestand zijn. 

Breedspectrum antibiotica werken tegen vele soorten bacteriën 

Smalspectrum antibiotica zijn specifieker.  

Je wilt voorkomen dat er ook goede bacteriën worden gedood. 



 

 

 

 

Onderstaande drie afbeeldingen hoeven niet voor de toets geleerd te worden 



 

 



 

 

 

 

 



Paragraaf 4 Reacties bij mens en plant 

Problemen met het afweersysteem (Film allergic to life.) 

 Allergie (overdreven reactie van het afweersysteem op een onschuldig 

antigeen). Hoge concentratie IgE antistoffen. Leg uit allergie aan de hand van 

bron 18 uit het boek. Rol mestcellen en antihistamine. Adrenaline pen. 

o Inhalatie allergie (door stoffen in de lucht) 

 stuifmeelkorrels en schimmelsporen (hooikoorts) 

 huisstof (poep van huisstofmijt) 

 Huidschilfers en haren van huisdieren (kat) 

o Voedselallergie 

 koemelk (eiwitten); lactose intolerantie is geen allergie dit treedt 

op als er geen lactase wordt gemaakt, hierbij wordt lactose niet 

afgebroken. Dit geeft soortgelijke symptomen.  

 noten 

 fruit 

 gluten (eiwitten in granen; coeliakie: beschadiging darmwand) 

o Contactallergie (door stoffen in contact met de huid) 

 nikkel (sieraden, geld, schaar) 

 parfums 

 rubber 

 conserveermiddelen in shampoo bodylotion 

o Gifstoffen 

 bijen of wespensteek 

o Antibiotica. Voor een operatie wordt gevraagd of je allergisch bent voor 

een bepaald antibioticum. 

 auto-immuunziekte (reactie van het afweersysteem tegen het eigen lichaam) 

Voorbeelden zie onderstaande tabel. Bekende voorbeelden zijn Reumatische 

artritis en ziekte van Crohn, type I diabetes. 

 immunodeficiëntie (het afweersysteem werkt niet goed genoeg) Voorbeelden 

zijn SCID waarbij het ADA gen gemuteerd is zodat er bepaalde afweercellen 

niet worden gemaakt. De patiënt moet in een steriele ruimte of pak leven. AIDS 

als gevolg van HIV virus dat de T helper cel infecteert 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toepassing en paragraaf 4 

Planten moeten zich beschermen tegen : 

 Abiotische factoren: droogte, hitte, koude, UV 

 Biotische factoren: viroiden, virussen, bacteriën, schimmels, spinachtigen 

(mijten), insecten (luis, witte vlieg, kevers, sprinkhaan, trips, rupsen etc.), 

aaltjes etc.. 

Een plant gebruikt hiervoor een mechanische en een chemische afweer. Er zijn 

passieve en actieve barrières. 

 

Passieve barrieres: 

 Cuticula  

 Celwand (cellulosevezels, pectine) 

 Stekels (soms ook woonruimte voor symbionten zoals mieren), doornen, 

brandharen (brandnetel bevat mierenzuur en histamine) 

 Smaakvergallers 

 Gifstoffen (o.a. taxine uit de zaden van de taxusbes) 

 

Actieve barrieres: 

 Directe verdediging  

o door gifstoffen die de aanvaller doden o.a. nicotine. Er wordt meer 

nicotine gemaakt door de tabaksplant na vraat van de plant zelf of van 

een buurplant. 

o overgevoeligheidsreactie(door o.a. het bittere salicylzuur). Een deel van 

de plant sterft af, zodat de indringer (o.a. TMV virus) zich niet kan 

verspreiden in de plant. Hierdoor ontstaan lesies op het blad. 

 Indirecte verdediging 

o Het aanbieden van nectar, eiwitpakketjes voor bijvoorbeeld mieren. Het 

aanbieden van woonruimte in de opgezwollen stekels van 

Acaciabomen. Mieren gaan dieren te lijf die aan de bladeren vreten. 

Ook knagen mieren kleine planten dood in de omgeving van de boom. 

Dit om concurrentie voor licht en voedingsstoffen te voorkomen. 

o Het uitzenden van een SOS signaal. Planten produceren lokstoffen na 

vraat door mijten (ook luizen). Deze stoffen lokken de natuurlijke vijand 

van mijt de roofmijt. Tabaksplanten die worden aangevreten door de 

nicotine resistente Manduca rups produceren lokstoffen die 

roofinsecten aantrekken. De roofinsecten zuigen de eitjes leeg. De 

vluchtige stoffen zorgen er ook voor dat de vlinder minder eitjes legt. 

DVD The private life of plants/Growing/deel vanaf acacia, brandnetel en voor uitgebreide 

acacia relatie met mier ga naar Living together vanaf 6 min. 



