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 Voorbeeldsamenvatting 1A1 Hoorcolleges 2022-2023 

 Voorwoord 

 Beste student, 

 Leuk  dat  je  dit  jaar  Geneeskunde  gaat  studeren!  Voor  je  ligt  de  samenvatting  van  het  vak  1A1. 
 Slim  Academy  heeft  de  belangrijkste  studiestof  voor  je  samengevat.  Zo  kun  jij  zo  prettig  mogelijk 
 studeren.  We  wensen  je  alvast  succes  met  studeren  en  natuurlijk  met  het  behalen  van  jouw 
 eerste studiepunten! 

 Krijg nu de 1e MAAND van een abonnement GRATIS via de MFVR! 
 Wil  jij  de  Slim  Academy  samenvattingen  van  jouw  vakken  altijd  als  eerste  in  huis  hebben  zodat  jij 
 op  tijd  kan  beginnen  met  studeren?  Gebruik  dan  de  kortingscode  MFVR-ABO  bij  het  afsluiten  van 
 een abonnement en krijg de eerste maand van jouw abonnement helemaal gratis! 
 Ga hiervoor naar  www.slimacademy.nl  en voeg de kortingscode  toe in je winkelmand. 

 Werken bij 
 Slim  Academy  is  altijd  op  zoek  naar  gemotiveerde  studenten!  Lijkt  het  je  leuk  om  bij  ons  aan  de 
 slag  te  gaan  met  het  samenvatten  en  nakijken  van  samenvattingen?  Dan  is  de  rol  van  Studieheld 
 zeker  iets  voor  jou.  Je  kunt  werken  vanuit  huis  ,  krijgt  een  riante  vergoeding  en  je  hebt  een 
 studiegerelateerde  bijbaan  die  goed  op  je  cv  staat.  Heb  je  interesse?  Stuur  dan  jouw  motivatie 
 en cv naar  klantenservice@slimacademy.nl  . 

 Auteursrechten voorbehouden 
 Houd  er  rekening  mee  dat  onze  samenvattingen  beschermd  zijn  door  de  auteurswet.  Dat 
 betekent  dat  het  doorverkopen  of  delen  van  onze  fysieke  en/of  digitale  samenvattingen  illegaal 
 is.  Als  je  wilt  dat  wij  samenvattingen  kunnen  blijven  aanbieden,  verzoeken  wij  je  jouw  eigen 
 exemplaar  te  kopen.  Als  je  vragen  hebt  of  schendingen  van  het  auteursrecht  wilt  melden,  kun  je 
 contact met ons opnemen via klantenservice@slimacademy.nl. 

 Stay in touch 
 Wil je verder op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via: 
 www.slimacademy.nl 
 @SlimAcademy.nl 
 klantenservice@slimacademy.nl 
 010 214 32 45 

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

 Te�m Sli� Aca���y 
 P.S.  De  samenvatting  is  geschreven  naar  eigen  inzicht  van  de  auteur.  Het  is  en  blijft  een  samenvatting, 
 die  als  aanvulling  op  de  verplichte  lesstof  gezien  moet  worden  en  geen  vervanging  is  van  de  verplichte 
 lesstof. 
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 Informatie over het vak 

 Je  staat  op  het  punt  de  voorbeeldsamenvatting  van  je  eerste  vak  van  de  studie  Geneeskunde  te 
 lezen.  Hierin  hebben  we  de  eerste  drie  casussen  opgenomen.  De  overige  casussen  vind  je  in  de 
 volledige samenvatting. 

 Studenten  die  starten  met  de  studie  Geneeskunde  in  Rotterdam  vinden  het  vaak  uitdagend  om 
 de  diepgang  te  bepalen  van  de  stof  die  je  zult  moeten  leren  voor  het  tentamen.  Maar  maak  je 
 geen  zorgen,  we  hebben  deze  samenvatting  geschreven  met  als  doel  je  door  dit  vak  heen  te 
 helpen.  Meerdere  topstudenten,  die  recentelijk  dit  vak  hebben  gevolgd,  hebben  hun  expertise 
 gedeeld  en  aan  deze  samenvatting  gewerkt,  om  je  te  helpen  met  de  dingen  waar  de  meeste 
 studenten mee worstelen bij het studeren van Geneeskunde. 

 We hebben gewerkt aan de volgende punten om je de beste hulp te bieden: 
 ●  Analyseren van oude examens om inzicht te geven in wat er wordt gevraagd; 
 ●  Eerstejaars  studenten  betrokken  bij  het  maken  van  deze  samenvatting,  om  ervoor  te 

 zorgen  dat  het  is  geschreven  op  een  manier  die  het  beste  is  voor  jou  om  mee  te 
 studeren; 

 ●  Gebruiken  van  oefen-  en  voorbeeldoefeningen  op  examenniveau,  zodat  je  de  beste 
 werkwijze krijgt. 

