
 

Blok 1.1.1. 

RGGK-VOORBEELD 

            



Silver Gold Platinum Diamond

Minimale korting 20% 20% 30% 35%

Online cursus

Samenvatting 
hardcopy

Samenvattingen 
digitaal

Tentamentraining op 
locatie

Haal jouw studiepunten binnen 
met de studieondersteuning van 

SlimAcademy!

Ben je benieuwd naar het aanbod voor jouw studie? Kijk dan op SlimStuderen.nl en 
CapitaSelecta.nl voor de mogelijkheden. Sluit je voor 1 oktober jouw abonnement af? 

Dan maak je kans op 1 jaar lang gratis collegegeld!

010 - 214 06 01 (bereikbaar van 13:00 tot 17:00)

Whatsapp: 06 43 95 27 16 (bereikbaar van 9:00 tot 17:00)

info@slimstuderen.nl

Losse producten:

Ontvang nu onze studieondersteuning voordelig en automatisch via één 
van onze handige abonnementen.

Voor de ideale voorbereiding op jouw tentamens sluit je een handig abonnement af bij SlimAcademy. 
Je ontvangt alle producten uit jouw abonnement gratis en automatisch thuis en bespaart afhankelijk 
van jouw studie tot wel 60% t.o.v. het aanschaffen van de losse producten. Een overzicht van onze 
producten en abonnementen vind je hieronder:

Samenvatting Hard Copy

Samenvatting Digitaal

Samenvatting Combi

Online Cursus

Tentamentraining op locatie

Scriptiebeleleiding

vanaf  €6,95 

vanaf  €5,95

vanaf  €9,95

vanaf €9,95

vanaf  €111,95

vanaf €49,95 per uur

Studieondersteuning abonnementen:

M
aak k

ans o
p 1 

ja
ar l

ang g
ra

tis
 

co
lle

gegeld
!



 Overzicht Studiestof 1.1.1 

 

 

 

 

1 

Voorbeeldsamenvatting 1.1.1 
 

Beste Geneeskundestudent, 

 

Welkom op de Rijksuniversiteit Groningen! Voor je ligt de samenvatting van het 

thema 1.1.1 voor de studie Geneeskunde. SlimStuderen.nl en Capita Selecta hebben de 

belangrijkste verplichte tentamenstof voor je samengevat. Zo kun jij zo prettig mogelijk 

studeren. We wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk met het behalen van 

jouw studiepunten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens! 

 
 

Team SlimStuderen.nl en Capita Selecta 

 

 
P.S. Wil jij dit studiejaar beginnen met korting op de samenvattingen van 

SlimStuderen.nl en Tentamentrainingen van Capita Selecta? Wanneer je vóór 1 

oktober 2018 bestelt via onze websites, profiteer je van extra korting door de volgende 

kortingscode te gebruiken: Welkom2018SSCS. Hiermee ontvang je 15% korting op je 

eerste bestelling. 

SlimMededelingen: 

 

Kwaliteit 

Onze verslagen en lespakketten bevatten precies de stof die jij nodig hebt om je 

tentamen te halen, niet meer en niet minder. Iedere periode worden de verplichte 

literatuur, colleges en belangrijke werkgroepen samengevat door een ervaren 

auteur. Zo hoef jij je geen zorgen te maken als je een keer een college mist. Verder 

staan de verslagen vol met oefenvragen zodat je jouw kennis van het vak kunt 

testen. 

 

Met een abonnement profiteer je van hoge kortingen! 

Wil jij de samenvattingen altijd met korting en als eerste in huis hebben? Sluit dan 

nu een abonnement af en krijg alle samenvattingen automatisch op de deurmat! 

 

Werken bij?  

SlimStuderen.nl en Capita Selecta zijn altijd op zoek naar de beste auteurs, 

repetitoren en studiemanagers! Lijkt het je leuk om bij ons aan de slag te gaan? 

Stuur jouw motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl 

 

Kom in contact met SlimStuderen.nl en Capita Selecta 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij SlimStuderen.nl? Ben je 

benieuwd naar onze kortingsacties, studentenhumor en studietips? Volg ons dan via: 

 

 

 

 

 

 

 

SlimStuderen.nl 

/SlimStuderen 

@SlimStuderen.nl 

info@slimstuderen.nl 

010 214 06 01 

06 43 95 27 16 

 

 

 

 

 

 

 

CapitaSelecta.nl 

/CapitaSelectaStudieondersteuning 

@CapitaSelecta 

klantenservice@capitaselecta.nl 

010 214 23 94 

06 45 34 14 74 
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A. Week 1: Genetica 

 
De bouw van genen 

Het genoom beschrijft de combinatie van alle erfelijke factoren. Onder het genoom wordt 

één complete set van chromosomen verstaan. De menselijke cellen, somatische cellen 

zijn onder te verdelen in diploïde en haploïde cellen. Haploïde cellen bevatten 1 set 

chromosomen, dit zijn 23 chromosomen. Hieronder vallen de gameten/geslachtscellen. 

Diploïde cellen bevatten 2 sets van chromosomen. Deze cellen hebben 23 paar 

chromosomen, oftewel 46 chromosomen. Elke diploïde cel bevat dus twee genomen, 

twee kopieën van ieder chromosoom. In deze cellen is één genoom afkomstig van de 

vader en één genoom afkomstig van de moeder.  

 

De chromosomen bestaan uit opgerold DNA. In niet-delende cellen is dit DNA niet 

zichtbaar en wordt het opgerolde DNA ‘chromatine’ genoemd. Vlak voordat een cel gaat 

delen, condenseert het DNA en worden het chromosomen genoemd. Gecondenseerde 

chromosomen zijn zichtbaar onder de microscoop.  

 

!! 

Chromatine: niet gecondenseerd DNA, niet zichtbaar. 

Chromosoom: gecondenseerd DNA, zichtbaar.  

 

Elk DNA-molecuul is een polymeerketen die wordt opgebouwd uit vier nucleotiden. 

Verschillende volgordes van nucleotiden staan voor verschillende informatie. Deze 

informatie kan via transcriptie worden vertaald naar RNA. Deze informatie kan 

vervolgens via translatie worden omgezet naar eiwitten. Deze eiwitten bestaan uit 

aminozuren. Alle organismen maken gebruik van dezelfde twintig aminozuren. Door 

verschillende aminozuren achter elkaar te zetten, kunnen verschillende eiwitten worden 

gevormd. 

 

 

!! 

DNA → RNA → aminozuren → eiwitten. 

 

DNA 

DNA bestaat uit nucleotiden, deze zitten in een lange rij aan elkaar. Een nucleotide 

bestaat weer uit drie delen:  

1. Stikstofbase: 

• Adenine; 

• Thymine; 

• Cytosine; 

• Guanine; 
2. Suiker; 
3. Fosfaat.  

De suiker is altijd een deoxyribose. De stikstofbase heeft vier varianten: adenine, 

thymine, cytosine of guanine. In de genetica worden ze aangeduid met hun eerste letter: 

A, T, C en G. De volgorde van de stikstofbasen bepaalt voor welk aminozuur een stukje 

DNA codeert. Cytosine en thymine zijn enkele koolstof-stikstof ringen: de pyrimidines. 

Adenine en guanine zijn dubbele koolstof-stikstof ringen: de purines. 

