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1De cel

Elk levend wezen is opgebouwd uit cellen. 
Het eerste deel van dit hoofdstuk gaat over de 
verschillende onderdelen van een cel. We be-
spreken het celmembraan, het cytoplasma en 
de belangrijkste organellen. Daarbij besteden 
we aandacht aan de verschillende functies.
Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat over 
de eiwitsynthese. Nieuwe eiwitten worden 
gevormd uit het DNA en de aminozuren. 
Deze onderdelen bespreken we eerst. Daarna 
gaan we in op de eiwitsynthese. Je leert wat de 
volgorde van het DNA te maken heeft met de 
vorming van eiwitten. De synthese van eiwit-
ten verloopt in een aantal fasen. Deze fasen 
bespreken we in dit hoofdstuk.
In dit hoofdstuk komt ook de celcyclus aan 
bod. De celcyclus omvat alle fasen die een cel 
tijdens zijn leven doormaakt, inclusief cel-
groei en celdeling.

Aan het einde van dit hoofdstuk krijg je infor-
matie over transport en metabolisme. Voor 
het onderhoud van de cel is het van belang 
dat verschillende stoffen het celmembraan 
kunnen passeren. Je leert meer over de be-
langrijkste vormen van transport over het cel-
membraan en over het begrip ‘metabolisme’.

1.1	 De	cel

Cellen zijn de kleinste bouwstenen van een 
levend wezen (organisme). Elk organisme is 
opgebouwd uit cellen, die allemaal een eigen 
functie hebben. Ondanks deze verschillen 
zijn alle cellen ongeveer op dezelfde manier 
opgebouwd.
Aan de buitenkant van de cel zit een dun 
laagje: het celmembraan. Elke cel is dus 

Afbeelding 1.1 Anatomie van de cel.
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omgeven door een celmembraan. Binnen dit 
celmembraan zit een waterige structuur, het 
cytoplasma. In het cytoplasma zijn verschil-
lende onderdeeltjes aanwezig: de organellen. 
De organellen oefenen binnen de cel een spe-
cifieke functie uit.
Cellen kunnen we onderverdelen in:

•	 prokaryoten: cellen zonder celkern (voor-
beelden zijn bacteriën);

•	 eukaryoten: cellen met een celkern (voor-
beelden zijn schimmels, planten en dieren).

1.1.1	 Het	celmembraan
Alle levende cellen hebben een celmembraan. 
Dit dunne laagje houdt de inhoud van de cel 
bijeen. Het celmembraan vormt een barrière 
tussen de binnenkant van de cel en de omge-

ving. De ruimte in de cel noemen we ook wel 
de intracellulaire ruimte. De omgeving van 
de cel, dus buiten de cel, is de extracellulaire 
ruimte. Het celmembraan dient als een grens 
die de onderdelen van de cel bij elkaar houdt.
Daarnaast regelt het celmembraan het trans-
port van stoffen tussen de intracellulaire 
ruimte en de extracellulaire ruimte. Het cel-
membraan is half doorlaatbaar. Dat betekent 
dat kleine moleculen (zoals zuurstof, kool-
stofdioxide en water) vrij makkelijk het mem-
braan kunnen passeren. Grotere moleculen, 
zoals eiwitten en suikers, hebben hier meer 
moeite mee. Voor het regelen van dit trans-
port zijn ingewikkelde mechanismen nodig.

Functies celmembraan
We zeiden al dat het celmembraan een bar-
rière vormt tussen de intracellulaire en de ex-

Afbeelding 1.2 Anatomie van de celwand.
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tracellulaire ruimte. Verder heeft het celmem-
braan de volgende functies:

•	 transport van diverse stoffen;

•	 bescherming tegen beschadiging en ziekte-
kiemen;

•	 stevigheid en onderhouden van de vorm 
van de cel.