 Hoe kan je het beste studeren? 
 Tijdens  het  studeren  voor  dit  vak,  is  het  aanbevolen  dat  je  ook  delen  uit  het  boek  bestudeert 
 voor  een  beter  begrip,  omdat  het  extra  informatie  biedt.  Oefenen  is  ook  de  sleutel  tot  een  goed 
 cijfer  voor  dit  examen.  Om  je  goed  voor  te  bereiden  op  het  tentamen  zou  je  veel  oefenvragen 
 kunnen  maken.  Zo  kun  je  jezelf  testen  op  je  verworven  kennis  van  de  afgelopen  periode.  Op 
 deze  manier  kun  je  beter  de  vragen  van  het  examen  beantwoorden.  Je  vindt  een  paar  van  zulke 
 oefeningen in dit boekje. 

 Wat voor samenvattingen bieden we aan en wanneer kun je ze verwachten? 
 Voor  Geneeskunde  maken  wij  verschillende  typen  samenvattingen.  Hieronder  vind  je  een 
 overzicht van deze samenvattingen en wanneer je deze kan verwachten deze periode. 

 Studiehulp  Wat houd het in?  Wanneer? 

 SlimBuddy  De slimbuddy is een samenvatting waarin 
 vragen van oude tentamens worden uitgelegd 
 op basis van de leerstof van dit Thema. 

 Begin van het blok 

 Zelfstudieopdrachten  Deze samenvatting behandelt alle 
 zelfstudieopdrachten. Ideaal om al je 
 werkgroepen en opdrachten voor te bereiden. 

 Begin van het blok 

 Hoorcolleges  Alle relevante tentamenstof uit de 
 hoorcolleges. 

 2 weken voor het 
 tentamen 

 Vaardigheidsonderwijs  Alle relevante studiestof uit het 
 vaardigheidsonderwijs. 

 2 weken voor het 
 tentamen 

 Wrap-Up  De wrap-up is een compacte samenvatting van 
 alle hoorcolleges. Wil jij nog even alle 
 kernpunten en belangrijke begrippen 
 doorlezen, dan is de wrap-up perfect! 

 2 weken voor het 
 tentamen 
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 Hoofdstuk 1: Thema 1.A.1 week 1 
 Het volgende hoofdstuk gaat over de eerste week van thema 1.A.1. Hierin wordt algemene 
 informatie gegeven van celprocessen en -structuren, ethiek en consultvoering. 

 H1.4: Introductie & algemeen bouwplan gezonde mens 
 Introductie 
 Dit hoofdstuk komt overeen met de studiestof zoals deze is behandeld in hoorcollege 4 van 
 Thema 1.A.1 week 1. 

 Algemeen bouwplan van het dierenrijk 
 Het algemene bouwplan van de organismen binnen het dierenrijk voldoen allemaal ten minste 
 aan de volgende basisfuncties: 

 ●  Stevigheid; 
 ●  Voortbeweging; 
 ●  Energiehuishouding; 
 ●  Regulatie (controle); 
 ●  Replicatie; 
 ●  Zintuigen; 
 ●  Actie-reactie. 

 Daarnaast bestaat het algemene bouwplan vaak uit: 
 ●  Kop; 
 ●  Romp; 
 ●  Staart; 
 ●  Ledematen. 

 Ook het bouwplan van de mens houdt zich grotendeels aan het algemene bouwplan van het 
 dierenrijk. De (nauwe) relatie tussen verschillende soorten is vaak terug te vinden in de 
 overeenkomsten binnen de verschillende bouwplannen. 

 Indeling van het dierenrijk 
 Op basis van de verschillen tussen de bouwplannen zijn de soorten organismen geclassificeerd. 
 Classificatie wordt vaak gedaan aan de hand van  fylogenie  .  Hierbij worden de soorten geordend 
 op basis van hun verwantschap.  Classificatie  houdt  in dat het dierenrijk onderverdeeld is in 
 stammen. 

