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De geschiedenis van de biologie

Biologie bestaat nog niet zo lang, het is een hele “nieuwe” wetenschap. Rond 1800 was de start 
van biologie. Dit komt omdat mensen rond die tijd anders gingen denken. 

Een voorbeeld van zo iemand die anders dacht was filosoof Kant.

Kant wilde afscheid nemen van het idee dat alles wat niet begrepen werd wel naar God verwezen 
moest worden. Hij neemt als het ware afstand van God.

Rond deze tijd probeerde onderzoekers meer greep te krijgen op levensprocessen. En dan vooral 
op soortsvorming. 

Alleen de kennis hierover kon zeker nog veel verbreden. De mensen slaagde er niet in om fossiele 
te begrijpen en het uitsterven van een bepaald organisme kon ook niet volgens hun.

Maar Cuvier dacht hier heel erg anders over. Hij was een anatoom en de eerste die inzag dat er 
wat veranderd was in de wereld. Hij toont dan ook aan dat uitsterven van een organisme wel 
mogelijk is.

Dan had je ook nog een bioloog genaamd Lamarck. Hij geloofde dat soorten veranderde door 
verworven eigenschappen die zij erfde. 

Toen kwam Darwin in 1959 met zijn evolutietheorie. Deze theorie heeft hij natuurlijk niet eventjes 
uit zijn mauw geschut, daar ging een heel proces aan vooraf.


Darwin

Darwin was een plattelandsjongen die het niet slecht had. Zijn vader wilde dat hij net als hem de 
kant van dokter op ging, maar Darwin kon erg slecht tegen bloed. Darwin was al vanaf kinds af 
aan heel erg geïnteresseerd in kleine beestjes.

In 1831 ging Darwin mee met een bootreis van de Beagle, deze reis ging langs de zuidkust van 
Amerika. Hij was daar niet als kapitein of matroos, maar als scheepsbioloog. 

Deze reis duurde 5 jaar en dus had Darwin genoeg tijd om op allemaal plekken verschillende 
beestjes te onderzoeken en mee te nemen. 

Na 5 jaar, in 1936, had Darwin dus een hoop aan biologisch materiaal verzameld.

Ongeveer 23 jaar later publiceerde Darwin pas zijn evolutietheorie.

In deze theorie stond onder andere dat er in soorten veel variatie is en dat deze variatie in de loop 
van de tijd gaat verschillen. De soorten die het meest zijn aangepast aan de omstandigheden 
zullen het best overleven en dit doorgeven.


Mendel

Mendel was een monnik die graag in de kloostertuin werkte (zo rond 1865). Hij was vooral 
geïnteresseerd in de groeten die er in die tuin groeide. Hij begon dan ook erwtenplanten te 
kruisen, de erwtenplanten hadden 7 kenmerkten.

Hij kwam er achter dat als je plant AA kruist met BB dat je dan AB krijgt. Ook kwam hij erachter 
dat als je AB en AB kruist dat je dan weer AA,BB, BA of AB krijgt.

Mendel zijn bevindingen zijn totaal vergeten. Maar in 1900 kwamen De Vries en Morgen weer met 
de Mendelwetten aanzetten. Morgen is de eerste die deze kenmerkten van de erwtenplanten 
verwant met dingen die in een cel aanwezig zijn. Hij kwam er dus achter dat erfelijkheid gelegen is 
in een cel. Het begrip cel bestond wel al, dat was rond 1840 door Theodor Schwann bekend 
gemaakt.

Maar dat erfelijkheid iets te maken had met chromosomen was voor Morgen nog totaal niet 
bekend. Sturtevant kwam hier als eerste mee, alleen de term chromosomen werd niet door hem 
gebruikt. Hij was een student en kwam er achter dat erfelijkheid op “gekleurde lichamen” ligt. Hij 
maakte dan ook als eerste een “chromosomenkaart’’. Op deze kaart kon je de relatie tussen 
kenmerk en plaats zien van het gen zien op het chromosoom (locus).
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Cytologie


Opbouw van een cel


Een cel is opgebouwd uit minuscule 
celorganellen. Hiernaast is een tekening van de 
opbouw van een dierlijke cel schematisch 
getekend.

Een dierlijke cel heeft alleen een 
celmembraan, maar een plantencel heeft ook 
nog een celwant om zijn celmembraan heen 
om te kunnen blijven staan.


Het membraan van een cel is ook nog opgebouwd uit verschillende hele kleine dingen.

Hieronder is een plaatje van de opbouw van het celmembraan.





Mitose


Cellen blijven natuurlijk niet eeuwig leven, ook zij sterven af. Daarom zullen zij zich moeten delen.

Het gewone delingsproces van een cel heet mitose.

Mitose gaat in verschillende fases:

- S-fase = in deze fase wordt het DNA verdubbeld.

- G2 fase = hierin vind duplicatie plaats en word er gecheckt op DNA fouten.
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Eigenlijk vindt er na deze twee fases pas echt de mitose-fase plaats. Deze is echter ook in 
meerdere fases gedeeld.

- interfase = kernmembraan valt in stukjes

- Profase = verdubbelen van chromosomen

- Metafase = chromosomen stellen zich op voor splitsing

- Anafase = de chromosomen splitsen

- Telofase = twee kernen maar nog niet twee cellen!


Hieronder is de mitose van een cel nog in alle fases schematische getekend.
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Practicum 1


Handelingen

Ik ben met de microscoop gaan kijken naar de cellen in verschillende soorten planten en 
groenten. Hiervoor heb ik preparaten gemaakt van de planten en groenten die ik wilde bekijken. 
Toen deze preparaten geschikt waren voor onder de microscoop ben ik deze gaan gebruiken om 
er naar te kijken.

Ik heb ook een keertje een preparaat van Bart gebruikt die een kleurstof bij het preparaat gevoegd 
had.

Preparaten maak je door hele kleine stukjes van iets wat je wil bekijken onder de microscoop 
tussen twee glazen plaatjes te leggen. Voeg nog wel een druppeltje water toe bij het stukje tussen 
de glaasjes.


Materiaal

Als materiaal gebruikte ik natuurlijk een microscoop, twee glaasjes voor het preparaat, water en 
een mesje. Maar buiten het materiële materiaal gebruikte ik natuurlijk ook iets om een preparaat 
van te maken. Ik heb de volgende dingen bekeken onder de microscoop:

- Tulpenstengel

- Tulpenblad

- Wortel

- Gist

- Rode kool

- Paprika

- Tulpenstengel met blauwe vloeistof


Buiten de benodigdheden voor het practicum had ik natuurlijk ook een lapjas nodig, want ik wilde 
liever geen blauw in mijn kleding!




Waarnemingen

Ik nam waar dat de cellen van het tulpenblad een aanzienlijk 
stuk langer en groter waren dan die van de stengel van de tulp. 
Ook zag ik bij de paprika kleine rondjes in de cellen, dit waren 
de chloroplasten. De paprika had ook een meer bruinige kleur 
terwijl de tulp wel echt duidelijk groen was. 

De blauw gekleurde tulpenstengel was een zeer mooi 
preparaat, je zag zeer duidelijk de cellen erin zitten. De cellen 
hadden een ronde vorm en verder zag ik nog zwarte plekjes in 
het preparaat. Hiervan kon ik echter niet de functie vinden, dus 
ik wist ook niet echt wat het was. 

