
Fundamenteel onderzoek naar de bouwstenen van het leven
Doel: algemene principes ontrafelen

1013 cellen1013 cellen1 mens

Wat is het?
- gedreven door nieuwsgierigheid
- bron van innovatie
- motor achter de kenniseconomie

Hoe weten 
mijn huidcellen

    dat ze geen spier 
moeten worden?

Hoe ontstaan
      nieuwe soorten?

Hoe ontwikkelt 
een bevruchte eicel zich 

tot een complex 
organisme?

Doel: algemene principes ontrafelen
Wat staat er
in ons DNA?

    Hoe kan 
de poot van een 
salamander weer 

aangroeien?

Waarom is het belangrijk en wat levert het op?
(deel)vraag

toetsbare hypothese

experiment opzetten

experiment uitvoeren

data analyseren

hypothese klopt (niet)
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De wetenschappelijke methode

waarnemen/meten:
objectieve feiten

interpretatie/conclusie
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Een goed experiment:
 

- is herhaalbaar
 

- heeft positieve én
  negatieve controles
 

- verandert één conditie
  per keer

complicerende factor:
 

biologische variatie

(individuele verschillen 
tussen 

mensen/dieren/cellen)

    Bestaat er 
leven bij extreme
temperaturen?

Hoe werken
    mijn hersenen?

Hoe werken

Hoe deelt een
     bacterie zich?

Wat maakt het zo lastig? Alles is klein, complex & dynamisch
(én het resultaat van miljoenen jaren evolutie)
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cm

cytoskelet
(structuur en beweging)

kern
(genetisch materiaal)

ER
(eiwitfabriek)

mitochondriën
(energiecentrale)

GGATCC
CCTAGG

46 chromosomen
(23 paren)

DNA zit strak opgevouwen: in elke celkern zit 2 meter!

Als je al het DNA uit 1 mens uitrolt, 
is die draad langer dan van de zon 
naar het eind van het zonnestelsel

alsof het Rijksmuseum is volgepropt met hagelslag

10 μm

Het genetische alfabet heeft 4 letters
De totale genetische code bevat 3x109 letters

- 1% van het DNA (de ‘genen’) codeert voor eiwitten
- 8% reguleert waar en wanneer genen actief zijn
- van >90% weten we nog niet wat het doet

Dankzij een kwal hebben we fluorescente eiwitten in alle kleuren van regenboog, en begrijpen we bijvoorbeeld beter hoe stamcellen delen.

Dankzij een fruitvlieg begrijpen we hoe een embryo zich ontwikkelt, en hoe kanker ontstaat.

Dankzij een bacterie die in 1969 werd ontdekt in een geizer
in Yellowstone, lossen we nu meer misdrijven op.

Dankzij zijn oplettendheid
hebben we antibiotica.

Dankzij hun nieuwsgierigheid
kunnen we schade in ons DNA
straks heel precies herstellen.

Dankzij zijn vindingrijkheid
kunnen we straks organen

kweken uit stamcellen.

Dankzij haar foto kunnen we nu 
uitzoeken of iemand een 
genetische mutatie heeft 

die borstkanker veroorzaakt.

Wat is het (vaak) niet?
- direct toepasbaar in een product
- van directe economische waarde

1013 cellen1 mens

Omdat hij graag
aan moleculen knutselt,

kunnen we medicijnen straks
misschien heel precies
naar de goede plaats
in het lichaam sturen.

Dankzij haar onderzoek
kunnen we veroudering

straks misschien
afremmen of voorkomen.

kunnen we straks organen
kweken uit stamcellen.