 Anatomie bestuderen 
 Anatomie kan  regionaal  of  systematisch  bestudeerd  worden. Als iets regionaal bestudeerd 
 wordt, kijkt men naar één klein stukje van het lichaam. Systematisch bestuderen houdt in dat 
 structuren bekeken worden in relatie tot elkaar door bijvoorbeeld het gehele maag-darmkanaal 
 of het gehele zenuwstelsel te bestuderen. 
 Onderdelen van de systemische anatomie zijn: 

 ●  Tractus circulatorius  (hart- en bloedvatenstelsel); 
 ●  Tractus respiratorius  (ademhalingsstelsel); 
 ●  Tractus digestivus  (spijsverteringsstelsel); 
 ●  Tractus urogenitalis  (nieren, urinewegen en geslachtsorganen); 
 ●  Systema nervosum  (zenuwstelsel); 
 ●  Tractus locomotorius  (bewegingsapparaat); 
 ●  Lymfesysteem  ; 
 ●  Endocrien systeem  ; 
 ●  Integumentair systeem  (huid, schubben, haar, nagels  en zweetklieren). 
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 H1.5: Algemeen bouwplan cellen en organen 

 Introductie 
 Dit hoofdstuk komt overeen met de studiestof zoals deze is behandeld in hoorcollege 5 van 
 Thema 1.A.1 week 1. 

 Ontwikkeling van leven 
 De ontwikkeling van leven kan grofweg worden onderverdeeld in de volgende stappen: 

 ●  Ontstaan van planten; 
 ●  O  2  -concentratie stijgt; 
 ●  Ontstaan van DNA en RNA; 
 ●  Ontstaan van bacteriën; 
 ●  Ontstaan van eukaryoten en multicellulaire organismen; 
 ●  Ontstaan van verschillende bouwplannen; 
 ●  Ontstaan van een grote verscheidenheid aan organismen. 

 Eukaryoot tegenover prokaryoot 
 Het ontstaan van eukaryote cellen is een belangrijke stap in de evolutie en dus daarbij belangrijk 
 in de ontwikkeling van leven. Eukaryote cellen zijn ontstaan door endosymbiose van prokaryote 
 cellen. Eukaryote cellen hebben eigenschappen die voordeel hebben over de eigenschappen van 
 hun voorlopers, de  prokaryote cellen  . De belangrijkste  verschillen staan in de volgende tabel. 

 Eukaryoten en prokaryoten 

 De eukaryote cel:  De prokaryote cel: 

 ●  Groter, wegens de energiehuishouding; 
 ●  Membraangebonden functie; 
 ●  Bevat een celkern (nucleus) met een 

 membraan; 
 ●  DNA met histonen in de kern; 
 ●  Compartimenten, oftewel organellen met 

 membraan; 
 ●  Mitochondria voor de energievoorziening; 
 ●  80S ribosomen; 
 ●  Een celwand in het geval van een 

 plantaardige cel. 

 ●  Kleiner; 
 ●  Een celwand; 
 ●  Energievoorziening op basis 

 ionenpompen: e-transport 
 (beperkte capaciteit); 

 ●  70S ribosomen. 

 Bron: HC.5 Algemeen bouwplan cellen en organen, van R.A. Brooijmans 

 De ionenpompen in de prokaryote cel worden gebruikt voor de energiehuishouding in het 
 celmembraan. Dit celmembraan heeft relatief een klein oppervlak waardoor er een beperkte 
 hoeveelheid ionen kunnen getransporteerd worden en er dus ook een beperkte hoeveelheid 
 energie kan worden opgewekt/verbruikt. Het gevolg hiervan is dat de groei van de cel wordt 
 beperkt. De prokaryote heeft dus een beperkte celgrootte. 
 De 80S en 70S ribosomen hebben een eenheid ‘S’. Dit is de Svedberg eenheid voor de 
 sedimentatiesnelheid. De sedimentatiesnelheid is de mate van snelheid waarmee een deeltje in 
 een centrifugaal veld wordt bewogen. Hoe zwaarder en groter een deeltje is, des te hoger de 
 sedimentatiesnelheid. 
 Ribosomen bevatten  ribosomale RNA.  Dit is essentieel  voor het afschrijven van genetische 
 informatie naar eiwitten. Deze rRNA bevat een rRNA subunit. Tussen alle verschillende 
 organismen is dit een geconserveerd deel. Hierdoor kunnen organismen makkelijker 
 geclassificeerd worden. In de volgende afbeelding is dit te zien. 
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 Bron: Essential cell biology, vierde editie, 2014, Figuur 9-23. 

 Endosymbiont theorie van eukaryote evolutie 
 De endosymbiont theorie van eukaryote evolutie stelt dat vanuit prokaryote vooroudercellen, 
 anaerobische eukaryote vooroudercellen zijn ontstaan. Deze ontwikkeling gaat gepaard met 
 endosymbiose  , oftewel het samenleven van een prokaryotische  cel in een gastheercel. De vier 
 belangrijkste endosymbiotische gebeurtenissen zijn: 

 ●  De aanhechting van een spirochaete bacterie, dat zorgde voor de vorming van 
 microtubuli en cilia; 

 ●  De opname van een alpha proteobacterie heeft geleid tot de ontwikkeling van 
 mitochondriën; 

 ●  De opname van een cyanobacterie heeft geleid tot de ontwikkeling van chloroplasten; 
 ●  De opname van een eencellige roodwiercel heeft geleid tot de ontwikkeling van 

 chloroplasten met een dubbele membraan. 