 

DNA vormt een dubbele helix, een gedraaide ladder. De twee zijkanten van de ladder 

bestaan uit suiker en de fosfaatgroepen. Tussen de zijkanten lopen treden. Elke tree 

bestaat uit twee stikstofbasen, waarvan beide vastzitten aan een andere zijkant. Door 

waterstofbruggen te vormen worden de twee stikstofbasen bij elkaar gehouden. Thymine 

zit altijd tegenover adenine en cytosine altijd tegenover guanine.  
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Cytosine kan drie waterstofbruggen vormen met guanine. Thymine kan met adenine 

twee waterstofbruggen vormen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 1: De vier stikstofbases en hun chemische structuur (bron: SlimStuderen.nl). 

 

Chromosoom  

De ruimtelijke bouw van een DNA-molecuul is geen lange rechte lijn. DNA vormt 

nucleosomen doordat het DNA om de kern van histoneiwitten wordt gewonden. Deze 

nucleosomen vormen vervolgens een spiraalvormige solenoïde. De solenoïden zijn 

opgerold tot het uiteindelijke chromosoom.  

1. Het DNA wordt om histonen gewonden, als het ware opgerold; 
2. Het DNA opgerold om de histonen vormt een spiraal.  

RNA 

Ook RNA bestaat uit vier verschillende nucleotiden. In dit geval is de suiker altijd een 

ribose. De stikstofbasen zijn adenine (A), guanine (G) en cytosine (C), maar in plaats 

van thymine (T) heeft RNA uracil (U). RNA bestaat normaal gesproken niet uit een 

dubbele helix, maar uit een enkele spiraal.  

 
Tabel 1: Verschillen tussen DNA en RNA. 

 DNA RNA 

Suiker 2-deoxyribose Ribose 

Stikstofbase Thymine Uracil 

Structuur Dubbele spiraal Enkele spiraal  

 

DNA-replicatie 

Wanneer cellen delen (mitose), moeten de dochtercellen hetzelfde DNA bevatten. 

Hiervoor moet het DNA eerst verdubbeld worden: DNA-replicatie. De replicatie begint 

bij een bepaalde nucleotidevolgorde in het DNA: “origin of replication”. Dit is een stuk 

van het DNA waarin relatief veel AT-verbindingen voorkomen. De zwakke 

waterstofbruggen tussen de stikstofbasen van de DNA-helix worden hier verbroken door 

het enzym helicase, waardoor twee enkele strengen DNA ontstaan. De energie die 

hiervoor nodig is wordt gehaald uit de hydrolyse van ATP. Door de opening van het DNA 

ontstaan er twee replicatievorken. De gevormde vorken zijn asymmetrisch: een nieuwe 

DNA-keten wordt gevormd in de 3’-5’ richting, de andere in de 5’-3’ richting. 
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Figuur 2: DNA-replicatie (bron: SlimStuderen.nl). 

Het belangrijkste enzym dat betrokken is bij de replicatie van het DNA is DNA-

polymerase. Het bindt aan de beide replicatievorken en synthetiseert nieuw DNA 

waarbij de oude streng als template wordt gebruikt. DNA-polymerase katalyseert de 

toevoeging van een nieuw nucleotide aan het 3’ uiteinde. De nieuwe ketens worden dus 

ook in een tegengestelde richting gevormd. 

 

DNA-polymerase kan alleen een nucleotide aan het 3’ uiteinde vastmaken als er al een 

deel van de nieuw gevormde DNA-keten aanwezig is. Het kan niet de vorming van een 

nieuwe streng starten. Hiervoor is een RNA-polymerase noodzakelijk, welke een RNA-

primer vormt van ongeveer tien nucleotiden, complementair aan de DNA-streng. Dit is 

de start van de nieuw te maken DNA-streng waaraan het DNA-polymerase kan binden. 

Het DNA-polymerase kan vervolgens nucleotiden aan die RNA-primer toevoegen zodat 

een complementaire DNA-streng ontstaat.  

 

Het 3’ uiteinde van beide strengen van het DNA liggen in tegenovergestelde richtingen. 

Hierdoor verloopt de replicatie van beide strengen op verschillende manieren. Bij de 

leidende streng (leading strand) wordt aan het 3’ uiteinde continu een DNA-nucleotide 

toegevoegd in de richting van de replicatievork.  

 

In de andere streng (lagging strand) is de groeirichting juist van de replicatievork af. Er 

worden steeds nieuwe stukjes gesynthetiseerd. Deze nieuwe stukjes worden Okazaki-

fragmenten genoemd. Om de DNA-replicatie sneller te laten verlopen, worden 

replicatiesprongen gemaakt. De replicatie begint dus tegelijk op verschillende punten 

in het DNA-molecuul.  

 

Om vervolgens een continue DNA-streng te krijgen zijn drie enzymen noodzakelijk: 

nuclease, repair polymerase en DNA-ligase. Nuclease breekt de RNA-primer af. 

Repair polymerase vervangt het RNA door DNA. De okazaki fragmenten worden hierbij 

als primer gebruikt. DNA ligase verbindt vervolgens het 5’ einde van het ene fragment 

met het 3’ einde van het volgende fragment. DNA-polymerase kan ook fouten in de DNA-

replicatie herkennen en corrigeren. DNA-polymerase kan dit alleen als het een nieuwe 

streng in de 5’ naar 3’ richting vormt. 

 

Telomeren zorgen ervoor dat er ook replicatie kan plaatsvinden aan het einde van de 

chromosomen. Zonder deze telomeren zouden de DNA-strengen na elke replicatie een 

stuk korter worden. Aan het uiteinde van de DNA-streng is namelijk geen plek om een 

RNA-primer te plaatsen. Daarom zitten er aan het einde van de DNA-streng speciale 

nucleotiden, de telomeren, die het enzym telomerase aantrekken.  
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Telomerase is een enzym die kopieën van dezelfde telomeernucleotiden aan het einde 

van het chromosoom plakt. Hierdoor ontstaat een template die het mogelijk maakt de 

replicatie van de lagging strand af te maken.  

 

!! 

• Leading strand: er wordt in een keer achter elkaar een nieuwe 5’-3’ streng 

gevormd; 

• Lagging strand: er worden kleine stukjes 5’-3’ streng gevormd, de Okazaki 

fragmenten. 

Eiwitsynthese 

Na de DNA-replicatie in de kern van de cel (de nucleus), vindt er eiwitsynthese plaats in 

het cytoplasma. De genetische informatie in het DNA wordt door middel van 

messenger-RNA (mRNA) naar het cytoplasma getransporteerd. Hier wordt het mRNA 

afgelezen om aminozuren te vormen. Alvorens het mRNA naar het cytoplasma wordt 

vervoerd moet het DNA worden omgezet in mRNA, de transcriptie. 

 

Transcriptie 

Tijdens de transcriptie wordt messenger-RNA (mRNA) uit DNA gevormd. Dit proces 

vindt plaats in de nucleus van de cel.  

1. RNA-polymerase II bindt aan een promotor plaats op het DNA, waarna de RNA-

polymerase een deel van de DNA-strengen uit elkaar trekt; 

2. Aan de template streng van het DNA worden mRNA nucleotiden gebonden. Het 

mRNA-molecuul kan alleen in de 5’ naar 3’ richting worden gemaakt. Dit heet 

stroomafwaarts (downstream). De 3’ naar 5’ richting wordt stroomopwaarts 

(upstream) genoemd; 

3. De transcriptie gaat door totdat een basegroep, genaamd de 

terminatiesequentie, is bereikt; 

4. Bij de terminatiesequentie worden 100 tot 200 adeninebasen toegevoegd aan het 

3’ uiteinde van het RNA-molecuul, de poly-A staart. Dit zorgt voor stabiliteit van 

de enkele mRNA streng. De mRNA-bases die na de poly-A staart zijn gekoppeld, 

raken uiteindelijk verloren. 