De blauwe kleur had behalve het mooie effect niet heel erg veel 
toevoeging, het hele preparaat was namelijk gewoon blauw 
gekleurd. 

De wortel was opgebouwd uit kleine cellen, deze waren 
duidelijk kleiner dan die van de paprika. Verder was deze niet 
heel spectaculair. Evenals de wortel was de rode kool ook niet 
heel erg speciaal. Behalve de mooie paarse kleur was het een 
beetje gelijkwaardig aan de wortel.

Het gist was totaal anders dan de vorige preparaten. De cellen 
van het gist waren echt super klein en zwommen als het waren 
een beetje langs. Het gist was namelijk niet een geheel maar 
het leek wel uit losse celletjes te bestaan.
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Verwachtingen en tegen- en meevallers

Ik had vorig jaar al eerder zo’n 
zelfde soort practicum gedaan. Ik 
verwachtte dus dat het heel erg 
op vorig jaar zou lijken. Dit was 
grotendeels ook wel waar. Alleen 
door het preparaat van Bart zag 
ik wel nog een stukje duidelijker 
hoe de cellen in de tulp waren 
opgebouwd. Het was namelijk 
een heel mooi preparaat waar je 
goed doorheen kon kijken.

Ook het gist was een enorme 
verrassing, ik had nooit verwacht 
dat we dat zouden kunnen 
waarnemen. Ik dacht eerlijk 
gezegd eerst dat het met gist 
namelijk niet echt zou werken.

Verder waren de wortel en rode 
kool een beetje tegenvallers. Wat 
ik zag was niet heel erg bijzonder 
en was ook niet echt heel erg 
scherp. 


Bevindingen

Ik ben er achter gekomen dat gist 
bestaat uit super kleine losse 
celletjes. Ook ben ik er achter 
gekomen dat de cellen in de 
stengel van de tulp een stuk 
kleiner waren dan die in het blad.

Ook weet ik nu dat je de 
chloroplasten in een paprika door 
een microscoop kan waarnemen.
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Klassieke erfelijkheid


1865 is Mendel bezig met iets nieuws te zoeken, nieuwe groente en andere planten in de 
groentetuin. Hij was niet specifiek bezig met erfelijkheid.  Hij dacht dat als hij eeuwig gaat kruisen 
met erwtenplanten dat er ooit wel een nieuwe soort erwtenplant zou ontstaan.

Hij heeft zich toegepast op 7 kenmerken van de erwtenplant.

De 7 kenmerken van de erwtenplanten waar Mendel mee werkte waren:

- gele zaad vs groene zaad

- Gladde zaad vs gerimpelde zaad

- Gele peulen vs groene peulen

- Zaadhuidkleur

- Gewimpelde peulen vs gladde peulen

- Apicale bloemen vs laterale bloemen

- Lange stengels vs korte stengels

Mendel sprak niet van kenmerken van de erwtenplant, maar van factoren. Nu gebruiken wij de 
termen erffactor en allel. Een allel is de zichtbare variant van een kernmerk. De factor zaadkleur 
heeft de allelen geel en groen. Het fenotype is iets wat wij van buiten kunnen waarnemen, dus de 
gele en groene kleur van het zaad.


Mendel zorgde ervoor dat hij met zuivere lijnen werkte van planten met gele en groene zaden. Een 
zuivere lijn betekend dat de gele zaad (bijvoorbeeld) steeds doorgegeven wordt.

Als je GG (geel)  en gg (groen) kruist krijg je Gg, als je dan Gg en Gg weer gaat kruisen ontstaat er 
GG, Gg, gG en gg. GG, Gg en gG worden geel en alleen gg wordt groen. De verhouding is dus 
een 3:1 verhouding, maar hier was Mendel zelf nog niet achter. 


De erfelijkheid werkt natuurlijk niet zo simpel, je hebt ook nog heel veel verschillen tussen de 
kleuren geel en groen. Maar Mendel heeft de mensheid wel op het spoor gezet voor deze manier 
van erfelijkheid. In werkelijkheid werkt het alleen nog ietsje ingewikkelder.


Mitose en meiose

Mitose is de gewone celdeling. Eerder in dit verslag staan alle mitose-fases uitgelegd.

Meiose is iets anders. Meiose splitst zich in twee delen. Meiose 1 is splitst zich in twee delen met 
elk een deel dubbele chromosomen. In meiose 2 splitsen deze twee cellen zich allebei nog een 
keertje en de dubbele chromosomen zijn hierbij wel uitklaar gesplitst.

Bij meiose worden de chromosomen uitklaar getrokken in chromatiden. Bij meiose worden de 
chromosomen paren uitklaar getrokken. 

Bij meiose ontstaan dus 4 cellen met ieder n, en bij mitose ontstaan 2 cellen met ieder 2n.
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Alle factoren worden niet door 1 soort gen bepaald. Een factor kan ook door meerdere genen 
ontstaan. Zo kan je 4 uitkomsten krijgen en heb je op elke uitkomst 25 % kans.

Stel je kruist GL en gl, dan krijg je GL, Gl. gL en gl. Je hebt dus 25 procent kans op iedere 
uitkomst. Maar je kan natuurlijk ook GL en Gl kuisen, nu zal er geen gL en gl ontstaan omdat g 
niet aanwezig is. 

Bij mitose produceert de cel zichzelf gewoon voort, het produceert een duplicatie van zijn 
voorganger. Bij meiose ontstaan er n cellen, deze n cellen hebben de helft van de genen van zijn 
voorganger. 

Meiose is geslachtsdeling, het delen van geslachtscellen. Doordat een n eicel en een n zaadcel 
gaan kruisen ontstaat er een 2n cel met de genen van de eicel en de zaadcel. 


Mendel

Bij Mendel lagen de factoren heel erg ver van elkaar op de chromosoom, zo leek het alsof deze 
factoren elk op een ander chromosoom lagen. Het lijkt dan of je onafhankelijk van elkaar 
overerven. Als dit gebeurd noem je dat crossing over. Als factoren heel erg dichtbij bij elkaar op 
een chromosoom liggen is de kans op crossing over heel erg klein. 


Mendel heeft dit allemaal niet geweten, maar hij kwam wel met 2 wetten. 

- 1e wet: Uniformiteitswet

Als je GG en gg kruist krijg je een uniforme F1, Gg. (F1 is de eerste fase na de kruising)

GG X gg = Gg

- 2e wet: splitsingswet

Bij deze wet ging hij meerdere nakomelingen met elkaar kruisen.

Als je AA X Aa kuist krijg je AA en Aa = vaste verhouding.

Als je Aa X Aa kruist krijg je AA, Aa, aA, aa. Hierbij ontstaat er een 3:1 verhouding.


Morgan (1907)

Morgan ontdekte verschillende dingen die met erfelijkheid te maken hebben. Hij ontdekte:

- Gekoppelde factoren

- Dat factoren op chromosomen liggen

- Dat crossing over moet optreden op grond van recombinatie frequenties

De conclusie van Morgan moet zijn geweest: hoe verder gekoppelde factoren van elkaar liggen, 
hoe meer onafhankelijk ze vererven. 


Het ontstaan van mannetjes en vrouwtjes

Vrouwen bestaan uit XX in het DNA en mannen uit XY in DNA. 

In plaats van te kijken naar de mitose om te kijken of het een man of een vrouw is kijk je of de 
volgorde op de Y uniek is. Dan weet je of je met een man te maken hebt.