 Verticale en horizontale gentransfer 
 Wanneer genetisch materiaal wordt uitgewisseld van ouder op kind binnen dezelfde soort, 
 spreek je van  verticale gentransfer  . Deze uitwisseling  vindt dus plaats van ouder op nakomeling 
 en deze individuen staan verticaal ten opzichte van elkaar in de stamboom. Bij  horizontale 
 gentransfer  vindt de genenuitwisseling plaats tussen  individuen van verschillende soorten, dit 
 heeft gezorgd voor diversiteit. 

 De eerste stappen van  eukaryotisering  geven duidelijk  de verschillen weer tussen prokaryote 
 cellen en eukaryote cellen. 

 ●  Verlies van de starre celwand en het plooien van het celmembraan. Dit leidt tot een 
 groter inwendig oppervlak, waardoor transport in en uit de cel makkelijker wordt; 

 ●  Het flexibel worden van het celmembraan maakt fagocytose mogelijk. Dit betekent dat 
 het celmembraan zich sluit om vaste deeltjes en holtes (fagosomen) vormt binnen de cel; 

 ●  Het ontstaan van een cytoskelet door microtubuli en microfilamenten (bestaande uit 
 respectievelijk tubuline en actine); 

 ●  Het ontstane cytoskelet maakt inwendig transport, amoeboïde bewegingen en 
 compartimentering mogelijk. 

 Celorganellen in een eukaryote cel 
 In een eukaryotische cel zijn alle celorganellen omgeven door een membraan. De rest van de cel 
 bestaat uit cytosol. Hieronder staan een aantal onderdelen van de cel weergegeven die in de 
 komende colleges verder worden uitgewerkt: 

 ●  Cytoplasma  : alles binnen het plasmamembraan behalve  de nucleus; 
 ●  Cytosol  : de vloeistof in de cel; 
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 ●  Cel-/plasmamembraan  : fosfolipidenlaag die de cel omgeeft. Fosfolipiden zijn aan de 
 staartkant hydrofoob en aan de kopkant hydrofiel. Hierdoor wordt de bilaag spontaan 
 gevormd door de aantrekkingskracht tussen de hydrofobe staarten. 

 ○  Aan/door het celmembraan zitten: 
 ■  Glycocalyx  : bestaande uit  glycoproteïnen,  oftewel  alle suikerstructuren, 

 die buiten de cel uitsteken. Op deze laag zitten herkenningsreceptoren; 
 ■  Transmembraaneiwitten; 
 ■  Perifere eiwitten; 

 ●  Celkern/nucleus  : omgeven door een membraan met poriën  en verbonden met het ruw 
 endoplasmatisch reticulum. Er zijn donkere plekken zichtbaar (heterochromatine) met 
 daartussen lichtere plekken (euchromatine); 

 ●  Nucleolus  : een structuur in de nucleus waar transcriptie  van ribosomaal RNA plaatsvindt 
 en waar ribosomale subunits worden geassembleerd: RNA + eiwit; 

 ●  Endoplasmatisch  reticulum  : het ruwe ER (rER) bevat  ribosomen op het membraan en 
 deze hebben samen als functie het RNA te transleren, de ontstane eiwitten te vouwen en 
 deze verder te transporteren. Het gladde (smooth) ER (sER) heeft als functie om 
 glycogeen, steroïden en fosfolipiden te synthetiseren. Daarnaast slaat het ook calcium en 
 glycogeen op; 

 ●  Golgi-apparaat  : hier worden eiwitten en vetten verwerkt  en verpakt in blaasjes. Soms 
 voegt het Golgi-apparaat nog suikers (glycosylering) of fosfaatgroepen (fosforylering) toe 
 aan de eiwitmoleculen voordat de pakketjes worden verzonden. Dit apparaat kan worden 
 vergeleken met een postkantoor. Hierbij dient een signaalpeptide aan een eiwit als een 
 postcode; 

 ●  Mitochondriën  : deze zijn herkenbaar aan de vouwingen  van het binnenste membraan 
 (cristae). Hier vindt synthese van ATP plaats door middel van oxidatieve fosforylering. Het 
 binnenmembraan van een mitochondrium heeft een groot oppervlak (door de cristae), 
 waardoor tussen de matrix (de ruimte tussen de cristae) en de intermembrane ruimte 
 een H  +  -gradiënt gecreëerd kan worden. Bij de omzetting  van  adenosinedifosfaat (  ADP  ) 
 naar  adenosinetrifosfaat  (  ATP  ) wordt de protonengradiënt  verlaagd; 