Paragraaf 5 Leven zonder kanker 

 

Herhaal essentie hoofdstuk 11 plus paragraaf 4. 

http://www.biologieijsselcollege.nl/  

 studieplanner 

 lessamenvatting 

 online lessen over bepaalde aspecten van het afweersysteem 

 documenten/animaties en filmpjes 

 

Tumoren 

 goedaardige tumor 

 kwaadaardige tumor (kanker) 

 

Celcyclus 

 

Oorzaak ontstaan tumoren 

 ontstaan van mutaties 

 veelal betrokken genen 

o proto-oncogenen 

o tumorsuppressorgenen 

o DNA herstelgenen 

 epigenetica 

 

Eigenschappen tumorcellen 

 

Voorkomen en behandelen van kanker 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biologieijsselcollege.nl/


Tumoren 

Tumorcellen hebben een verstoorde celcyclus. Een tumor ontstaat als een cel blijft 

delen, omdat het niet meer onder normale controle staat. 

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

ontstaan. Vaak wordt de tumor ingekapseld door bindweefsel. 

 wratten (door virus veroorzaakt) 

 vleesbomen in de baarmoeder 

 poliepen in een darm. Poliepen kunnen wel kwaadaardig worden. 

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. 

 longkanker 

 huidkanker 

 borstkanker 

 darmkanker 

 leverkanker 

 alvleesklierkanker 

 hersentumor 

 leukemie 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Celcyclus 

Celcyclus: een moedercel deelt zich waarbij twee dochtercellen ontstaan 

 interfase (G1/S/G2) waarbij het DNA zich verdubbelt 

 kerndeling 

 celdeling 

 plasmagroei 

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 

*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  

 

 

 

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


Oorzaak ontstaan tumoren 

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 gerepareerd door het DNA 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. 

 

Veelal zijn er mutaties in bepaalde type genen 

 proto-oncogenen (stimuleren de celcyclus) 

 tumor-suppressorgenen (remmen de celcyclus)  

 DNA herstelgenen (repareren van fouten in het DNA). 

 

Epigenetica 

In sommige tumoren is er iets mis met het epigenetisch patroon.  

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. 

Genen kunnen worden uit- of aangezet door het chemisch veranderen van het DNA 

of de eiwitten in het chromosoom. Bij een tumor kan dit epigenetisch patroon 

verandert zijn waardoor genen of aan of uit staan terwijl dit niet zou moeten. 

 

 

 

 

 

 

 



Eigenschappen tumorcellen 

Niet alle onderstaande eigenschappen hoeven geleerd te worden voor de toets! 

 

 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorkomen en behandelen van kanker 

 Gezonde leefstijl (niet roken, gezonde voeding, alcohol met mate etc.) 

 Snelle en juiste diagnose (o.a. DNA chips) 

 Behandeling 

 Palliatieve zorg (comfortabel mogelijk rest leven doorbrengen) 

 

Therapie 

 Chirurgie 

 Bestralen 

 Chemotherapie 

 Hormoontherapie (o.a. bij borst- en prostaat kanker) 

 Immunotherapie (zeer goede resultaten, er zijn allerlei vormen van 

immunotherapie) 

 Gentherapie (bijv. virus dat gen inbrengt dat onschuldige chemische stof 

omzet in een voor de tumorcel giftige stof) 

 Angiogenese remmers (remmen de vorming van bloedvaten naar de tumor 

toe) 

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

minuten. Combinatie chirurgie en vaccinatie 

 

Huiswerk: maak opdrachten paragraaf 5 plus bekijk bioplek.org over celcyclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/bymg_2GQQb0


Les vrijdag 27 november 2020 

 

Herhaal essentie hoofdstuk 11 plus paragraaf 5. 

http://www.biologieijsselcollege.nl/  

 studieplanner 

 lessamenvatting 

 online lessen over bepaalde aspecten van het afweersysteem 

 documenten/animaties en filmpjes 

 

Virussen 

 Wat is een virus? 

 Wat voor type virussen zijn er? 

 HIV en influenza 

 Hoe kunnen virussen in de loop van de tijd veranderen? 

 Wat voor soort virus is het virus dat COVID-19 veroorzaakt? 

 Animatie SARS-Cov-2 

 Wat voor vaccinstrategieën zijn er? 

 

 

Eventueel een toneelstukje: hoe wordt een virus door het afweersysteem opgeruimd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biologieijsselcollege.nl/


Wat is een virus? 

 bestaat uit erfelijk materiaal (DNA of RNA) en een eiwit mantel.  

 veel virussen bestaan ook uit een membraan afkomstig van de gastheer. 

 virussen hebben geen eigen stofwisseling 

 virussen hebben een gastheer nodig 

 

 

Wat voor type virussen zijn er?  