1.1.2	 De	celkern
De celkern bevat het erfelijk materiaal van 
de cel. Het erfelijk materiaal ken je misschien 
ook wel als DNA. De celkern is verantwoor-
delijk voor het regelen van de celgroei en de 
celdeling. De celkern heeft een bolle vorm en 
neemt ongeveer 10% van de cel in. De celkern 
bestaat uit een kernenvelop. Dit is een dubbel 
membraan dat een scheiding vormt tussen de 
inhoud van de celkern en het cytoplasma (dit 
is de vloeistof in de cel). Via poriën kunnen 
verschillende stoffen zich bewegen tussen de 
celkern en het cytoplasma.
Andere belangrijke functies van de celkern zijn:

•	 opslag van DNA (erfelijk materiaal);

•	 uitwisseling van RNA (een andere vorm 
van erfelijk materiaal) tussen de celkern en 
de rest van de cel;

•	 verdelen van genetisch materiaal tijdens de 
celdeling (dit noemen we replicatie);

•	 opslag van eiwitten en RNA in de celkern;

•	 transcriptie: het maken van een soort ko-
pie van een stukje DNA;

•	 aanmaak van eiwitten die nodig zijn voor 
de groei van de cel;

•	 regelen van de stofwisseling in de cellen.

1.1.3	 De	mitochondriën
Mitochondriën zou je de energiecentrales 
van de cel kunnen noemen. Ze produceren de 
energie die de cel nodig heeft om zijn werk 
te kunnen doen. Mitochondriën (enkelvoud: 
mitochondrion) zijn staafvormige organellen 
van 1 tot 10 micrometer groot. Mitochondri-
en zijn in de meeste cellen te vinden. Actie-
vere cellen, dus cellen die meer energie nodig 
hebben, bezitten meer mitochondriën.

1.2	 Eiwitsynthese

1.2.1	 DNA
DNA (Engels: DeoxyriboNucleic Acid, of in het 
Nederlands: desoxyribonucleïnezuur) vormt 
het genetisch materiaal van de menselijke cel-
len. Het is een heel lang molecuul met een 
dubbele keten in de vorm van een dubbele 
helix (een soort wenteltrap). Elke keten be-
staat uit nucleotiden, de bouwstenen van 
DNA. Het DNA ligt opgeslagen in de celkern, 
in de chromosomen (zie paragraaf 1.3.1).
Genen zijn stukjes DNA die informatie bevat-
ten over de aanmaak van specifieke eiwitten. 
Genen kun je dus zien als een soort ‘recepten’. 
Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten. 
Tijdens de productie van eiwitten worden de 
aminozuren in een bepaalde volgorde aan el-
kaar geplakt. Hierdoor ontstaat een lange ke-
ten van aminozuren en uiteindelijk een eiwit. 
De aanmaak van eiwitten noemen we eiwit-
synthese.
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1.3	 Celcyclus

1.3.1	 Chromosomen
Het DNA is verdeeld over specifieke onderde-
len: de chromosomen. Erfelijke eigenschap-
pen worden overgedragen via deze chromoso-
men. Vlak voordat een celkern zich deelt, ver-
dubbelen de chromosomen zich. Vervolgens 
rollen de chromosomen zich op in de vorm 
van een spiraal. Ze zijn dan zo opeengepakt 
dat ze onder de microscoop als afzonderlijke 
structuren zichtbaar zijn. Op het chromo-
soom hebben de verschillende stukken DNA 
een specifieke plek.
Cellen die van elk chromosoom twee exem-
plaren bevatten, noemen we diploïd (diplo = 
dubbel). De gameten, waarbij chromosomen 
niet in paren voorkomen, heten haploïd (ha-
plo = enkel). Dus:

• diploïd: een cel met een complete set chro-
mosoomparen (2n);

• haploïd: een cel die niet de paren, maar de 
enkele vorm van de chromosomen bevat 
(n).

Verschillende levende wezens hebben ver-
schillende hoeveelheden chromosoomparen. 
Voorbeelden:

• mensen: 23 paren (2n = 46 chromoso-
men);

• fruitvlieg: 4 paren (2n = 8 chromosomen);

• kat: 19 paren (2n = 38 chromosomen);

• hond: 39 paren (2n = 78 chromosomen);

Afbeelding 1.3 DNA ligt in een dubbele helix.
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• chimpansee: 24 paren (2n = 48 chromoso-
men);

• olifant: 28 paren (2n = 56 chromosomen).