 ●  Lysosomen  : deze zijn verantwoordelijk voor de afvalverwerking  van de cel door middel 
 van enzymen. Er zijn allerlei enzymen aanwezig om verschillende stoffen af te breken. 
 Deze worden geactiveerd door de lage pH in het lysosoom. Het lysosoom heeft een 
 membraan en is dus afgesloten van de neutrale pH van het cytosol. Met behulp van een 
 ionenpomp wordt H  +  gepompt in het lysosoom, waardoor  het zuur is. 

 ●  Cytoskelet  : de intermediaire filamenten geven structuur  aan de cel. De actine 
 microfilamenten spelen een rol bij de beweging van de cel. Microtubuli filamenten spelen 
 een rol bij het transport in de cel; 

 ●  Membranen om organellen  : deze spelen een grote rol  bij het mogelijk maken van 
 transport. Deze (membraan) dynamiek bestaat uit: 

 o  Intracellulair transport  : dit is transport binnen  de cel. Dit transport wordt 
 geregeld via signaalpeptiden. Wanneer deze de juiste sequentie hebben, kunnen 
 ze naar de juiste bestemming worden getransporteerd. Dit transport kan 
 plaatsvinden met behulp van poriën, membranen of blaasjes (door middel van 
 endo- en exocytose); 

 ●  Exocytose  : transportering van eiwitten, die zijn aangemaakt  en 
 verpakt in het Gogli, naar buiten de cel. 

 o  Extracellulair transport:  Dit is transport buiten  de cel. Dit kan plaatsvinden door 
 respectievelijk endo- en exocytose. Vesicles (transportblaasjes) kunnen 
 endocyteren of exocyteren. Bij endocytose neemt de cel stoffen op door deze in 
 te sluiten met celmembraan. Dit is dus wanneer deeltjes naar binnen de cel 
 worden getransporteerd. Exocytose is het omgekeerde proces, waarbij de vesicle 
 met het membraan fuseert en dan de inhoud aan het externe milieu afscheidt. 
 Dit is dus wanneer deeltjes naar buiten de cel worden getransporteerd. 
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 Histologie 
 Uit een bevruchte eicel kunnen maar vier typen basisweefsel ontstaan: 

 ●  Epitheel  (dekweefsel): klier en huid. Dit dient ter  bedekking/bekleding van organen; 
 ●  Bindweefsel  : bloed en kraakbeen. Dit dient als verbinding  tussen verschillende weefsels. 

 Het kan zich ook specialiseren tot kraakbeen en bot. 
 ●  Zenuwweefsel  ; voor communicatie en elektrische geleiding  door het lichaam. 
 ●  Spierweefsel  . 

 Belangrijkste punten 
 1.  Volgens de endosymbiont theorie zijn eukaryote cellen tijdens de evolutie ontstaan door 

 endosymbiose van prokaryote cellen; 
 2.  Door eukaryote cellen is schaalvergroting en meercelligheid mogelijk; 
 3.  Belangrijk bij eukaryote cellen zijn de compartimenten (organellen) met gespecialiseerde 

 functies. Hierbij is intracellulair transport van belang; 
 4.  Verschillende transcriptie profielen leiden tot verschillende celtypen; 
 5.  Er zijn vier basistypen weefsel: epitheel, bindweefsel, spierweefsel en zenuwweefsel. 
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 H1.6: Van DNA via RNA naar eiwit 

 Introductie 
 Dit hoofdstuk komt overeen met de studiestof zoals deze is behandeld in hoorcollege 6 van 
 Thema 1.A.1 week 1. 

 DNA 
 DNA is een keten van deoxyribose fosfaat met een base daaraan gekoppeld. Deze base kan A, C, 
 G of T zijn. DNA is  dubbelstrengs  , waarbij de twee  strengen  antiparallel  om elkaar heen 
 draaien. Deze dubbele helix heeft een brede en een smalle groeve. Wanneer één streng 
 onderzocht wordt, kan de andere streng achterhaald worden door de  complementariteit  van 
 de strengen: het feit dat een A (adenine base) altijd aan een T (thymine base) gekoppeld is en een 
 C (cytosine base) altijd aan een G (guanine base). 

 In het DNA ligt alle genetische informatie opgeslagen. Dit DNA wordt afgelezen en de genen 
 worden omgezet in eiwitten die de genetische informatie uitvoeren. Het DNA is een blauwdruk 
 van de mens en zorgt ook voor overerving van eigenschappen. 