Roos Michels 11V



Practicum 2


Handelingen

Bij dit practicum gingen we kijken naar fruitvliegjes. Als eerst keken we naar dode fruitvliegjes 
door de microscoop (binoculair) en daarna keken we naar de larven van de fruitvliegjes die nog 
levend in de Brinta te vinden waren. In allebei de gevallen hadden we het op een petrischaaltje 
gelegd met een dun laagje water er in.


Materiaal

Voor dit practicum heb je nodig:

- Binoculair

- Dode fruitvliegjes (die van ons zaten in spiritus)

- Larven in Brinta

- Petrischaaltje met dun laagje water


Waarnemingen

Door de binoculair zag je zeer goed de fruitvliegjes. Ze waren 
helemaal in detail te zien. In dit geval waren het vrouwtjes met 
rode oogjes. Dit kon je zien aan het lange lijfje en de rode 
oogjes. 

De larven waren wel ietsje moeilijker te vinden in de Brinta, 
maar eenmaal gevonden zag je ze ook echt bewegen. De 
larven waren een soort doorzichtige wormpjes die heen en 
weer bewogen.


Verwachtingen en tegen- en meevallers

Heel eerlijk gezegd had ik niet hele hoge verwachtingen. Ik 
dacht dat je de vliegjes gewoon op een grotere schaal te zien 
zou krijgen. Maar toen ik door de binoculair keek vond ik de 
vliegjes er super gaaf uitzien. Je zag ze echt van héél dichtbij!

De larven waren voor mij een enorme verrassing, ik wist niet 
dat je dat zo goed door een microscoop kon zien. Er waren dus 
eigenlijk alleen maar meevallers!


Bevindingen

Ik ben er achtergekomen dat de vliegjes die ik gezien heb door de microscoop vrouwtjes zijn met 
rode oogjes. Ook weet ik nu op een veel grotere schaal hoe die larven eruit zien. De larven 
bewegen zich als een soort wormpjes voort. 
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DNA

 

DNA is een afkorting van desoxyribonudeinezuur. DNA bevindt zich in de celkern en het is voor 
ieder individu anders. 

In 1865 ontdekte Miesscher dat in celkernen een fosfor houdende stof bevindt.


In 1930 werd er door Oswald Avery een onderzoek gedaan met muizen. 

Eerst gaven ze een muis een ziekteverwekker en toen ging de muis dood.

Daarna gaven ze een muis een gewone bacterie en toen ging de muis niet dood.

Toen ze de muis een heat-killed bacterie gaven ging hij ook niet dood.

Maar toen ze de muis een heat-killed bacterie en een gewone bacterie gaven ging hij wel dood.

De conclusie hiervoor was dus: er zit dus een DNA-transfer van de heat-killed bacterie naar de 
gewone die ervoor zorgt dat de muis overlijd.


In 1940 kwamen Herschey en Chase met een ander experiment.

Inmiddels was duidelijk dat er in eiwitten zwavel zit en dat DNA fosfor bevat. 

Ze gingen fosfor en zwavel radioactief maken. Bij de zwavel zat dit radioactieve deel in de mantel 
en bij het fosfor was het binnenin radioactief. 

Na veel centrifugeren ontstond er onderin het buisje een pellet van bacteriën en in het supernatant  
zaten de resten van de faag.

Bij het fosfor ging de radioactiviteit in de ecolli zitten en bij zwavel ging het om de ecolli zitten. 

Dit toont dus aan dat het DNA in de faag zelf zit en dus niet in een van deze stoffen.


In 1947 ontdekt Chargraff dat er 4 base in het DNA zitten:

- A = adenosine

- G = guanosine

- T = thymine

- C = cytosine

Ook ontdekte hij dat het percentage A = percentage T en het percentage G = percentage C


Watson en Crick hebben in 1950 de structuur van het DNA opgehelderd. Dit hebben ze gedaan 
met behulp van Franklin die al vastgesteld had dat DNA een spiraalvormig molecuul was. 


DNA bestaat uit 2 strengen die tegenover elkaar zitten. Hij is opgebouwd uit een soort 
kralenketting van fosfaat en suiker deeltjes:


5’ S-P-S-P-S-P-S-P 3’

3’ S-P-S-P-S-P-S-P 5’


S = suiker desoxiribose

P = fosfaat groep


DNA bestaat dus uit 2 strengen, deze strengen lopen antiparallel. Tussen de twee S en de twee P 
in zitten de base aan elkaar.

A zit altijd tegenover T en G zit altijd tegenover C.

Het DNA is opgebouwd uit meerdere nucleotiden. Een nucleotide  is het fosfaat, suiker en base 
deel bij elkaar. 


In de DNA streng wordt steeds het DNA gekopieerd in een soort bubbels die aanwezig zijn. Elke 
cel heeft ongeveer 3 miljoen base paren en de snelheid waarmee DNA gemaakt wordt gaan met 
ongeveer 1000 base paren per seconde. Omdat er dus zo veel base zijn die gekopieerd moeten 
worden is het heel logisch dat er op meerdere plekken in het DNA zo’n bubbel ontstaat waar het 
DNA in gekopieerd wordt.

A  en G zijn brede base en T en C zijn smal, daarom staan A en T altijd tegenover elkaar en G en 
C, want dan wordt het DNA overal even breed.


DNA is een eigenlijk een soort mal voor nieuwe eiwitten. Dit gaat in twee globale stappen:

1. Transcriptie = DNA wordt overschreven als mRNA

2. Translatie = mRNA mbt ribosomen zijn in staat tot eiwitsynthese
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Een drietal nucleotide is 1 codon en 1 codon is een aminozuur. Eiwitten zijn opgebouwd uit 
verschillende aminozuren. 


Het verschillen tussen DNA en RNA zijn:

- RNA is enkelstrengs en dus geen spiraal

- T is in RNA het base U

- RNA komt voor in celvocht en DNA in de celkern

- RNA heeft een extra OH groep
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Practicum 3


Handelingen

Vermaal de spinazie met wat zand tot een papje. Voeg wat alcohol toe en scheidt de sap van de 
spinazie. Neem dit op in een pipetmondje en spuit een lijntje horizontaal op ongeveer 4 cm hoog 
op een blaadje. Trek ongeveer 5 keer hetzelfde lijntje nog een keer met de concentratie spinazie 
alchohol. Doe dit op twee verschillende papiertjes.

Neem vervolgens 2 reageerbuisjes, 1 met spiritus en isopropanol. Beiden moeten een laagje van 
ongeveer 3 cm hebben. Doe het papiertje in de alchohol met het spinazie lijntje naar beneden. Het 
is wel belangrijk dat de spinazie de alchohol NIET raakt!

Doe dit dus met de spiritus en met de isopropanol en doe over beiden een plasticfolie. Dan is het 
wachten.


Materiaal

- Spinazie (diepvries, maar GEEN a la crème!)

- Zand

- Vijzel

- Alchohol

- Pipetmondje

- Twee reageerbuisjes

- Plasticfolie

- Spiritus

- Isopropanol

- Twee papieren strookjes


Waarnemingen

Onze waarnemingen waren vrij spijtig. Er gebeurde namelijk vrij 
weinig. Onze spinazie was alleen wat 
omhoog gekropen, maar verder niet 
verkleurd. Bij allebei de buisjes was 
dit het geval.