 

Dit mRNA-molecuul wordt het primaire transcript genoemd, het primaire transcript bevat 

zowel intronen als exonen.  

 

Er is een RNA-streng ontstaan met daarin intronen (introns) en exonen (exons). Exons 

bevatten informatie over de eiwitten die moeten worden gemaakt, het coderende DNA. 

Introns zijn niet coderend DNA, ze coderen niet voor aminozuren. Waarschijnlijk 

beïnvloeden ze wel de exons, maar dit is nog niet helemaal duidelijk. Omdat de introns 

geen coderende informatie bevatten, worden deze delen uit het RNA geknipt. Dit proces 

wordt splicing genoemd. Het overgebleven stuk mRNA zal naar het cytoplasma worden 

getransporteerd. Hiervoor moeten eerst nog een G-kop en een poly-A-staart worden 

toegevoegd. Door de G-kop kan het molecuul door het kernmembraan komen en de 

poly-A-staart remt de afbraak van het mRNA in het cytoplasma, het maakt de streng 

stabieler.  

Bij sommige genen vindt in alle cellen van het lichaam transcriptie plaats. Dit zijn 

zogeheten Housekeeping genen en dienen voor het onderhoud en de stofwisseling van 

de cel. De meeste genen dienen echter voor specifieke weefsels op specifieke momenten. 

Deze genen worden alleen in specifieke cellen van de specifieke weefsels afgelezen. 
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Figuur 3: De transcriptie (bron: SlimStuderen.nl). 

De transcriptie-activiteit van specifieke genen kan sterk worden verhoogd door interactie 

met sequenties genaamd enhancers. Zij hebben geen direct contact met de genen, 

maar specifieke transcriptiefactoren, de activators, kunnen aan deze sequentie binden. 

Co-activators kunnen vervolgens binden aan de activators. Aan de co-activators kan 

vervolgens een basale transcriptiefactor binden. Deze helpt bij de herkenning en de 

binding van de co-activators. Waar enhancers helpen met het verhogen van de 

transcriptieactiviteit van genen, zorgen silencers voor het onderdrukken van de 

transcriptie van genen met behulp van hetzelfde soort interacties.  

 

!! 

Enhancers en silencers coderen dus zelf niet voor aminozuren, maar kunnen wel de mate 

waarop een bepaald gen wordt omgezet in een eiwit beïnvloeden.  

 

De activiteit van de genen kan ook gerelateerd zijn aan een opgerolde vorm of 

verstevigde patronen van chromatine. Open chromatine regio’s worden euchromatine 

genoemd. Deze zijn gekarakteriseerd door histonacetylering, het bevestigen van 

acetylgroepen aan lysineresiduen in de histonen. Acetylering van histonen vermindert 

hun binding met DNA. Dit helpt om de chromatine te decondenseren zodat het 

toegankelijker is voor de transcriptiefactoren. Euchromatine is dus transcriptioneel actief. 

Heterochromatine is daarentegen minder geacetyleerd, gecondenseerder en 

transcriptioneel inactief.  

 

Ook kan de expressie van de genen worden beïnvloed door microRNAs (miRNA). Dit 

zijn kleine RNA-moleculen, welke kunnen binden aan specifieke mRNA regio’s en de 

expressie van deze regio’s verminderen. 

 

Translatie 

Eiwitten worden samengesteld uit een of meer polypeptiden, welke bestaan uit reeksen 

aminozuren. In het lichaam komen twintig verschillende aminozuren voor en vier 

verschillende RNA-basen. Drie achtereenvolgende RNA-basen coderen samen voor één 

aminozuur. Een dergelijk triplet heet een codon. Het is van belang om te weten dat 

verschillende codons voor hetzelfde aminozuur kunnen coderen. 

  

Translatie is het proces waarbij het mRNA wordt omgezet naar een polypeptide. De 

verschillende codons van het mRNA geven hierbij aan in welke volgorde de aminozuren 

moeten worden ingebouwd. Het mRNA kan niet direct binden aan aminozuren, maar 

communiceert met moleculen van tRNA (transfer-RNA). Elk tRNA-molecuul heeft aan 

het 3’-uiteinde een plaats waar een specifiek aminozuur kan hechten. Aan de andere kant 

van het molecuul zit een reeks van drie nucleotiden, het anticodon. De drie nucleotiden 

van het anticodon binden aan drie nucleotiden van het mRNA. Het bijgevoegde 

aminozuur wordt dan overgebracht naar de polypeptideketen en gesynthetiseerd.  
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De eiwitsynthese vindt plaats in het ribosoom, die bestaat uit enzymatische eiwitten en 

ribosomaal-RNA (rRNA). Het rRNA helpt het mRNA en het tRNA aan het ribosoom te 

binden.  

 

De translatie gaat als volgt: 

1. Een ribosoom hecht aan het 5’-einde van het mRNA; 

2. Het ribosoom beweegt zich langs het mRNA totdat het startcodon (AUG) 

tegengekomen wordt. Vanaf dit punt worden de eerste aminozuren afgegeven; 

3. De aminozuren worden afgegeven door het ribosoom, waardoor de polypeptide 

groeit; 

4. Wanneer een stopcodon wordt bereikt, is de translatie compleet; 

5. Het ribosoom valt van het mRNA en scheidt zich in twee subunits, hierdoor is het 

niet meer actief.  

 

Wanneer de translatie geëindigd is, is de polypeptide nog niet helemaal af. Er zijn nog 

een aantal bewerkingen die moeten plaatsvinden: 

• De ketting moet gevouwen worden in de juiste 3D-structuur. Zonder deze 

vouwing zijn de eiwitten instabiel en kwetsbaar. Zogenaamde ‘chaperonne’ 

moleculen helpen bij het vouwproces en beschermen de polypeptide tijdens het 

vouwen. Ook worden verkeerd gevouwen eiwitten herkend en afgebroken; 

• Toevoeging van suikers of kleine moleculen aan de polypeptide; 

• Eiwitten moeten vervoerd worden naar de juiste locatie. Dit gaat via een 

signaalpeptide; 

• Structurele eiwitten kunnen nog verder gemodificeerd worden op hun definitieve 

locatie.  

 

De celcyclus 

Tijdens de ontwikkeling van een individu vindt er continue celdeling plaats. Om deze 

celdeling te kunnen laten plaatsvinden doorlopen de cellen continu een bepaalde cyclus 

om zich vervolgens te kunnen delen: de celcyclus.  

 

 
Figuur 4: De celcyclus (bron: SlimStuderen.nl). 

Een cel bevindt zich het grootste gedeelte van zijn leven in de interfase. De interfase is 

de periode waarin de cel wordt voorbereid voor de daadwerkelijke celdeling: de mitose. 

De interfase bestaat uit drie fases: 

• G1-fase: de cel groeit, er vindt synthese van RNA en eiwitten plaats; 

• S-fase: DNA-replicatie; 

• G2-fase: de cel groeit (zwelt op), beschadigd DNA wordt gerepareerd, de 

voorbereiding op de uiteindelijke celdeling. 
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De duur van de celcyclus varieert per celtype. De M-fase is relatief kort, ongeveer een 

uur. De S-fase duurt veel langer. De groeifases, de G1-fase en de G2-fase, kunnen korter 

of langer duren, afhankelijk van de vereiste groei die nodig is voor de celdeling. Wanneer 

de omstandigheden voor een celdeling erg ongunstig zijn kan de cel in de G0-fase 

worden gezet. De cel bevindt zich dan voor een langere periode in een rusttoestand. 