 Het centrale dogma in de biologie 
 Volgens het centrale dogma zit er in het DNA de informatie voor de eiwitsynthese. De 
 boodschapper is mRNA (messenger RNA) en voor ieder gen en dus ieder eiwit bestaat er een 
 mRNA. De weg van DNA naar eiwit bestaat uit twee processen: 1)  transcriptie  van het DNA, 
 waarbij RNA gevormd wordt en 2)  translatie  , waarbij  het mRNA wordt vertaald naar aminozuren 
 voor de vorming van een eiwit. Dit centrale dogma is niet allesomvattend. DNA kan namelijk 
 bijvoorbeeld ook coderen voor rRNA of tRNA. Deze andere RNA’s worden niet omgezet tot 
 eiwitten. 

 Figuur: Centraal dogma  .  Bron: HC.6 Van DNA via RNA  naar eiwit, van A. Verhoeven 

 Het  genoom  is het totaal aan genetische informatie,  die voor elke cel hetzelfde is. Het 
 transcriptoom  zijn alle RNA-moleculen van een cel  of organisme. Dit is echter steeds 
 verschillend. Het genoom is dus een vaste waarde en het transcriptoom is een momentopname. 
 Ook hebben we het proteoom, wat de verzameling is van alle eiwitten van een cel of organisme. 
 Het proteoom is een momentopname en het vormt samen met het transcriptoom het  fenotype. 
 De  transcriptionele regulatie  zegt dus iets over waar  en wanneer iets tot expressie komt. 
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 De genetische code 
 De genetische code bestaat uit  tripletcodes  die van  het 5’-uiteinde naar het 3’-uiteinde worden 
 afgelezen. Een triplet bestaat uit drie opeenvolgende nucleotiden die samen coderen voor een 
 aminozuur. Het RNA wordt dus afgelezen van het 5’-einde richting het 3’-einde. Eiwitten worden 
 daarmee gesynthetiseerd van de N-terminus richting C-terminus. 
 Afhankelijk van waar in het mRNA-molecuul begonnen wordt met aflezen, verschilt het leesraam 
 en daarmee het eiwit. Er zijn drie mogelijke leesramen. Deze wordt bepaald door het startcodon 
 (AUG, methionine). 
 De startplaats voor transcriptie in het DNA wordt gevonden door de zogenaamde TATAA-box. Dit 
 is de markering voor waar de RNA-polymerase moet beginnen met aflezen. 

 Translatie door het ribosoom en tRNA 
 Het tRNA is een onderdeel van het ribosoom. Het molecuul tRNA zwemt los in de cel en bevat 
 aan de ene zijde een triplet base code, een anticodon, en aan de andere zijde een aminozuur. 
 Met behulp van een complementaire anticodon (3’ naar 5’) herkent een tRNA een tripletcode in 
 een mRNA. Een mRNA wordt gesynthetiseerd van 5’ naar 3’. De peptideketen wordt van de N- 
 naar de C-terminus opgebouwd. 

 Een ribosoom werkt alleen als de kleine (40S) en de grote (60S) subunit samen zijn gevormd tot 
 een complex. De  kleine subunit  van het ribosoom herkent  het 5'-einde RNA: er ontstaat een 
 codon-anticodon interactie. 
 In de  grote subunit  worden aan het tRNA de aminozuren  aan elkaar geregen. Op de A-site van 
 de kleine subunit komt een nieuw tRNA-molecuul. Als het anticodon van dit molecuul past op het 
 codon in het mRNA, wordt de peptideketen aan het nieuwe, bij het anticodon passende 
 aminozuur, gebonden van het nieuwe tRNA. Vervolgens verplaatst het tRNA naar de P-site waar 
 de polymerisatie plaats vindt door middel van  peptidyl  transferase  . Peptidyl transferase zorgt 
 dat de verbinding tussen het aminozuur en de tRNA op de E-site wordt verbroken. Deze 
 verbinding komt namelijk tussen dat aminozuur en de aminozuur op de P-site. Hierbij wordt de 
 peptideketen dus langer. Het ribosomale RNA katalyseert deze activiteit. Wanneer de 
 polymerisatie is beëindigd, verplaatst het tRNA-molecuul, die de peptideketen weer heeft 
 afgestaan aan een nieuw tRNA-molecuul in de A-site, zich naar de E-site. Daar wordt het tRNA 
 losgelaten. 
 Op de volgende afbeelding is een tRNA-molecuul te zien. Hierbij is duidelijk het anticodon te zien 
 dat kan binden aan een codon op de mRNA en aan de andere zijde het tripletcode dat codeert 
 voor het aminozuur. 