Verwachtingen en tegen- en 
meevallers

Onze verwachtingen waren vrij hoog. 
De kleur zou namelijk gaan 
veranderen. Bij andere zagen we ook 
dat dit gebeurde. Hierdoor dachten wij 
dat die van ons ook wel van kleur zou 
veranderen. Maar het was dus een 
enorme tegenvaller, want er gebeurde 
helemaal niks.
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Isopropanol




Bevindingen

Mijn bevindingen zijn ook niet zeer spectaculair. Ik denk dat onze concentratie niet 
geconcentreerd genoeg was en dat we misschien te vaak het streepje opnieuw getrokken hebben 
waardoor hij helemaal nat werd. Verder kan ik echt niet bedenken wat wij anders hebben gedaan 
dan de rest. 
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Opdrachten erfelijkheid Mendel

Situatie 1 
a. 	  Alle nakomelingen zullen Gg zijn.

b.	  Gg of gg

c.	  Je krijgt GG, Gg,gG en gg, de grote G is dominant en daarom zal het fenotype 3:1 zijn 
omdat er 3 geel zullen worden. Maar het genotype is 1:2:1 want je hebt twee keer Gg,gG.

d.	  De verhouding 9:3:3:1 klopt. Met 556 wordt het 313:104:104:35.


Situatie 2 
a.	 Dat als de zaad heterozygoot is zal de gladde eigenschap altijd overwinnen, dus wordt de 
zaad glad.

b.	 Er zullen alleen maar Gg nakomelingen zijn.

c.	 De genotypen zijn dus Gg.

d.	 De fenotypen zijn glad.

e.	 Gg - gg

Het de fenotype en de genotype zijn dus 2:2.


Situatie 3 
a.	 Een autosoom is een chromosoom wat geen geslachtschromosoom is.

b.	 32 x 32 x 4 = 4096

c.	 Er zullen 5 kinderen drager zijn. Alleen zij zullen heterozygoot zijn. 

d.	 Hierdoor zullen zij de ziekte niet krijgen. Ze hebben namelijk allemaal het dominante allel

e.	 1 op de 400


Situatie 4 
a.	 De wet van mendel klopt nog wel. Maar het is kans bereken dus je weet nooit 100 procent 
zeker wat de uitkomst zou zijn. De factoren worden ook bepaald door andere genen. 

b.	 Gg x gg

c.	 De genotype zijn 3:1, maar het blijft kans berekenen.


Situatie 5 
a.	 Fenotype zie je van de buitenkant, Genotypen zijn de letters van de allelen 

b.	 Rood met korte zaadpeulen, wit met lange

c.	 Rood met kort, rood met lang, wit met kort en wit met lang

d.	 RrPp

e.	 0:3:2:1


Situatie 6 
a.	 Bij de factor A zal altijd AA ontstaan want de ouders zijn allebei AA. Bij de factor B zullen 
Bb en bb ontstaan. En bij de factor C zal alleen Cc ontstaan.


b.	 Per factor zijn de opties XX, Xx en xx mogelijk. Dus per factor zijn er 3 mogelijkheden en je 
hebt 3 verschillende factoren. 


Situatie 7 
a.	 AB	 Ab	 aB	 ab

AB AABB 	 AABb	 AaBB	 AaBb

Ab AABb	 AAbb	 AaBb	 Aabb

aB AaBB	 AaBb	 aaBB	 aaBb

ab AaBb	 Aabb	 aaBb	 aabb


b.	  Omdat er alleen maar AB of ab kan ontstaan en nooit Ab of aB in het geval van de eerste 
ouder. Deze genotype zouden wel gevormd kunnen worden volgens het schema, maar bij deze 
ouder is dat onmogelijk omdat de factoren A en B en a en b heel dicht bij elkaar liggen. Bij de 
tweede 

ouder kunnen ook niet alle genotype mogelijk zijn, hierdoor is er dus minder variatie mogelijk.

c.	  Doordat PQ gekoppeld is zullen die dus niet gaan veranderen. Er kunnen dan alleen 
PpQQrr, PpQQRr en PpQQRR ontstaan.
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Situatie 8 
1165,5 van de langvleugelig en rode ogen

388,5 van de langvleugelig met witte ogen en ook 388,5 van kortvleugelig met rode ogen

129,5 van de kortvleugelig met witte ogen


Situatie 9 
a.	 Je erft altijd 1 factor van je moeder en een van je vader. Moeders kunnen alleen maar X 
overerven dus zullen alle jongens de X van hun moeder hebben en de Y van hun vader.


b.	 Meisjes ervan een X van hun moeder en een X van hun vader. De meeste vrouwelijke 
kenmerken zullen dus op de X van hun moeder liggen en daarom zal de X van hun vader 
uitgeschakeld worden. Die is gewoon niet nodig voor de vrouwelijke kenmerken.


c.	 Doordat er een extra chromosoom aanwezig kan het syndroom van Down ontstaan. Het 
kindje kan dus het syndroom van down krijgen. Dit heet dan ook trisomie 21, want het bevind zich 
op chromosoom 21. Bij Trisomie 18 ontstaat het syndroom van Edwards en bij trisomie 13  het 
syndroom van Patau.


Situatie 10 
a.	 IVF is eigenlijk een soort van kunstmatige bevruchting. De eicel van een vrouw wordt in 
een laboratorium bevrucht met een zaadcel van een man. Hierna wordt de bevruchte eicel in de 
baarmoeder geplaatst en kan er een baby groeien in de baarmoeder van de vrouw.


b.	  Dit is een test die kan uitvoeren tussen de 11e en 14e week van een zwangerschap. Er 
wordt een beetje weefsel van de placenta genomen om te kijken of het kindje geen 
chromosoomafwijking of stofwisselingszieke heeft.


c.	 95% van de gevallen is het door trisomie 21. 5% van de gevallen zit het derde 
chromosoom in chromosoom 21 vast aan chromosoom 14. 1% van de gevallen is er sprake van 
mozaicisme, dat wil zeggen dat slechts een deel van de cellen een derde chromosoom heeft in 
chromosoom 21.


Situatie 11 
b.	 Bij recessief wordt het gen pas doorgegeven als allebei de ouders een recessieve factor 
hebben. Terwijl bij dominante overerving het wordt overgeven als de factor dominant aanwezig is 
bij alle de ouders.


c.	  Dat betekend dat bij de vrouw deze recessieve X aanwezig kan zijn, maar dan merkt zij er 
niks van. Zodra zij haar X aan haar zoon doorgeeft krijgt deze de aandoening want die erft alleen 
de X van zijn moeder. Een meisje erft ook nog een X van haar vader, en heeft dus minder kans om 
de aandoening te krijgen. De ziekte van Duchenne is een aandoening die X-gebonden recessief 
over kan erven.


Situatie 12 
b.	 Bij kanker gaan tumoren (gezwellen van cellen) zich uitzaaien. Dit uitzaaien gebeurd 
meestal door ongecontroleerde celdelingen die de tumoren alleen maar groter maken. Een 
kwaadaardige tumor blijft zich steeds meer verspreiden door het hele lichaam en wordt ook wel 
solide genoemd. Een goedaardige tumor blijft op zijn plek zitten waar hij ontstaan is en wordt niet 
solide genoemd


Situatie 13 
A) DNA (desoxyribonudeinezuur) wordt gekopieerd voordat de cellen gaan delen, op deze manier 

heeft elke cel het DNA van het organisme aanwezig in zijn celkern.