 

Belangrijk bij de celcyclus zijn de CDKs, de cyclin-dependent kinases. CDKs 

fosforyleren eiwitten welke betrokken zijn bij de celdeling, waardoor deze geactiveerd of 

geïnactiveerd worden. Ze spelen dus een belangrijke rol bij de regulatie van de celcyclus.  

 

De celcyclus heeft ook een aantal checkpoints, deze checks worden uitgevoerd door 

inhibitoren (cyclin dependent kinase inhibitors). Tijdens deze checkpoints wordt het DNA 

gecontroleerd, dit voorkomt de vorming van gemuteerde dochtercellen die zich kunnen 

ontwikkelen tot kwaadaardige tumoren. 

 

Mitose 

De mitose (of M-fase) kan worden opgedeeld in de profase, de metafase, de anafase 

en de telofase. Deze fasen zijn te zien in figuur 5. 

• Profase: condensatie van de gerepliceerde chromosomen. Ze worden nu zichtbaar 

onder de microscoop. Buiten de kern wordt een mitotisch spoelfiguur gevormd 

vanuit de centrosomen, de polen aan weerszijden van de cel, die uit elkaar gaan. 

Buiten de kern wordt het mitotische spoelfiguur gevormd. Aan het einde van de 

profase wordt de kernenvelop afgebroken. De microtubuli kunnen zo de 

kinetochoren bereiken; 

• Metafase: de chromosomen komen precies tussen de twee polen te liggen; 

• Anafase: scheiding van de gerepliceerde chromosomen. Elke chromosoom wordt 

door het spoelfiguur naar een van de polen getrokken; 

• Telofase: de chromosomen bereiken de polen van het spoelfiguur. Om de twee 

chromosomensets worden nieuwe kernenveloppen gevormd, waardoor twee 

nieuwe kernen met elk hun eigen materiaal ontstaan. De mitose wordt beëindigd.  

 

 

Figuur 5: De M-fase/mitose (bron: SlimStuderen.nl). 
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Vorming spoelfiguur 

Microtubuli hechten aan elkaar en via een eiwitstructuur aan de centromeren van de 

chromosomen: de kinetochoren. De microtubuli zijn verantwoordelijk voor het uit 

elkaar trekken van de gerepliceerde chromosomen. Samen met actinefilamenten vormen 

de microtubuli een contractiele ring: het mitotische spoelfiguur. De actine filamenten 

zitten vast aan de cytoplasmatische kant van het plasmamembraan. Doordat de 

actinefilamenten en de microtubuli over elkaar glijden, kan het mitotische spoelfiguur 

samentrekken. Dit werkt via hetzelfde principe als het samentrekken van spieren. Met 

behulp van het mitotische spoelfiguur kan er een plasmadeling optreden: cytokinese. 

Meiose 

Wanneer een eicel en een zaadcel bij elkaar komen om een zygote te vormen, worden 

hun chromosomen gecombineerd in een cel. Het mechanisme waarbij haploïde gameten 

worden gevormd uit een diploïde voorloper heet de meiose. Tijdens de meiose vinden er 

twee celdelingen plaats. Elke deling is verdeeld in fases met dezelfde namen als die van 

de mitose, maar het proces verschilt soms behoorlijk.  

 

Meiose I 

Tijdens de meiose I (figuur 6), de reductiedeling fase, worden twee haploïde cellen 

gevormd uit een diploïde cel. Deze diploïde cellen zijn de oögonia bij vrouwen en de 

spermatogonia bij mannen. Tijdens de meiose II, de equationele deling, wordt de 

haploïde cel gerepliceerd.  

 

 
Figuur 6: Meiose I (bron: SlimStuderen.nl). 
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De meiose I gaat als volgt: 

1. Interfase I, waarbij belangrijke processen zoals de replicatie van het 

chromosomaal DNA plaatsvindt; 

2. Profase I begint met de condensatie van het DNA tot chromosomen. Tijdens de 

synapsis vormen de homologe chromosomen paren. Dit gebeurt niet in de 

mitose. Wanneer profase I begint, verstrengelen de chromatiden van de twee 

chromosomen. Elk paar van verstrengelde homologe chromosomen is bivalent of 

tetrad. Verder worden tijdens de profase I chiasmata gevormd, een 

overkruising van twee chromatiden van homologe chromosomen. Elk chiasma 

geeft een punt aan waar de homologe chromosomen genetisch materiaal 

uitwisselen. Dit heet crossing over. Er worden chromosomen gevormd die 

bestaan uit delen van de originele chromosomen; 

3. Metafase I is net als bij de mitose gekarakteriseerd door het afronden van de 

spoeldraadaanmaak en de opstelling van de bivalenten, die nog steeds aan de 

chiasmata vastzitten. De twee centromeren van elke bivalent liggen aan 

tegengestelde kanten van het equatoriale vlak; 

4. Tijdens de Anafase I verdwijnen de chiasmata en worden de homologe 

chromosomen door de spoeldraden naar de tegenovergestelde zijden van de cel 

getrokken. De centromeren verdubbelen en delen niet, dus er is nog maar de 

helft van het originele aantal van chromosomen over; 

5. Telofase I begint wanneer de chromosomen elk een aparte zijde van de cel 

hebben bereikt. De chromosomen ontwinden zich licht en een nieuw 

kernmembraan begint zich te vormen. De twee dochtercellen bevatten elk een 

haploïd aantal chromosomen en elk chromosoom heeft twee zuster chromatiden. 

Bij mensen vindt ook de cytokinese plaats tijdens deze fase. Bij mannen wordt 

het cytoplasma gelijkmatig verdeeld over de twee dochtercellen in de gameten. 

Bij vrouwen gaat bijna al het cytoplasma naar één dochtercel. Deze zal later de 

eicel worden. De andere dochtercel zal een poollichaampje worden. 

 

 
Figuur 7: Meiose II (bron: SlimStuderen.nl). 
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Meiose II 

Vervolgens zal de meiose II van start gaan. Dit gaat als volgt: 

1. Interfase II is in vergelijking met de Interfase I een korte fase, er is geen 

sprake van DNA-replicatie; 

2. Profase II lijkt erg op de profase van de mitose. Er is een haploïd aantal 

chromosomen aanwezig die weer condenseren. De chromosomen rollen op, het 

kernmembraan verdwijnt en er worden nieuwe spoeldraden gevormd; 

3. Metafase II de chromosomen gaan weer in het equatoriale vlak tussen de polen 

liggen; 

4. Anafase II de centromeren worden gesplitst en de chromatiden worden over de 

draden van de spoelfiguur naar tegenoverliggende polen getrokken; 

5. Telofase II er wordt een nieuw kernmembraan gevormd om elk van de vier 

nieuwe kernen, terwijl de chromosomen zich weer despiraliseren.  

 

Bij mannen worden alle vier de cellen een spermacel. Bij de vrouw wordt maar één van 

de vier cellen daadwerkelijk een eicel. De andere drie cellen worden poollichaampjes. De 

eerste fase van de oögenesis is al afgerond voordat de vrouw is geboren. De tweede fase 

vindt pas plaats na de ovulatie. 

 

Overerving 

Om overerving in een familie weer te geven wordt een stamboom gemaakt. Hierin wordt 

gebruik gemaakt van bepaalde figuren. Deze zijn weergegeven in figuur 8. 