1.3.2	 Celcyclus
Tijdens zijn leven doorloopt een cel verschil-
lende fasen. Dit noemen we de celcyclus. 
Ook de celgroei en celdeling behoren tot de 
celcyclus. Een mens ontwikkelt zich vanuit 
één cel tijdens de bevruchting tot miljarden 
cellen als volwassene. De celcyclus bestaat 
uit een reeks processen die samen leiden tot 
celdeling. De duur van een celdeling verschilt 
van cel tot cel. Dit kan variëren van enkele 
uren tot enkele weken. Meestal duurt de cel-
cyclus bij planten en dieren rond de twintig 
uur. Bloedcellen delen snel, terwijl zenuwcel-
len slechts langzaam delen.

De cyclus van de cel kan worden opgedeeld 
in drie fasen:

1 De delingsfase – De cel deelt zich in twee 
dezelfde dochtercellen.

2 De groeifase – Tijdens deze fase wordt de 
cel groter. Dit komt door het opnemen van 
cytoplasma en water. Ook worden de ver-
schillende organellen bijgemaakt.

3 De functionele fase – Tijdens deze fase 
ontwikkelt de cel zich om zijn specifieke 
functie uit te voeren. De ene cel wordt bij-
voorbeeld een huidcel, de andere cel een 
darmcel. Voor veel cellen is dit het eindsta-
dium: ze delen niet meer.

Afbeelding 1.4 In de celkern zit het erfelijk materiaal.
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Specialisatie van cellen: differentiatie van 
een bevruchte eicel
Vanuit één bevruchte eicel ontwikkelen zich 
alle cellen van het lichaam. Die cellen heb-
ben duizenden verschillende functies. Na de 
celdeling worden verschillende delen van het 
DNA in de cel actief. Dit is afhankelijk van de 
plaats waar de cel zich bevindt en de taken 
die de cel uitvoert. Dit proces wordt celdif-
ferentiatie genoemd. Een gedifferentieerde 
cel kan zich verder specialiseren om een be-
paalde functie uit te voeren.
In sommige gevallen worden gespecialiseerde 
cellen al vóór de geboorte aangemaakt. Deze 
gespecialiseerde cellen worden tijdens het le-
ven vaak niet vervangen en sterven langzaam 
af. Andere volwassen cellen (zoals bloedcel-
len) kunnen ook niet meer delen. Wel heb-

ben zij stamcellen die ervoor zorgen dat de 
afgestorven cellen aangevuld worden. Een 
stamcel is een cel die in een ander celtype kan 
veranderen. Ze kunnen zo het verlies van be-
paalde cellen aanvullen.

1.3.3	 Mitose
Mitose is de wetenschappelijke term voor 
celdeling. Deze vorm van deling vindt plaats 
bij de lichaamscellen. Tijdens de mitose wor-
den twee nieuwe celkernen gevormd. Vóór de 
mitose komt de interfase. In de interfase zijn 
de chromosomen al gekopieerd. Tijdens de 
mitose krijgt elke dochterkern een set chro-
mosomen die precies gelijk is aan de chromo-
somen van de moedercel. Zo ontstaan er twee 
dochterkernen die genetisch hetzelfde zijn.
Cellen met kernen en cellen zonder kernen 

Afbeelding 1.5 De cyclus van de cel opgedeeld in verschillende fasen.
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kunnen zich beide delen, maar alleen bij cel-
len met kernen vindt mitose plaats.
Mitose is om verschillende redenen noodza-
kelijk, namelijk voor:

• Ontwikkeling en groei van een levend 
wezen.

• Het vervangen van cellen – In sommige 
delen van het lichaam worden cellen voort-
durend afgeschuurd. Denk aan de cellen aan 
het oppervlak van de huid en het maagdarm-
stelsel. Door mitose worden steeds nieuwe 
cellen gemaakt, die de beschadigde cellen 
vervangen. Een ander voorbeeld zijn de 
rode bloedcellen. Deze cellen hebben maar 
een levensduur van vier maanden. Ze wor-
den daarom voortdurend vervangen.

• Reparatie – Wanneer je een blessure op-
loopt, zoals een wond of een botbreuk, 
moet je lichaam nieuw weefsel aanmaken. 
De genezing begint dan met mitose: de 
nieuwe cellen vervangen de kapotte cellen.