B) De allelen bevinden zich op het DNA, dit zijn factoren die doorgegeven worden aan 

nakomelingen, op deze manier ontstaat overerving.

C) Door mutatie van het DNA kunnen ziektes ontstaan. Ook kunnen door erfelijke factoren 

ziektes ontstaan bij nakomelingen.
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D) Een foutje in het DNA, wat mutatie wordt genoemd. Er is meestal geen verklaring voor de 
reden van deze mutatie.


E) Kanker kan een erfelijke ziekte zijn die op het DNA te vinden is. Het hoeft echter niet altijd het 
geval te zijn.


Situatie 14 
a.	 De daadwerkelijke uitkomst komt vrijwel overeen met de verwachte uitkomst. Hierdoor is 
het verschil dus niet extreem.

b.	 Stel je hebt 12 jongens van de 250 mensen. Dan heb je te maken met een 5% grens. Want 
de daadwerkelijke uitkomst zijn 12 jongens van de 250 mensen en dat is 4,8%.
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Moleculaire techniek


PCR

In 1986 ontwikkelde meneer Mullis een PCR methode. PCR staat voor Polymerase Chain 
Reaction

Hij gebruikt het enzym polymerase uit thermofiele bacteriën. In het metabolisme van deze 
bacteriën moeten enzymen aanwezig zijn die temperatuur bestendig zijn. Deze bacteriën leven 
namelijk in een temperatuur van ongeveer 300 graden Celsius.

PCR vermeerderd (miljarden kopiëen) een gedeelte van 
het (deels) bekende genoom.


Wat weten we over moleculaire techniek?

We hebben een NCBI database, hier kan je de 
genomen (DNA) vinden van de meeste organisme die 
we kennen. De mens staat er ook in. Alleen is het het 
DNA van de ‘algemene mens’, want iedereens DNA is 
anders. 

2002 was het Human Genome Project. Dit project zou 
10 jaar duren, alleen waren ze na 2/3 jaar al klaar, want 
de techniek was super snel gegroeid.

Als je genen wil achterhalen moet je het hele DNA 
hebben, want je weet nooit waar een gen begint. Aan 
een klein stukje heb je dus vrij weinig.

Als je het mRNA kan vangen kan je terug redeneren en 
dan weet je waar op het DNA het afkomstig is. 
Hierdoor kan je de locatie van een gen bepalen. 

Met behulp van mRNA is de DNA sequentie dus terug 
te halen en zou je de locatie van een gen kunnen 
vinden. 
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PCR analyse



Practicum 4


Handelingen

We hebben een practicum uitgevoerd volgens de volgende stappen:

- Prak de kiwi en prak appart de banaan.

- Maak twee keer een oplossing van 100 ml water, 3 gram zout en 10 ml afwasmiddel.

- Voeg de kiwi in een van de oplossingen en voeg de banaan in de andere oplossing.

- Wacht 30 minuten.

- Voeg per oplossing nog een tl zout toe.

- Filter het mengsel met een koffiefilter en een trechter (op deze manier filter je de banaan en kiwi 

eruit)

- Voeg wat spiritus toe aan het reageerbuisje met de gefiltreerde oplossing.

- Wacht totdat het DNA zichtbaar wordt.


Materiaal

- 2 bekerglaasjes van 100 ml

- Zout

- 0,5 kiwi en stukje banaan

- Vork voor het prakken

- Petrischaaltje om op te prakken

- Afwasmiddel

- Koffiefilter

- Kleine trechter

- 2 reageerbuisjes

- Spiritus

- Theelepel




Waarnemingen

Bij onze kiwi-oplossing was na ongeveer 10 minuutjes 
duidelijk DNA te zien. Je zag bovenaan een paar witte 
sliertjes zitten, dit was het DNA. Bij onze banaan-oplossing 
was echter niks te zien. Ook na een half uurtje was er bij 
de banaan geen DNA te zien, de oplossing was wel een 
beetje troebeler dan die van de kiwi. 


Verwachtingen en tegen- en meevallers

In mijn verwachtingen geloofde ik eigenlijk niet dat je door 
dit practicum DNA zou kunnen zien. Ik dacht dat het heel 
misschien zou kunnen lukken, maar ik ging er niet vanuit. 
Het was dan ook een enorme meevaller toen we het DNA 
van de kiwi in de oplossing vonden. Dit had ik totaal niet 
verwacht. Ik dacht dat we het ook wel bij de banaan 
zouden vinden, want dat is toch ook fruit? Maar dat was 
dan weer een tegenvaller, want bij de banaan zagen wij 
helemaal geen DNA. 
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Als je heel goed kijkt zie je bovenaan 
de DNA sliertjes van de kiwi.



Bevindingen

Het DNA van de kiwi is dus makkelijk te vinden door deze proef. Maar in de banaan zullen meer 
stoffen aanwezig zijn waardoor de oplossing troebeler wordt en het DNA dus niet te vinden is. Dit 
kan komen omdat er in een banaan meer eiwitten aanwezig zijn, hierdoor zal het DNA minder 
makkelijk te zien zijn. 
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Opdrachten DNA

Situatie 1 
1. Hierdoor ontstaat er mutatie en worden mensen verschillend. Als er nooit verandering in DNA 

optreed, dan zouden alle mensen hetzelfde zijn.

2. Hierdoor wordt de cel geïnfecteerd met een ziekte en kan de cel niet meer goed zijn werk 

doen zoals hij hoort te doen.

3. Dan kan het lichaam er geen antistoffen tegen vormen en kunnen de bacteriën niet bestreden 

worden door het lichaam zelf.


Situatie 2  
1. 	 1869 door Johan Friedrich Miescher

2. 	 De correcte chemische structuur van DNA is in 1953 bepaald 
door het onderzoek van James D. Watson, Francis Crick, Maurice 
Wilkins en Rosalind Franklin.

3. Je ziet de twee spiraalvormige strengen die tegenover elkaar staan. 
Daartussen zie je de 4 base waar we het eerder overhad hebben. 

4. 	 Met consequenties bedoelt hij waarschijnlijk dat het DNA 
doordat het zo spiraalvormig is heel erg ingewikkeld in elkaar zit. Je kan 
het niet tekenen als twee rechte lijntjes parallel aan elkaar. Want dat is 
gewoon niet zo! Doordat het dus zo ingewikkeld zit, ook met de 
tegenovergestelde base enzo is het heel erg moeilijk om precies te 
weten wat er nou in het DNA afspeelt. Ook kan er doordat er base-paren 
zijn veel makkelijker mutatie optreden. In die zin had hij daar toen al 
zeker wel gelijk over!

5. 	 Een fout in het DNA wat totaal onverwacht is.

6.	 Omdat je lichaam uit veeeeeeel meer dan 5000 cellen bestaat. En dat deze cellen 
gemuteerd zijn betekend niet dat gelijk alle andere cellen in je lichaam ook gemuteerd zijn. Deze 
hebben echter niet blood gestaan aan UV-straling.

7. 	 Hier zie je base-paren die tegenover elkaar staan. A zit altijd tegenover T en C zit altijd 
tegenover G. Hierdoor blijft de breedte van het DNA constant. Want A en G zijn brede base en T 
en C zijn smalle base. 