 

Figuur 8: Symbolen gebruikt bij de stamboom van overerving (bron: SlimStuderen.nl). 

Een Index-case is de persoon in de familie waarbij de aandoening als eerste is ontdekt. 

Genotype en fenotype  

Het genotype is gedefinieerd als een genetische samenstelling van een individu op een 

bepaalde locus. Het fenotype is wat er daadwerkelijk lichamelijk of klinisch wordt 

waargenomen. Een eeneiige tweeling heeft hetzelfde genotype, maar door invloed van 

omgevingsfactoren kunnen ze een verschillend fenotype hebben. 
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Wanneer een fenotype wordt veroorzaakt door een enkel gen/locus, is het 

overervingpatroon vrij eenvoudig weer te geven. De overerving gaat dan volgens een 

Mendeliaans patroon. Er zijn verschillende manieren van overerving: 

• X-gebonden: de informatie voor deze eigenschap ligt op het X-chromosoom; 

• Y-gebonden: de informatie voor deze eigenschap ligt op het Y-chromosoom; 

• Autosomaal: de informatie voor deze eigenschap ligt niet op een 

geslachtschromosoom; 

• Mitochondriaal: de informatie voor deze eigenschap ligt op het mitochondriële 

DNA, losse stukjes DNA in de mitochondria. Omdat mitochondriën alleen worden 

overgedragen via de moeder, kan alleen een moeder een dergelijk ziektebeeld 

overdragen; 

• Dominant: de eigenschap komt tot uiting als het allel zich op één van beide loci 

bevindt. De eigenschap wordt dus wel gezien bij een heterozygoot; 

• Recessief: de eigenschap komt alleen tot uiting als het allel zich op beide loci 

bevindt. De eigenschap wordt dus niet gezien bij een heterozygoot, wel bij een 

homozygoot. 

 

Dominant vs. recessief 

Autosomale dominante overerving wordt gekarakteriseerd door verticale transmissie 

van het ziektefenotype, vrijwel alle generaties zijn aangedaan en zowel mannen als 

vrouwen worden aangedaan. De overerving verloopt immers niet via de geslachtscellen. 

De waarschijnlijkheid dat een individuele nakomeling getroffen wordt door een ziekte 

wordt het herhalingsrisico genoemd. Het herhalingsrisico voor een autosomaal 

dominante stoornis is 50%.  

 

 
 

Figuur 9: Autosomaal dominante overerving (bron: SlimStuderen.nl). 

 

Autosomale recessieve overerving wordt gekarakteriseerd door clustering van het 

ziektefenotype tussen broers en zussen, maar de ziekte wordt meestal niet gezien bij 

ouders of andere voorouders. Meestal worden gelijke aantallen van getroffen mannen en 

vrouwen gezien en bloedverwantschap van de ouders kan aanwezig zijn. Het 

herhalingsrisico voor autosomale recessieve ziektes is normaal gesproken 25%. Quasi 

dominante overerving, met een herhalingsrisico van 50%, wordt gezien wanneer een 

getroffen homozygoot en een heterozygoot samen voor nakomelingen zorgen. 
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Figuur 10: Autosomaal recessieve overerving (bron: SlimStuderen.nl). 

 

De meeste genetische ziektes variëren in de mate van expressie. In sommige gevallen 

heeft een individu wel een ziekte-gecorreleerd genotype, maar niet het bijbehorende 

fenotype. Ook worden soms bij individuen genetische ziektes gevonden, die tot dan toe 

niet in de familie voorkwamen.  

 

Er zijn verschillende oorzaken die dit kunnen verklaren.  

• De-novo-mutatie: een mutatie is niet overgeërfd van een van de ouders maar 

‘nieuw’ bij een individu. Het individu is de eerste binnen de familie bij wie de 

mutatie aangetoond kan worden. Het gen dat werd doorgegeven door één van de 

ouders, heeft een mutatie ondergaan, waardoor het een ziekte-veroorzakend allel 

werd. Het risico dat dit opnieuw gebeurt bij dezelfde ouders is erg klein, maar het 

kind zelf heeft later wel een kans van 50% (mits het autosomaal-dominant 

overerft) om de ziekte door te geven; 

• Kiemcel mozaïcisme: soms komt bij de embryonale ontwikkeling van een van 

de ouders een mutatie voor die wel in bijna alle kiemcellen terecht kwam, maar 

niet in de somatische cellen van het embryo. Hierdoor komt de mutatie wel in de 

zygote, maar is de ouder zelf niet aangedaan. Er zijn dan twee of meer kinderen 

met dezelfde ziekte, die verder niet in de familie voorkwam; 

• Verminderde penetrantie: een persoon heeft wel het ziekte-veroorzakende 

genotype maar heeft niet het zieke fenotype, terwijl hij/zij de ziekte wel door kan 

geven aan de volgende generatie; 

• Leeftijd gerelateerde penetrantie: een vertraging in de start van een erfelijke 

ziekte (zoals de ziekte van Huntington die zich pas rond het 30e levensjaar 

presenteert); 

• Variabele expressie: de ernst van een genetische aandoening varieert binnen 

een familie. Het verschil met verminderde penetrantie is dat het bij penetrantie 

een kwestie is van het wel of niet hebben van een ziekte, bij expressie varieert de 

ernst. Een voorbeeld is neurofibromatose; 

• Locus heterogeniteit: een bepaalde ziekte wordt veroorzaakt door mutaties op 

verschillende loci in verschillende families. Er zijn dus meerdere genotypes die tot 

één ziekte (fenotype) leiden; 

• Pleiotropie: genen die meer dan één effect op het lichaam hebben. Een mutatie 

in een dergelijk gen leidt dus tot een afwijking op diverse niveaus. Een voorbeeld 

is het Marfan Syndroom.  

 

Geslachtsgebonden overerving 

X-gebonden recessieve ziektes komen meer bij mannen voor dan bij vrouwen. Dit 

komt doordat vrouwen twee kopieën van het X-chromosoom hebben en mannen maar 

één. Mannen zijn dus bij één ziekteallel ziek, terwijl vrouwen er twee moeten hebben om 

ziek te worden.  
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X-gebonden recessieve overerving is gekarakteriseerd door een absentie van vader-op-

zoon overerving, overgeslagen generaties wanneer genen doorgegeven worden via 

vrouwelijke dragers en er een overwicht is van getroffen mannen.  

 

 
 

Figuur 11: X-gebonden recessieve overerving (bron: SlimStuderen.nl). 

 

X-gebonden dominante aandoeningen vertonen karakteristieke patronen van 

overerving. Ze komen twee keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen, overgeslagen 

generaties zijn ongewoon en vader-op-zoon overerving bestaat niet. 

 

 

 
 

Figuur 12: Een X-gebonden dominante aandoening, vader is aangedaan (bron: 

SlimStuderen.nl). 
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Figuur 13: Een X-gebonden dominante aandoening, moeder is aangedaan (bron: 

SlimStuderen.nl). 

 

Het Y-chromosoom bevat enkele tientallen Y-gebonden, of holandrische (holandric), 

genen. Deze genen kunnen alleen van vader op zoon worden doorgegeven.  

 

X-inactivatie vindt plaats in elke cel van een vrouwelijk embryo. Eén van de twee X-

chromosomen wordt willekeurig geïnactiveerd. Het geïnactiveerde X-chromosoom blijft 

nog voor 10-15% actief. Dit komt ongeveer overeen met het aantal actieve genen op het 

Y-chromosoom. Het inactieve X-chromosoom is zichtbaar als het Barr-lichaampje aan 

de rand van de celkern. 