 tRNA-molecuul 

 Bron: Essential Cell Biology, Alberts, pagina 242 
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 Het ribosoom: een ribonucleoprotein complex 
 Een ribosoom (80S) bestaat uit de hierboven genoemde grote en kleine subunit. Deze subunits 
 zijn gebouwd uit eiwitten waar rRNA omheen gedrapeerd is. ‘S’ staat voor de snelheid van de 
 sedimentatie in de ultracentrifuge. Over het algemeen geldt hoe groter het deeltje, hoe sneller 
 deze sedimentatiesnelheid, maar ook de geometrie speelt een rol. Een ribosoom: 40S en 60S telt 
 dus niet samen tot 100S, maar tot 80S. rRNA dient als structuurelement en als katalysator. 

 Het juiste/open leesraam 
 Het kiezen van het juiste leesraam: de kleine subunit herkent de 5’-cap van het mRNA en gaat 
 met behulp van ATP langs het mRNA lopen totdat deze het startcodon tegenkomt (meestal het 
 eerste AUG). De grote subunit koppelt aan de kleine subunit en de translatie vindt plaats tot aan 
 het stopcodon. AUG bepaalt dus het leesraam. Dit leesraam wordt het open leesraam (ORF = 
 open reading frame  ) genoemd, omdat hierin geen stopcodon  voorkomt. Vaak zijn er meerdere 
 ribosomen aan het werk op één mRNA. Zo worden per mRNA meerdere eiwitten gemaakt. Voor 
 het stopcodon bevindt zich een 5’-UTR (untranslated region) en vanaf het stopcodon bevindt zich 
 het 3’-UTR. 

 Peptideketen wordt functioneel eiwit 
 Voordat een peptideketen een functioneel eiwit wordt, vinden er een aantal stappen plaats: 

 ●  Vouwing van het eiwit: vorming van de 3D-structuur (tijdens/na synthese); 
 ●  Post-translationele modificaties: verwijdering/verandering van aminozuren (na synthese); 
 ●  Eiwitsortering: transport van het eiwit naar het juiste organel (tijdens/na synthese). 

 Transcriptie 
 DNA-helicase trekt de twee strengen van het DNA uit elkaar. RNA-polymerase leest de 
 matrijsstreng  ofwel de  templatestreng  af. De RNA-synthese  vindt dus plaats van 5’ naar 3’. De 
 template streng wordt dus afgelezen van 3’ naar 5’. Deze bevat vanwege de complementariteit 
 dezelfde code als de  coderende streng  . 
 Het RNA-polymerase complex raced met 30 nucleotiden/sec langs het DNA. De  initiatie fase  is 
 de fase waarin het RNA-polymerase bindt aan de promotor (een code in het DNA). 

 Bij eukaryoten moet het mRNA vanuit de kern naar het cytosol worden getransporteerd, waar 
 veel RNAses aanwezig zijn. Deze enzymen breken RNA af. Om dit te voorkomen vindt er 
 RNA-processing  plaats in de kern: 

 ●  Het 5' uiteinde, het begin van het mRNA, krijgt een afsluitend kapje, een omgekeerde 
 base (cap) via een trifosfaat binding. Dit gebeurt al zodra er een stukje mRNA uit het 
 RNA-polymerase komt; 

 ●  Het 3' einde krijgt een poly-A-staart. RNAse kan het molecuul aan het uiteinde afbreken 
 zonder dat het coderende RNA wordt beschadigd; 

 ●  RNA-splicing: intronen (niet-coderende stukken DNA) worden verwijderd. Intronen zijn 
 vaak vele malen langer dan exonen. Bovendien is er in een streng RNA altijd één exon 
 méér dan het aantal intronen. Bij de grenzen tussen intronen en exonen zitten grote 
 eiwitcomplexen/exon-junction complexen die het RNA ook middenin beschermen. 

 In de kern worden de cap en de poly-A-staart naar elkaar toe gebracht. Hierdoor ontstaat er een 
 complex. Bij de eerste translatie (‘pionier ronde’) wordt dit complex herkend door allerlei 
 eiwitten. De kleine ribosoom-subunit herkent het gevormde complex en begint dan met 
 translatie. De exon-junction complexen worden verwijderd. Ook de cap wordt verwijderd en 
 vervangen met een complex dat geschikter is voor de translatie. 