8.	 Omdat er heel veel verschillende combinaties mogelijk zijn in volgorde. En het DNA 
bestaat niet uit 1 codon met een paar base maar uit duizenden verschillende condonnen. En 
omdat het DNA zo verschrikkelijk veel codonnen heeft is het bijna onmogelijk om dezelfde 
mensen te krijgen. En dan hebben we het nog niet over mutaties gehad die kunnen optreden en 
het DNA kunnen veranderen.

9.	 Nee, want het klopt dat 50% van je chromosomen  van je ma is en 50% van je 
chromosomen van pa. Maar je DNA is uniek, natuurlijk lijkt het wel op dat van je ma en van je pa. 
Maar doordat de genen van je ouders zijn gaan combineren heb je je eigen DNA gevormd. En op 
elke chromosoom liggen verschillende genen, dus het is zeker wel belangrijk om te weten dat het 
DNA verknipt is in 23 chromosomen. 

10.	 Als het DNA gekopieerd moet worden gaat dat veel te lang duren als dat van links naar 
rechts helemaal in volgorde met gebeuren. Daarom wordt he DNA gekopieerd in een soort 
bubbels die ontstaan op verschillende plekken van het DNA. Dit DNA wordt dan weer aan elkaar 
gehecht en zo heb je in een veel kortere tijd de replicatie van het DNA met 3 miljard base-paren in 
een cel.

11.	 TCCGATTTACATTCGGGCGCGGAC

	 AGGCTAAATGTAAGCCCGCGCCTG

12.	 Per cel met een gewoon genoom zullen ongeveer 3000 fouten optreden.

13. 	 a. Ja, CF is een erfelijke aandoening. 

	 b. Bij CF kan het slijm niet goed worden afgevoerd, omdat het zo taai en dik is. Vaak wordt 
het ook taaislijmvliesziekte genoemd. 
Soms ontstaan daardoor verstoppingen. Als er een verstopping in de longen is, krijgen mensen 
problemen met ademen of  luchtweginfecties, bijvoorbeeld een longontsteking. Dan kan iemand 
veel hoesten en minder eetlust krijgen.  

14.	 Ze kunnen in het DNA opzoek gaan naar kernmerken uit de genetica. Ze gaan kijken naar 
de volgorde van de base profielen van het gevonden DNA en dan kijken ze of dat overeenkomt 
met die van de verdachte.
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PCR analyse practicum


Handelingen

1. Voeg mm2 van de aardappel Alexandria toe aan een illusion buffer en prak dit ongeveer 3 

minuutjes met een schoon pipetpuntje.

2. Voeg 1 ul van deze oplossing toe aan het buisje met de vloeistof met de groene kleur, met een 

schoon pipetpuntje.

3. Voeg 1 ul van de F1 toe aan deze 

zelfde vloeistof met weer een schoon 
pipetpuntje.


4. Voeg 1 ul van de R1 toe aan deze 
zelfde vloeistof met weer een schoon 
pipetpuntje.


5. Voeg 8 ul water toe aan deze zelfde 
vloeistof met weer een schoon 
pipetpuntje.


6. Schut het eventjes met de 
omgekeerde schuurmachine van Bart 
het mengsel door elkaar. Houd het 
buisje wel heel erg goed vast! Anders 
vliegt het alle kanten op.


7. Herhaal dit proces allemaal nog een 
keer, maar gebruik in plaats van F1 de 
F3 en in plaatst van R1 de R3.


8. Daarna moeten de beide buisjes 
eventjes gecentrifugeerd worden.


9. Daarna wordt de inhoud in een bakje 
met gel gegoten en onder spanning van 
100 Volt gezet. 


10. Daarna kan je met licht kijken of er bandjes DNA zijn ontstaan 
in de gel waardoor je kan kijken of het gen in de aardappel zit.


Materiaal

-aardappel Alexandria

-2 keer een illusoin buffer

-2 keer een buisje met de groene vloeistof

-10 pipetpuntjes

-Micropipet

-F1

-R1

-Water (niet uit de kraan, daar zitten teveel ionen in)

-De omgekeerde schuurmachine van Bart (of iets 
waarmee je het buisje kan schudden)

-F3

-R3

-Centrifugeerapparaat

-Mesje

-Handschoentjes

-Lapjas

-Rekje om de buisjes in te zetten
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Ons groepsnummer

Onze buisjes voordat hij gecentrifugeerd 
werd en in de gel gegoten werd. 



Waarnemingen

Bij ons kregen we niks te zien. Dat betekend dus dat de aardappel Alexandria deze twee genen 
niet heeft. Het kan ook zijn dat we het verkeerd hebben uitgevoerd. Dus eigenlijk zouden we het 
nog een paar keer moeten doen om te checken welke oorzaak het heeft. Bij de andere groepjes 
zag je bij sommige wel dat het gen zichtbaar werd in de gel. 

Groep 1 heeft toont meer bandjes dan groep 2. Dit komt omdat groep 2 meer vervuiling heeft dan 
groep 1. Want groep 1 gebruikt de nieuwe spullen en hier kan vervuiling bij optreden voor groep 2. 
Want groep 2 gebruikte de spullen die groep 1 eerst had gebruikt.


Resultaten van de verschillende aardappelen en tomaat.


	 	 	 R1	 	 R3

Alex.	 	 	 V	 	 V

Texla	 	 	 V	 	 V

Tomaat	 	 ?	 	 V

Gemson	 	 V	 	 V	 	 

Alouetta	 	 	 	 V

Gourmandine	 	 ?	 	 ?


Er kunnen tijdens zo’n practicum ook fouten voorkomen. Door deze fouten worden bijvoorbeeld 
genen aangetoond terwijl deze er niet perse zijn. Maar ook kunnen er geen genen worden 
aangetoond terwijl ze er wel zijn. 

Hiervoor hebben we een foutenanalyse. 

 

Fouten analyse 
- Verkeerde aardappel

- Verkeerde primers / set (2X de F of 2X de R)

- Vervuiling door fouten van jezelf of andere (pipetpuntjes, nucleases uit diverse bronnen)

Door vervuiling krijg je smeer als resultaat.

- Protocol fouten/ concentratie fouten

- Fouten maken in de gelbereiding


Verwachtingen en tegen- en meevallers

Mijn verwachtingen waren dat het wel zou lukken om de genen te vinden in de aardappel 
Alexandria. Want er moest toch wel één van de twee genen in de aardappel aanwezig zijn? 

Een enorme tegenvaller was dat er bij ons dus nikst te zien was. Het kan zo zijn dat de genen niet 
in de aardappel aanwezig zijn, maar het kan ook zo zijn dat wij fouten gemaakt hebben. 

We hebben de stappen precies zo uitgevoerd als dat het stappenplan ons vertelde, dus dat 
tweede lijkt me sterk. 

Omdat ons resultaat dus niet heel indrukwekkend was waren er ook niet echt meevallers. 

Wel was het resultaat van de andere groepjes meestal wel goed, dus hier kan je wel de 
aanwezigheid van de genen in de aardappelen uit vinden. 


Bevindingen

Allebei de genen zijn dus wel te vinden in de aardappel Alexandria. Dit is te zien uit de resultaten 
van de andere groepjes. Wij hebben dus als groepje iets fout gedaan. Of de genen in de 
aardappel Gourmandine te vinden zijn is niet helemaal duidelijk te zien, hetzelfde met het gen R1 
in de tomaat. R1 is niet in de aardappel Alouetta niet aanwezig. Verder zijn de genen wel aanwezig 
in de andere aardappelen. 