 

Mitochondriale overerving gaat van moeder op kind. Kinderen van een aangedane 

vader zijn nooit aangedaan en kinderen van een aangedane moeder zijn altijd 

aangedaan. Echter, mitochondriale aandoeningen zijn extreem variabel binnen een 

familie.  

Genomic imprinting betekent dat van sommige genen één van de allelen inactief is, 

afhankelijk van welke ouder het allel afkomstig is. Als het allel bijvoorbeeld van de 

moeder komt, is het inactief, maar wanneer het van de vader komt, is het actief. Dit kan 

dus bij dezelfde overerving wel twee verschillende ziektes veroorzaken. Een voorbeeld is 

een deletie van een deel van chromosoom 15, die van vaders kant het Prader-Willi 

syndroom veroorzaakt, maar van moeders kant het Angelman syndroom. 

Cytogenetica 

Ziektes ontstaan niet alleen door fouten in enkele genen. De studie naar chromosomen 

en hun abnormaliteiten heet cytogenetica. In een karyotype of karyogram worden 

chromosomen geordend naar lengte. Chromosomen kunnen hierbij aan de hand van de 

positie van het centromeer in drie groepen worden ingedeeld. 

  

Een acrocentrisch chromosoom heeft zijn centromeer bij het uiteinde, waar het 

telomeer zit. Submetacentrische chromosomen hebben hun centromeer ergens tussen 

het uiteinde en het midden van het chromosoom en metacentrische chromosomen 

hebben hun centromeer mooi in het midden van het chromosoom.  

 

Een cel met het normale aantal chromosomen (haploïde 23 en diploïde 46) heet euploïd. 

Cellen die missende of toegevoegde individuele chromosomen bevatten worden 

aneuploïd genoemd. De belangrijkste oorzaak van aneuploïdie is non-disjunctie. 

Hierbij falen de chromosomen om uit elkaar te gaan tijdens de meiose. Dit kan zowel 

gebeuren tijdens de meiose I als meiose II.  
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Meestal bevat zo’n aneuploïde cel een monosomie of een trisomie. Autosomale 

monosomieën zijn bijna nooit levensvatbaar, maar sommige autosomale trisomieën 

kunnen wel overleven. Een voorbeeld van een trisomie die kan overleven is trisomie 21. 

Individuen met deze trisomie hebben het Downsyndroom. Andere levensvatbare 

trisomieën zijn trisomie 13 en trisomie 18. Onder de levend geboren baby’s, heeft 

ongeveer 1 op de 400 jongetjes en 1 op de 650 meisjes een bepaalde vorm van een 

aneuploïde van de geslachtschromosomen. Deze vormen van aneuploïdie zijn vooral het 

gevolg van X-inactivatie. De gevolgen zijn minder ernstig dan die van autosomale 

aneuploïdes, met uitzondering van de afwezigheid van een X-chromosoom.  

 

Enkele andere structurele afwijkingen (mutaties) zijn: 

• Translocatie: met een translocatie wordt de uitwisseling van genetisch materiaal 

tussen niet-homologe chromosomen bedoeld; 

• Deletie: een deel van een chromosoom gaat verloren; 

• Insertie: een stuk DNA plakt zich aan het chromosoom;  

• Duplicatie: verdubbeling van genetisch materiaal in een gen of chromosoom. 

 

Chromosoomafwijkingen resulteren doorgaans in een vertraging in de ontwikkeling, 

mentale retardatie, karakteristieke gelaatstrekken en verschillende vormen van 

aangeboren afwijkingen.  

 

Somatische en kiembaanmutaties 

Somatische mutaties zijn mutaties in cellen die niet zorgen voor de voortplanting. 

Kiembaanmutaties zijn mutaties in de gametenvormende cellen, deze worden wel 

doorgegeven tijdens de voortplanting. 
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B. Oefenvragen 
 

Dit zijn oefenvragen om te testen of je goed hebt gestudeerd. 

 

1. Een kind heeft dezelfde aandoening als de vader. De moeder van het kind is gezond. Welk 
geslacht heeft dit kind en van welke vorm van overerving is hier sprake? 
A. Dochter, X-gebonden recessieve overerving 
B. Zoon, X-gebonden recessieve overerving 
C. Dochter, X-gebonden dominante overerving 
D. Zoon, X-gebonden dominante overerving 
 

2. Welke enzymen zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van een continue DNA-streng? 
A. Nuclease, repair polymerase en enhancers 
B. Okazaki fragmenten, interfase, telofase en helicase 
C. Helicase, nuclease, repair polymerase en DNA-ligase 
D. Nuclease, repair polymerase en DNA-ligase 
 

3. Wat is de definitie van meiose? 
A. Het mechanisme waarbij cellen worden gevormd 
B. Het mechanisme waarbij haploïde gameten worden gevormd uit een diploïde voorloper 
C. Het mechanisme waarbij een eicel door een zaadcel wordt bevrucht 

 
4. Waarin resulteren chromosoomafwijkingen doorgaans? 

A. vertraagde ontwikkeling, mentale retardatie en verschillende vormen van aangeboren 
afwijkingen 
B. Aangeboren afwijkingen, mentale retardatie en vroege sterfte 
C. Aangeboren afwijkingen, vertraagde ontwikkeling, mentale retardatie, karakteristieke 
gelaatstrekken en verschillende vormen van aangeboren afwijkingen 

 
5. Wat is onjuist? 

A. Een eeneiige tweeling heeft hetzelfde genotype, maar een verschillend fenotype 
B. Mitochondriale overerving gaat van ouder op kind, dus kinderen van een aangedane 
moeder zijn altijd aangedaan 
C. Bij de translatie hecht een ribosoom zich aan het 5’-einde van het mRNA 

 
6. Wat gebeurt er tijdens het proces splicing? 

A. Introns worden uit het uit RNA geknipt, omdat het geen coderende informatie bevat. 
B. Exons worden uit het RNA geknipt, zodat een nieuwe stabielere streng gevormd kan 
worden.  

 
7. De volgende vier stikstofbasen zijn kenmerkend voor het RNA: 

A. Adenine, guanine, thymine en cytosine 
B. Adenine, guanine, uracil en cytosine 

 
8. Bij het Downsyndroom is er sprake van een: 

A. Trisomie 13 
B. Trisomie 18 
C. Trisomie 21 
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9. Wat gebeurt er tijdens de mitose in de metafase? 
A. Er vindt condensatie plaats van de gerepliceerde chromosomen 
B. De chromosomen bereiken de polen van het spoelfiguur, waarna er kernenveloppen 
worden gevormd om de twee chromosomensets.  
C. De chromosomen komen precies tussen de twee polen te liggen 
D. Elk chromosoom wordt door het spoelfiguur naar een van de polen getrokken 

 
10. Wat is de functie van de poly-A staart tijdens de transcriptie? 

A. De poly-A staart zorgt voor stabiliteit van de enkele mRNA streng en het remt de afbraak 
van het mRNA in het cytoplasma 
B. De poly-A staart initieert de transcriptie van een bepaald gen, het is de plaats waar de 
transcriptie begint 
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C. Antwoorden 
 

1. C 
2. D 
3. B 
4. C 
5. B 
6. A 
7. B 
8. C 
9. B 
10. A 
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D.  Begrippenlijst week 1.1.1. 
 