• Ongeslachtelijke voortplanting – Dit 
vindt vooral plaats bij planten.

• Herstel – Bij sommige dieren, zoals zee-
sterren of kikkers, kunnen verloren li-
chaamsdelen teruggroeien dankzij mitose.

1.4	 Transport	en	
metabolisme

1.4.1	 Transport
Voor het onderhoud van de cel is het van 
belang dat verschillende stoffen het celmem-

braan kunnen passeren. Sommige stoffen 
kunnen het membraan passeren zonder dat 
dit de cel energie kost. Voorbeelden zijn gas-
sen, zoals koolstofdioxide en zuurstof. Zij 
kunnen vrijelijk heen en weer gaan door het 
membraan. We spreken dan van diffusie. Dif-
fusie is het proces waarbij deeltjes zich van 
een hoge concentratie naar een lage concen-
tratie verplaatsen (zie paragraaf 1.4.2). Deze 
vorm van transport wordt passief transport 
genoemd, omdat dit geen energie kost.

Passief transport
De belangrijkste vormen van passief transport 
zijn diffusie en osmose. Osmose is de verplaat-
sing van een vloeistof. Het cytoplasma in de cel 
heeft een andere samenstelling dan de oplos-
sing buiten de cel. Daardoor treedt de osmose 
op. Hoe snel dit gaat, verschilt nogal. De snel-
heid is afhankelijk van de verschillen in con-
centratie van bepaalde stoffen binnen en buiten 
de cel. Vooral zouten en eiwitmoleculen spelen 
hierbij een belangrijke rol. Als er buiten de cel 
veel zouten zijn, wordt er water uit de cel ver-
voerd. Dan ontstaat er een nieuw evenwicht.

Actief transport
Bij actief transport is energie nodig om een 
stof door het membraan te transporteren. Dan 
moeten namelijk stoffen worden verplaatst 
van een plek met een lage concentratie opge-
loste stoffen naar een plek met een hoge con-
centratie stoffen.

1.4.2	 Diffusie
Diffusie is het verplaatsen van deeltjes en 
stoffen van een plek met een hoge concentra-
tie stof naar een plek met een lage concentra-
tie stof. Opgeloste deeltjes hebben de neiging 
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om zich te verdelen over de hele beschikbare 
ruimte. Wanneer je bijvoorbeeld een theezak-
je in het hete water doet, merk je dat de stof-
fen uit het zakje zich langzaam door de vloei-
stof verplaatsen. Het theewater krijgt kleur en 
smaak. Dat is een voorbeeld van diffusie.
De snelheid van diffusie in vloeistoffen hangt 
af van verschillende factoren:

• Verschil in concentratie – Hoe groter het 
concentratieverschil, des te hoger de dif-
fusiesnelheid.

• Diffusieoppervlakte – Een grotere be-
schikbare oppervlakte maakt een hogere 
diffusiesnelheid mogelijk.

• Temperatuur – De snelheid van diffusie is 
hoger bij een hogere temperatuur.

• Diffusieafstand – Een grotere afstand leidt 
tot een lagere diffusiesnelheid.

• Viscositeit (stroperigheid) – Een hogere 
stroperigheid leidt tot een lagere diffusie-
snelheid.

1.4.3	 Osmose
Osmose is een proces waarbij sprake is van 
diffusie van water door een semipermeabele 
wand. (Semipermeabel wil zeggen: half door-
laatbaar; alleen water wordt doorgelaten.) 
Wanneer aan water een oplosbare stof wordt 
toegevoegd, neemt de concentratie water in 
het mengsel af. Hoe hoger de concentratie van 
opgeloste stoffen, des te lager is de watercon-
centratie.
Water verplaatst zich daarom vanuit gebieden 
met een lage concentratie opgeloste stoffen 

Afbeelding 1.6 Weergave van de verschillende mogelijkheden waarmee stoffen het celmembraan kunnen 
passeren.
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(hoge waterconcentratie) naar gebieden met 
een hogere concentratie opgeloste stoffen (en 
dus lagere waterconcentratie). Ditzelfde pro-
ces vindt ook plaats via de (half doorlaten-
de) celmembranen. Celmembranen laten de 
meeste opgeloste deeltjes namelijk niet goed 
door, maar zijn wel goed doorlaatbaar voor 
water.