Ik ben er achter gekomen dat het best wel moeilijk is om te weten of er een gen in een aardappel 
aanwezig is en dat je geen enkele fout mag maken. Want door deze fouten kan je een heel ander 
resultaat krijgen dan dat het werklijk is. 
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Hieronder zijn de resultaten te zien van groep 1 en groep 2 die te zien waren in de gel. Ook zijn de 
resultaten van Bart zelf te zien in de onderste foto. 


Groep 1 Groep 2
Rafael/Massimo A A1 A3 Kaat/Elsa A X1 T1
Babette/Victor B A1 T1 Kiki/Lois B G1 G3

Danylo/Yunis C X1 X2 Jacky/
Floor C G3 T3

Daphne/Sybren D G1 G3 Lotte/Kim 
vdV D T3 G3

Roselijn/Ella E R1 R3 Hidde/
Kwint E T1 U3

Fleurine/India F G3 A3 Aziza/
Maud F A1 U3

Mans/Delphin G X1 X2 Mats/Ilja/
Lucas G A1 A3

Bas/Roos H A1 A3 Mattijs/
Sean H X1 X2

Luka/Carlijn K R1 G1 April/Kim K R1 T1

Shira/Pien L R1 T3 Pepper/
Roy L R1 G1

Leander/Otmar M U1 U3 Jasmijn/
Nikki M G1 G3

Pleun/Mariko N A3 G1 Pelle/Felix N G1 G3

Pepijn/Jakob P U1 A1 Erin/
Renske P W3??

? T1

Stan/Fadi Q X1 X2

Planten/
Aardappelen
Alexandria A1 A3
Texla X1 X3
Tomaat T1 T3
Gemson G1 G3
Gourmandine R1 R3
Alouette U1 U3
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PCR-uitslag: 
Groep1:  

 
Groep1: 

 
Groep2: 

 
Groep2: 
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Barts versie van vier van de zes planten: 
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Genetische modificatie bij mensen 

(Betoog)


Stel je voor dat ouders kunnen beslissen hoe hun kind er uit gaat zien, waar het goed in wordt, 
hoe lang het wordt en hoe succesvol het wordt. Dit zou allemaal kunnen door genetische 
modificatie. De genen van de ouders kunnen zo uitgekozen worden dat het kind de meest 
gunstige eigenschappen krijgt. Op deze manier wordt hun kind dus zo succesvol als dat de 
ouders willen dat het wordt. Maar is dit eigenlijk wel wat we willen? 


Als dit daadwerkelijk een mogelijkheid zou kunnen worden dan zal er een hoop gaan veranderen 
in de samenleving van de mens. Kinderen worden namelijk niet meer geboren als zichzelf maar als 
een keuze van eigenschappen van hun ouders. Op deze manier sterft de ‘echte’ mens eigenlijk 
een beetje uit. Deze vorm van genetische modificatie kunnen we misschien beter gewoon 
overslaan.


Wanneer het mogelijk zou zijn om te kiezen wat voor eigenschappen er in het DNA van een kind 
kunnen ontstaan zal dit zeker niet gratis zijn. Het zal vooral aan het begin van deze uitvinding een 
hoop geld kosten om dit proces uit te voeren. Daarom zal er ook een verschil gaan ontstaan in de 
samenleving. Er zal sociale ongelijkheid ontstaan. De rijke groep mensen kan dit kunnen betalen 
en zullen hun kinderen zo succesvol maken als mogelijk is. Deze kinderen zullen door kun 
succesvolle genen veel geld verdienen en dus ook rijk worden. Vervolgens zullen deze mensen 
ook weer hun kinderen zo succesvol maken etc.

Terwijl de rijke groep van de samenleving steeds succesvoller wordt omdat vooral de gunstige 
genen worden doorgegeven zullen de arme mensen steeds meer aan de onderkant van de 
samenleving gaan staan. 

Want deze mensen zijn niet genetisch gemodificeerde en hun eigenschappen zijn dus 100% 
natuurlijk bepaalt. Maar deze eigenschappen zullen wel een stuk minder gunstig zijn dan die van 
de genetisch gemodificeerde mensen. Hierdoor is het voor de armere mensen vele malen 
moeilijker om succesvol te worden, ze kunnen namelijk gewoon niet de succesvolle groep 
bijhouden. 

Tegenwoordig is er al een zeer groot verschil tussen arm en rijk. Hier in het westen zijn we 
namelijk stukken welvarender en veel verder met onze kennis dan op het platteland ergens 
middenin Afrika. Gelukkig zijn er heel veel actiegroepen vanuit het westen die deze armere 
mensen helpen zodat ook hun leven succesvoller en moderner kan worden. Doordat genetische 
modificatie bij mensen mogelijk gaat worden zal de vraag naar deze actiegroepen alleen maar 
groeien. Want de sociale ongelijkheid zal alleen maar groter worden.


Genetische modificatie komt tegenwoordig wel al voor bij planten en dieren. Op deze manier 
kunnen ze precies bepalen welke eigenschappen een appel krijgt. Hierdoor kunnen ze deze appel 
aanpassen op de wens van de consument, waardoor de appel meer gekocht zal worden. Want 
laten we nou eerlijk zijn, we hebben toch allemaal liever een gladde, glimmende, rode zoete appel 
in plaats van een beetje bruinig, zuur en met een hele ruwe gevlekte schil?

Doordat wij tegenwoordig zo veel van ons voedsel aanpassen op onze wensen wordt de natuur 
wel heel erg verstoord. Wij denken namelijk dat zo’n mooie, gladde appel dé appel is die super 
gezond is, maar tegelijkertijd is dat dus eigenlijk de appel die er totaal niet aantrekkelijk uit ziet. 
Maar tóch kiezen we voor de gladde rode appel, want die ziet er gewoon lekkerder uit!


Doordat wij dus al ons voedsel maken op de manier dat wij het aantrekkelijk vinden ontstaat er 
dus een enorme monocultuur. De genen van alle gladde, zoete en rode appels zijn hetzelfde, en 
de genen van de groene, zure appels zijn ook hetzelfde. Op deze manier sterven dus de ‘mislukte’ 
appels uit en zullen er alleen nog maar de goed verkochte bestaan. Dit zal ook gebeuren als 
genetische modificatie mogelijk gaat zijn bij mensen. De menselijke samenleving zal na lange tijd 
alleen nog maar draaien op de succesvolle mooie mensen. De minder succesvolle zijn namelijk 
allang uitgestorven. Niemand wil namelijk een niet succesvol lelijk kind? Waarom zou je als je toch 
kan kiezen hoe je kind later gaat worden?


Met genetische modificatie kan je echter ook heel veel goede dingen doen. Doordat je het DNA 
van organisme kan veranderen kunnen er dus ook erfelijke ziektes voorkomen worden. Hierdoor 
kan deze ziekte uiteindelijk verdwijnen. Neem een voorbeeld van Crispr-Cas. Dit is een techniek 
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die ze gebruiken om een stukje DNA van een organisme weg te halen zodat de aandoening die 
daardoor aanwezig was verholpen kan worden. 