Anafase: fase in de mitose waarin de gerepliceerde chromosomen van elkaar worden 

gescheiden. Elke chromosoom wordt door het spoelfiguur naar een van de polen 

getrokken.  

 

Aminozuren: dit zijn de bouwstenen van eiwitten en bestaan altijd uit een aminogroep 

(-NH2) en carboxygroep (-COOH) welke gekoppeld zijn aan een koolstofatoom. Hieraan 

vast zit ook altijd een restgroep; er zijn in totaal twintig soorten restgroepen. 

 

Autosomale dominante overerving: het ziektefenotype wordt door vrijwel alle 

nakomelingen geërfd, vrijwel alle generaties zijn aangedaan en zowel mannen als 

vrouwen zijn aangedaan. De kans op ziekte bij nakomelingen is 50%. De nakomeling erft 

het dominante ziekteallel wel, dan aangedaan, of het erft het ziekteallel niet, dan niet 

aangedaan. 

 

Autosomale recessieve overerving: het ziektefenotype wordt bij zowel broers als 

zussen onderling gezien, maar de ziekte wordt meestal niet bij de ouders of voorouders 

gezien. De kans op ziekte bij nakomelingen is 25%. De nakomeling erft beide recessieve 

ziekteallelen, dan wel aangedaan, of het erft één ziekteallel, dan is de nakomeling drager 

van de aandoening maar niet aangedaan.  

 

Chaperonne moleculen: moleculen die helpen bij het vouwproces van de polypeptide 

en deze ook beschermen tegen het vouwproces. Daarnaast helpen ze de verkeerd 

gevouwen eiwitten herkennen en vervolgens deze af te breken. 

 

Crossing-over: overkruising van twee chromatiden van homologe chromosomen, 

waardoor er chromosomen worden gevormd die bestaan uit delen van de originele 

chromosomen. 

 

Chromatine: niet gecondenseerd DNA, niet zichtbaar. 

 

Chromosoom: gecondenseerd DNA, zichtbaar. 

 

Codon: een sequentie van 3 nucleotiden achter elkaar welke samen coderen voor één 

aminozuur. NB: verschillende codons kunnen voor hetzelfde aminozuur coderen. 

 

Cyclin-dependent kinases: spelen een belangrijke rol bij de regulatie van de celcyclus. 

Ze fosforyleren eiwitten welke betrokken zijn bij de celdeling en deze kunnen activeren of 

inactiveren. 

 

Cytokinese: deling van het cytoplasma van een eukaryote cel in meiose I waardoor 

twee dochtercellen ontstaan. 

 

DNA-ligase: enzym dat het 5’ uiteinde van het ene fragment met het 3’ uiteinde van het 

volgende fragment verbindt. 

 

DNA-polymerase: enzym dat betrokken is bij de replicatie van het DNA, bindt aan de 

beide replicatievorken en nieuw DNA synthetiseert waarbij de oude streng als template 

wordt gebruikt. DNA-polymerase bindt aan de 3’ uiteinde, dus de nieuwe ketens worden 

in tegengestelde richting (5’-3’ richting) gevormd. 

 

DNA-replicatie: het proces waarbij DNA verdubbeld wordt.  
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Enhancer: een DNA-sequentie die helpt met het verhogen van de transcriptieactiviteit 

van genen.  

 

Euchromatine: deel van het chromatine waarin het DNA losser verpakt zit, in dit deel 

zitten veel genen die actief gebruikt worden door de cel om eiwitten mee te maken. 

Gekarakteriseerd door acetylering.  

 

Exon: coderend DNA, bevat informatie over de eiwitten die moeten worden gemaakt.  

 

Fenotype: dat wat er daadwerkelijk lichamelijk of klinisch wordt waargenomen bij de 

individu. 

 

Genotype: een genetische samenstelling van een individu op een bepaalde locus. 

 

Helicase: een enzym dat het dubbelstrengs-DNA uit elkaar haalt, de zwakke 

waterstofbruggen tussen de twee strengen verbreekt en op die manier andere enzymen 

(bijv. RNA-polymerase) een stukje van de enkelvoudige streng kan laten aflezen.  

 

Herhalingsrisico: de waarschijnlijkheid dat een individuele nakomeling getroffen wordt 

door een ziekte.  

 

Heterochromatine: deel van het chromatine waarin DNA straks opgerold zit en de 

genen nauwelijks toegankelijk voor stoffen die genen kunnen activeren zijn, 

gekarakteriseerd door methylering.  

 

Histon: dient als bouwsteen voor de nucleosomen die het DNA draagt. Het is de 

belangrijkste eiwitcomponent van chromatine, fungeert als spoel waar het DNA zich 

doorheen windt en speelt een rol bij genregulatie.  

 

Housekeeping genen: genen die nodig zijn voor het onderhoud en de stofwisseling van 

cellen en worden tot expressie gebracht in alle cellen van een organisme onder normale 

en pathofysiologische omstandigheden.  

 

Interfase: de periode waarin de cel wordt voorbereid voor de mitose. 

 

Intron: niet coderend DNA dat uit het DNA wordt geknipt d.m.v. splicing. 

 

Kinetochoren: eiwitcomplexen aan de centromeren van een chromosoom tijdens 

celdeling. Hieraan binden zich de microtubuli.  

 

Leading strand: er wordt in een keer achter elkaar een nieuwe 5’-3’ streng gevormd in 

de richting van de replicatievork. 

 

Lagging strand: er worden kleine stukjes 5’-3’ streng gevormd, de Okazaki fragmenten, 

van de richting van de replicatievork af. 

 

Messenger-RNA (mRNA): ook wel bekend als het boodschapper-RNA, het zorgt ervoor 

dat informatie voor de synthese van eiwitten vanuit de celkern naar het cytoplasma 

wordt gebracht. 

 

Metafase: fase in de mitose waarin de chromosomen precies tussen de twee polen 

komen te liggen.  

 

Meiose: mechanisme waarbij haploïde gameten worden gevorm uit een diploïde 

voorloper. In de meiose vinden twee celdelingen plaats. Meiose I: de reductiedeling fase, 

waarbij twee haploïde cellen worden gevormd uit een diploïde cel. Meiose II: de 

equationele deling, waarbij de haploïde cel wordt gerepliceerd. 
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Mitochondriële overerving: overerving van moeder op kind. Zit het ziekte-allel op het 

mitochondriële DNA, dan zijn kinderen van aangedane vaders nooit aangedaan en 

kinderen van aangedane moeders altijd aangedaan. 

 

Mitose: daadwerkelijke celdeling waarbij de genetische informatie wordt verdubbeld en 

de cel in tweeën wordt gesplitst, zodat de twee cellen ontstaan met identieke genetische 

informatie. Celdeling wordt onderverdeeld in de: interfase, profase, pro-metafase, 

metafase, anafase en telofase. 

 

Mitotische spoelfiguur: contractiele ring die gevormd wordt door actinefilamenten met 

de microtubuli. De mitotische spoelfiguur maakt cytokinese mogelijk.  

 

Oögonia: vrouwelijke diploïde cellen waaruit twee haploïde cellen worden gevormd 

tijdens meiose I. 

 

Nuclease: enzym dat de RNA-primer afbreekt. 

 

Nucleosoom: een segment van DNA gewikkeld rond 8 histonen, het regelt de 

genexpressie. 

 

Nucleotiden: onderdeel van het DNA of het RNA dat uit een stikstofbase, suiker en 

fosfaat bestaat. Er zit een verschil in type stikstofbasen bij DNA en RNA.  