 



 

 

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

 

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


HIV (AIDS) en influenza (Griep) 

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

http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/influenza6.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/aids.html
http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/influenza6.html


Hoe kunnen virussen in de loop van de tijd veranderen? 

Virussen veranderen door: 

 mutaties (bij vooral RNA virussen werkt het RNA afhankelijke RNA polymerase 

niet goed. Dit geld ook voor het reverse transcriptase bij HIV 

 recombinatie (uitwisseling van stukken erfelijk materiaal als een gastheercel 

door meerdere virussen is geïnfecteerd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARS-Cov-2 

 behoort tot de familie van de corona virussen 

 positief RNA virus (kan direct op ribosoom worden vertaald) 

 zoönose (wordt via dieren overgedragen) 

https://www.youtube.com/watch?v=5DGwOJXSxqg (7 minuten en 30 seconden) 

https://www.youtube.com/watch?v=RN81h85V6D4 (4 minuten) 

https://www.youtube.com/watch?v=11f8h-fSM_M (17 minuten goed!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DGwOJXSxqg
https://www.youtube.com/watch?v=RN81h85V6D4
https://www.youtube.com/watch?v=11f8h-fSM_M


Wat voor vaccinstrategieën zijn er? 

 verzwakt virus of geïsoleerde viruseiwitten 

 gemodificeerd onschuldig virus (Oxford/Astra Zeneca en Janssen) 

o genetische modificatie van onschuldig virus met een gen voor het SARS-

Cov-2 spike eiwit.  

o virus wordt in arm geïnjecteerd 

o virus dringt cellen binnen en zorgt voor expressie SARS-Cov-2 spike 

eiwit  

o afweersysteem maakt antistoffen en cytotoxische T cellen en 

geheugencellen 

 RNA (Moderna en Pfizer) 

o RNA met informatie van spike eiwit wordt in vetblaasjes verpakt en in de 

arm geïnjecteerd 

o RNA komt in de cel terecht en komt tot expressie 

o cellen rond de wond maken spike eiwitten 

o afweersysteem maakt antistoffen en cytotoxische T cellen en 

geheugencellen 

 

 

Toneelstukje: hoe wordt een virus opgeruimd? 

 

Huiswerk: neem het hele hoofdstuk door en ga na wat je wel en niet goed beheerst. 

Leg aan elkaar uit!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toepassen twee konijnenziektes. Niet voor de toets! 

Myxomatose (https://nl.wikipedia.org/wiki/Myxomatose)  

 veroorzaakt door myxomavirus 

 wordt verspreid door onderlinge besmetting via direct contact of urine. Ook 

spelen muggen en vlooien een belangrijke rol bij de overdracht 

 sterfte meer dan 90% 

 symptomen: niezen, vlekken in de oren die zich later ontwikkelen tot tumoren 

op de kop en rond de geslachtsorganen. 

 Australië konijnenplaag bestrijden met virus uit Europa: gevolg bijna alle 

konijnen dood 

Konijn tegen virus 

 na aantal jaar toch nog konijnen over 

 virus minder virulent (ziekteverwekkend). dit komt omdat de meest virulent 

virussen zich niet goed konden verspreiden omdat het konijn meteen dood ging. 

De mildere varianten konden zich makkelijker verspreiden omdat de konijn 

langer in leven bleef. 

 konijnen met een beter afweersysteem bleven langer in leven, waardoor die 

zich makkelijker konden voortplanten. 

Konijn en landschap 

 konijnen houden een vegetatie in stand met kort grand en zanderige plekken 

en hier en daar een struik 

 door verdwijnen konijn ontstaat landschap met hoog gras, struiken en 

bomen 

 konijn houdt niet van hoog gras omdat dit te veel voedingsvezels bevat 

waardoor de konijn minder makkelijk voedingsstoffen uit het gras kan halen 

 twee soorten poep: droog hard lichtkleurig keutel met veel vezels en 

donkergroene zachte keutels. De zachte keutels zijn verteerd in de blinde 

darm en worden direct uit de anus weer opgegeten 

     VHS (viraal hemorragisch syndroom)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Viraal_hemorragisch_syndroom  

 virusziekte 

 70% sterfte 

 inwendige bloedingen en dood 

 overdracht door direct contact, muggen en vlooien 

 dode konijnen en keutels zijn ook besmettelijk 

 in keutels blijft het virus lange tijd in tact 

 hierdoor blijven ook de virulente virussen aanwezig 

 voordeel jonge konijnen krijgen antistoffen in moedermelk waardoor nu 

sterfte lager is dan 30% 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Myxomatose
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viraal_hemorragisch_syndroom