Bij Crisper-Cas knippen ze als het ware een stukje uit het DNA weg. Op deze manier zal de 
codonvorming weer moeten kloppen, waardoor de juiste eiwitten gevormd kunnen worden. Ze 
knippen bij Crisper-Cos namelijk het stukje uit het DNA waar het probleem ligt van de 
aandoening. Als dit stukje verwijderd is zal het organisme geen last meer hebben van deze 
aandoening. Het DNA zal echter wel een stukje korter zijn dan normaal, maar dit zal geen 
gevaarlijke gevolgen hebben. 

Deze manier van het verhelpen van ziektes kan ik dan wel weer heel erg accepteren. Natuurlijk 
verander je het DNA van een persoon en is dat niet natuurlijk, maar je helpt aan de andere kant 
ook weer iemand om een fijner leven te lijden. Het tweede vind ik persoonlijk stukken belangrijker 
dan het idee dat je tegen de natuur in gaat.


Toch vind ik dat genetische modificatie niet de normaalste zaak moet gaan worden. Dat het wordt 
gebruikt om mensen van hun ziekte of aandoening af te komen vind ik nog wel acceptabel. Maar 
om nou al voor de geboorte al te beslissen hoe je kind er uit gaat zien vind ik echt not done.

De Crisper-Cas methode is een super nieuwe techniek in de medische en biologische wereld, 
maar het moet niet onze menselijkheid gaan overnemen.


Er zitten natuurlijk ook wel voordelen aan het feit dat je kan beslissen hoe je kind er uit gaat zien, 
of welke eigenschappen hij wel of niet zal overerven. Ik bedoel iedereen wil toch een gezond en 
mooi kind? Dat is ook wel waar, maar het gaat heel erg tegen de natuur in. Eerder zei ik dat ik het 
welzijn van een mens belangrijker vind dan het feit dat het tegen de natuur in gaat. Dit klopt ook, 
maar het verschilt heel erg per situatie. 

Als jij heel graag een meisje wil met blonde ogen en blauwe ogen, maar je weet dat er ook een 
kans kan zijn dat je een meisje met bruin haar en blauwe ogen krijgt vind ik dat je deze beslissing 
aan de natuur over moet laten. Ik bedoel je gaat toch niet meer van het meisje houden als ze 
blonde haren heeft dan als ze bruine haren heeft? 

Terwijl ik dan weer wel vind dat je Crisper-Cas kan toepassen op iemand die ernstig ziek is of een 
vreselijke aandoening heeft. Als je op deze manier iemand een beter leven kan laten lijden is dat 
toch alleen maar mooi meegenomen? 

Ik vind dus dat er een groot verschil is tussen het verwijderen van DNA doordat degene er een 
beter leven door kan lijden en het feit dat mama super graag een meisje met blonde haren wil. 


Aan de andere kant is het natuurlijk super gunstig als heel onze samenleving super succesvol zou 
zijn en een heel hoog IQ zou hebben. Dan zouden we namelijk met zijn alle nóg meer kennis 
hebben en nóg meer technieken kunnen ontwikkelen om ons het leven alleen maar makkelijker te 
maken. Als iedereen succesvol zou zijn zouden er ook geen mensen meer zijn die zich 
minderwaardig en dom voelen. Je zou denken dat iedereen dan gelijk zal zijn en dat iedereen 
even succesvol zou zijn. 

Hier heb ik echter ook mijn twijfels over. Als iedereen heel succesvol en perfect zou zijn, dan is er 
helemaal niks meer wat er beter moet toch? Als iedereen veel geld heeft, er leuk uit ziet en een 
hoog IQ heeft dan valt er eigenlijk nog maar weinig te veranderen aan de samenleving. En ik denk 
dat als deze genetische modificatie toegankelijk wordt voor de bevolking het op gegeven moment 
wel hiernaar zou lijden. Het zal onze hele diversiteit van mensen veranderen. Op gegeven moment 
heeft niemand meer slechte eigenschappen en zal niemand meer onzeker zijn, want iedereen ziet 
er echt perfect uit. 


In populaties organisme heb je altijd wel diversiteit, zo ook bij mensen. En ik vind het heel erg 
belangrijk dat deze diversiteit er is. Op deze manier kan je jezelf onderscheiden van de rest van 
mensen. Niemand is namelijk precies hetzelfde als ik, en dat geeft toch wel een bijzonder gevoel. 
Ook hebben mensen enige tijd nodig om uit te vinden wie ze zijn en wat ze leuk vinden. Deze tijd 
hebben ze niet voor niks nodig, het kan namelijk nog best wel ingewikkeld zijn om te weten wie je 
eigenlijk echt bent. Stel je voor dat je ouders al helemaal voor je hebben uitgestippeld hoe je er uit 
gaat zien, wie je bent en wat je leuk vind. Dan ben je toch niet meer jezelf? Dan ben je toch meer 
de succesvolle versie van je ouders? En ik denk dat niemand daar echt op staat te wachten.

Er zullen tijdens de ontdekkingsfase van een kind ook dingen naar boven komen die hij of zij leuk 
vindt om te doen die de ouders helemaal niet zo bedacht hadden. Op deze manier zal dit als een 
grote klap voor ouders komen, omdat zij dat niet zo geplant hadden. 
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Daarnaast kan het natuurlijk ook zo zijn dat het meisje met de blonde haren helemaal geen meisje 
wil zijn, misschien wil ze wel een jongen zijn. Dit is al een moeilijk onderwerp, maar het maakt het 
alleen maar moeilijker als je weet dat je moeder zo graag een dochter wilde hebben en dat ze dat 
ook zo geplant hadden.


Kortom, genetische modificatie mag best toegepast worden op mensen om ze een beter leven te 
geven. Maar het mag absoluut niet gebruikt worden om de kinderwensen van mensen mee te 
laten uitkomen. Want als het dan niet zo loopt zoals de planning zou zeggen dat het moet, dan 
zullen er alleen maar tegenslagen zijn. Waarom zijn mensen nou nooit tevreden, het hoeft toch niet 
allemaal perfect te zijn? 
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Nawoord

Deze periode was anders andere periodes. Het was heel veel herhaling van wat wij twee jaar 
geleden hebben gehad. Dit was niet zo erg omdat het natuurlijk deels al wel weer weggezakt was. 

Soms ging de theorie een beetje te snel waardoor het moeilijk was om alle aantekeningen te 
maken van de theorie. Ik heb geprobeerd zo veel mogelijk uit te werken en in mijn periodeschrift 
te vermelden. 

Verder vond ik het wel een hele interessante periode omdat het ging over dingen die in het 
dagelijks leven plaatsvinden. Maar je bent je van deze dingen niet bewust dat het zo vaak 
gebeurd in je eigen lichaam. 

Ook vond ik de practica erg leuk om te doen omdat het de periode heel erg breekt. Ik kan 
persoonlijk namelijk niet 1,5 uur lang luisteren naar iemand die aan het praten is, dan raak ik 
namelijk heel snel afgeleid. Door de practica kon je andere dagen ook gewoon iets doen in plaats 
van alleen maar luisteren.

Ook vond ik het goed geregelde en duidelijke periode. Doordat alles op de elo stond wist je 
precies waar je aan toe was en wat je allemaal moest inleveren.

Ik heb tijdens deze periode heel veel geleerd over science en onderzoek doen.

Kortom een leuke, goed georganiseerde en zeker leerzame periode!
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