  Bij DNA zijn dit: Adenine (A), Guanine (G), Thymine (T) of Cytosine (C).  

  Bij RNA zijn dit: Adenine (A), Guanine (G), Uracil (U) of Cytosine (A).  

 

Poly-A staart: 100-200 adeninebasen (A) worden toegevoegd aan het 3’-uiteinde van 

het RNA-molecuul bij de terminatiesequentie. Remt de afbraak van het mRNA in het 

cytoplasma en zorgt voor stabiliteit van de enkele mRNA streng.  

 

Profase: fase in de mitose waarin de gerepliceerde chromosomen worden 

gecondenseerd en buiten de kern een mitotisch spoelfiguur wordt gevormd vanuit de 

centrosomen die uit elkaar gaan.  

 

Promotor: initieert de transcriptie van een bepaald gen, het is de plaats waar de 

transcriptie begint. 

 

Primer: een korte streng DNA of RNA die als startpunt voor de DNA-synthese fungeert. 

 

Purine: dubbele koolstof-stikstof ring, zoals adenine (A) en guanine (G) 

 

Pyrimidine: enkele koolstof-stikstof ring, zoals cytosine (C) en thymine (T) 

 

Repair polymerase: enzym dat het RNA door DNA vervangt waarbij de okazaki 

fragmenten als primer worden gebruikt.  

 

(Replicatiesprong: de replicatie begint tegelijkertijd op verschillende punten in het 

DNA-molecuul.) 

 

Ribosomaal-RNA (rRNA): RNA van de ribosomen. Ribosomen zorgen voor de 

aanrijging van aminozuren in die volgorde waarin het door tRNA wordt aangeleverd. 

 

RNA-polymerase: enzym dat actief is bij de replicatie en een eigen helicaseactiviteit 

heeft, waardoor het zonder gebruik van een primer in staat is om nieuwe DNA- of RNA-

strengen te vormen. Dit gebeurt door nieuwe nucleotiden toe te voegen in de richting 

van de 3’ uiteinde naar de 5’ uiteinde over het DNA of RNA. Dus de nieuwe RNA-keten 

wordt in de richting van de 5’ uiteinde naar 3’ uiteinde gevormd.  
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Silencer: een DNA-sequentie die repressoren bindt die vervolgens de transcriptie van 

genen onderdrukt.  

 

Solenoïden: spoelvormige figuren waarin de nucleosomen bij elkaar zijn opgerold 

 

Spermatogonia: mannelijke diploïde cellen waaruit twee haploïde cellen worden 

gevormd tijdens meiose I. 

 

Splicing: het proces bij DNA-replicatie waarbij de intronen (niet-coderend DNA) uit het 

pre-mRNA wordt geknipt en de overgebleven exons (coderend DNA) tot een nieuw 

geheel aan elkaar worden gekoppeld.  

 

Startcodon (AUG): codon waarbij de eerste aminozuren worden afgegeven in het 

proces van DNA-translatie. 

 

Telofase: fase in de mitose waarin de chromosomen de polen van het spoelfiguur 

bereiken, nieuwe kernenveloppen worden om de twee chromosomensets gevormd, 

waardoor twee nieuwe kernen met elk hun eigen materiaal ontstaan. Dit is het einde van 

de mitose.  

 

Telomeer: speciale nucleotide aan het eind van de DNA-streng die ervoor zorgen dat er 

ook replicatie plaatsvindt aan het einde van de chromosomen. Trekken het enzym 

telomerase aan. 

 

Telomerase: enzym die kopieën van dezelfde telomeernucleotiden aan het einde van 

het chromosoom plakt.  

 

Terminatiesequentie: basegroep dat ervoor zorgt dat de transcriptie wordt gestopt.  

 

Transcriptie: het proces waarin een specifiek stuk DNA van een bepaald gen wordt 

gekopieerd van de 3’- naar 5’ zijde naar mRNA    

 

Transfer-RNA (tRNA): de tRNA-moleculen zorgen voor het transport van de 

aminozuren naar het ribosoom. 

 

Translatie: de omzetting van het mRNA naar een polypeptide. 

 

X-gebonden recessieve overerving: komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. 

Mannen zijn bij één ziekteallel aangedaan, vrouwen pas bij twee ziekteallelen, anders zijn 

ze drager van het ziekteallel. Dit komt omdat mannen maar één X-chromosoom bij zich 

dragen en vrouwen twee X-chromosomen. Vader-op-zoon overerving is hierbij afwezig, 

aangezien de vader voor het Y-chromosoom zorgt bij de zoon.  

 

X-gebonden dominante overerving: vrouwen zijn twee keer zo vaak aangedaan dan 

mannen, overgeslagen generaties zijn ongewoon en vader-op-zoon overerving bestaat 

niet.  

 

X-inactivatie: verschijnsel waarbij één van de twee X-chromosomen willekeurig wordt 

geïnactiveerd, vindt plaats in iedere cel van het vrouwelijk embryo.  

 

Y-gebonden genen (holandrische genen): genen die alleen van vader op zoon 

worden doorgegeven en op het Y-chromosoom zijn gelokaliseerd. 
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Nawoord 
 

 

Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw allereerste samenvatting uitgelezen.  

 

Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder 

helpen, in de vorm van een tentamentraining. Tijdens de training gaan we je volledig 

klaarstomen voor het tentamen. Een student-docent neemt aan de hand van 

oefenvragen de lesstof door. Naast het behandelen van de lesstof is er veel ruimte om 

vragen te stellen. Wil jij je optimaal voorbereiden op het tentamen? Neem dan een kijkje 

op www.capitaselecta.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes met het tentamen en geniet van je studententijd! 

 

Team SlimStuderen.nl & Capita Selecta 

 
 
 

P.S. Wil jij dit studiejaar beginnen met korting op de samenvattingen van 

SlimStuderen.nl en Tentamentrainingen van Capita Selecta? Wanneer je vóór 1 

oktober 2018 bestelt via onze websites, profiteer je van extra korting door de volgende 

kortingscode te gebruiken: Welkom2018SSCS. Hiermee ontvang je 15% korting op je 

eerste bestelling. 

 

 

Onze partners:  

Studievereniging Panacea raadt Capita Selecta en Slimstuderen.nl aan! Hou de 

facebook en website in de gaten voor acties van deze samenwerking!   

 

Met een abonnement profiteer je van hoge kortingen! 

Wil jij de samenvattingen altijd met korting en als eerste in huis hebben? Sluit dan nu 

een abonnement af en krijg alle samenvattingen automatisch op de deurmat! 

Nieuwsgierig geworden naar een combinatieabonnement van onze verschillende 

producten (tentamentrainingen, online cursussen en samenvattingen)? Bekijk dan nu 

onze websites! 

 

Kom in contact met SlimStuderen.nl en Capita Selecta 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij SlimStuderen.nl? Ben je 

benieuwd naar onze kortingsacties, studentenhumor en studietips? Of heb je vragen 

of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via: 

 

 

 

 

 

 

 

SlimStuderen.nl 

/SlimStuderen 

@SlimStuderen.nl 

info@slimstuderen.nl 

010 214 06 01 

06 43 95 27 16 

 

 

 

 

 

 

 

CapitaSelecta.nl 

/CapitaSelectaStudieondersteuning 

@CapitaSelecta 

klantenservice@capitaselecta.nl 

010 214 23 94 

06 45 34 14 74 

 

http://www.capitaselecta.nl/
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