1.4.4	 Dissimilatie
Soms maakt je lichaam energie aan die niet 
direct nodig is. In dat geval wordt deze ener-
gie opgeslagen. Je lichaam maakt de energie 
vrij wanneer dat nodig is. Hiervoor vindt een 
afbraakreactie plaats, die dissimilatie heet. Je 
lichaam gebruikt de vrijgekomen energie voor 
de opbouw van ATP. ATP kun je zien als een 
opslagmiddel voor energie. Het kan in een la-
ter stadium worden afgebroken om deze ener-
gie beschikbaar te maken.
De belangrijkste organische moleculen zijn 
glucose en vetten. Zij produceren energie door 
dissimilatie. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen aerobe dissimilatie (met zuurstof) en 
anaerobe dissimilatie (zonder zuurstof).
Tijdens aerobe dissimilatie reageert glucose 
met zuurstof tot koolstofdioxide en water. 
Daarbij komt energie vrij. Glucose + zuurstof 

→ koolstofdioxide + water + energie.
Er zijn ook situaties waarin energie nodig is, 
maar zuurstof niet beschikbaar is. Denk maar 
aan spiercellen die tijdens een zware inspan-
ning energie nodig hebben. Dan vindt anae-
robe dissimilatie van glucose plaats. Als het 
hart niet genoeg zuurstofrijk bloed bij de 
spieren kan krijgen, ontstaat er anaerobe dis-
similatie. Bij anaerobe dissimilatie komt min-
der energie vrij dan bij de aerobe verbranding 
van glucose. Dit komt doordat er tijdens de 

anaerobe afbraak van glucose wat energie 
wordt vastgehouden. Dit gebeurt in de vorm 
van organische stoffen, zoals melkzuur en al-
cohol. De glucose wordt dan niet volledig af-
gebroken.
In tegenstelling tot glucose kunnen vetten al-
leen aeroob verbrand worden, dus met zuur-
stof. Vet is een rijke bron van energie: twee 
keer zo veel als bij glucose. Wel worden er bij 
de verbranding van vetten meer afvalproduc-
ten aangemaakt, zoals kooldioxide.

1.4.5	 Metabolisme
Als je eet of drinkt, komen bepaalde stoffen je 
lichaam binnen. Alle stoffen die op welke ma-
nier dan ook in je lichaam komen, ondergaan 
chemische reacties op het niveau van de cel. 
De chemische processen in een levend wezen 
duiden we aan met de term metabolisme of 
stofwisseling.

1.4.6	 Enzymen
Enzymen zijn eiwitmoleculen die verschil-
lende metabolische processen in het lichaam 
versnellen. Ze worden daarom ook wel bio-
katalysatoren genoemd. Enzymen verhogen 
de reactiesnelheid van verschillende meta-
bole processen, bijvoorbeeld de vertering van 
voedsel in de maag of de omzetting van zet-
meel in suiker.
De volgende factoren kunnen de activiteit van 
enzymen beïnvloeden:

• Aanwezigheid van remmers en activators 
– Remmers (zoals sommige medicijnen en 
gifstoffen) zijn moleculen die de activiteit 
van een enzym verlagen. Activators doen 
het omgekeerde: zij verhogen de activiteit 
van een enzym.
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• Temperatuur – Hoe hoger de tempera-
tuur, des te sneller de chemische reactie 
verloopt. Wel is er een grens aan de tem-
peratuur. Boven een bepaalde temperatuur 
verandert een enzym van vorm en is het 
niet meer werkzaam. Dat betekent dat er 
sprake is van een optimumtemperatuur. 
Deze ligt bij de mens rond 37 °C.

• Zuurgraad (pH) van de omgeving – Som-
mige enzymen zijn werkzaam in een zure 
omgeving, terwijl andere beter werken in 
minder zure omgevingen. Denk bijvoor-
beeld aan de enzymen in de maag (zuur) 
en de enzymen in het speeksel (niet zuur).

Vaak hebben enzymen voor een goede wer-
king een hulpstof nodig. Zo’n stof wordt een 
co-enzym genoemd. Voorbeelden zijn ijzer, 
koper of vitamine B1.