 RNA-modificatie bepaalt de efficiëntie van de transcriptie. De eiwit constellatie wordt makkelijker 
 herkend door de kleine ribosomale subunit, waardoor de transcriptie sneller plaats kan vinden. 
 Wanneer er steeds meer kleine ribosomale subunits zich binden aan de eiwit constellatie, 
 ontstaat er  bulk translatie. 
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 Regulatie van transcriptie 
 Een gen bevat ook informatie over de regulatie van transcriptie. Wanneer de transcriptie van 
 start gaat wordt bepaald door andere codes: de enhancers (deze kunnen zich overal bevinden 
 behalve op de promotor). Deze enhancers worden herkend door allerlei genregulatie eiwitten die 
 translatie reguleren. De enhancer is een kort gebied DNA dat door activatoren de kans kan 
 vergroten dat de transcriptie van een bepaald gen kan plaatsvinden. 
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 H1.7: Komen tot de kern van de zaak 

 Introductie 
 Dit hoofdstuk komt overeen met de studiestof zoals deze is behandeld in hoorcollege 7 van 
 Thema 1.A.1 week 1. 

 Functies van de celkern (nucleus) 
 In de celkern is de genetische informatie van een organisme opgeslagen in de vorm van 
 chromatine  . De verdubbeling (  replicatie  ) van deze  genetische informatie vindt ook plaats in de 
 celkern. Aangezien er beschadigingen in het DNA  kunnen optreden, vindt hier ook 
 kwaliteitsbewaking van het DNA plaats (  reparatie  ).  Voor het toepassen van het erfelijk materiaal 
 vindt er in de kern verder ook  transcriptie  plaats.  De hierbij gevormde RNA-moleculen worden 
 in de celkern  geprocessed  (  capping, tailing, splicing  ).  Splicing is het verwijderen van de intronen. 
 De celkern bevat daarnaast ook de informatie voor de synthese van ribosomaal RNA (  rRNA  ) en 
 ribosomale eiwitten.  Er vindt in de kern assemblage tussen de eiwitten en het rRNA plaats. 
 Tenslotte vindt er in de celkern  selectief transport  van eiwitten en RNA’s plaats. 

 Bouw van de celkern 
 De  macrostructuur  van de celkern gaat over de vorm,  grootte en dichtheid van de celkern. Deze 
 verschillen per weefselsoort. In spierweefsel is de kern bijvoorbeeld smal en langgerekt, terwijl in 
 een granulocyt de kern gefragmenteerd is en in een spermacel is de kern samengeperst tot een 
 soort kleine kristal. 

 De  microstructuur  van de celkern gaat over de kern  met een  kernenvelop  . De kernenvelop is 
 een dubbel membraan rond de kern met  kernporiën  . In  de kern bevindt zich: 

 ●  Condensed/heterochromatine:  dit is het donker gekleurde  gedeelte van de celkern. 
 Doordat de chromatine op elkaar geperst ligt, is er weinig ruimte voor 
 transcriptiefactoren. Hierdoor is het silent/transcriptioneel inactief; 

 ●  Dispers-/euchromatine:  dit is het licht gekleurde  gedeelte van de celkern. Doordat er 
 veel ruimte is tussen de chromatine is er genoeg ruimte voor de transcriptiefactoren. Het 
 is dus transcriptioneel actief. Zo bindt het aan DNA en zorgt het ervoor dat het gen wordt 
 afgelezen. 

 ○  Een  nomoblast  bevat bijna geen dispers chromatine  waardoor de transcriptie 
 activiteit verslechterd. 

 Naarmate een cel meer gespecialiseerd is, zijn er meer genen uitgeschakeld en is er dus meer 
 heterochromatine. Chromatine zit ongelijk verdeeld over de kern en geeft daarom een vlekkerig 
 beeld. 

 De microstructuur van chromatine betreft de dubbele helix van DNA. Deze zit 2,5 keer om een 
 groepje van acht histonen gewikkeld, die weer zijn opgebouwd uit basische eiwitten. Samen 
 vormt dit een nucleosoom. Tussen de nucleosomen bevinden zich ook  linker DNA  . 
 Wegens het feit dat DNA zuur is, bindt dit gemakkelijk (dit is de structuur van euchromatine). 
 Vervolgens winden deze nucleosomen zich ook weer op tot een  solenoïde  (dit is de structuur van 
 heterochromatine). Op het moment dat de cel chromosomen gaat vormen, kan deze streng nog 
 zo’n twee keer opgewonden worden. Bij transcriptie moet het DNA weer ontvouwen worden. 

 Bouw van de  nucleolus 
 De vorm van de nucleolus, ofwel het kernlichaam, is net als die van de nucleus zeer variabel. Ook 
 het aantal is variabel. De nucleolus is over het algemeen een donkere, ronde structuur die je 
 middenin de celkern kan onderscheiden. Twee nucleoli kunnen fuseren en een nucleolus kan 
 zich ook opdelen tot twee nucleoli. 
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 De functie van de nucleolus 
 De functie van de nucleolus is de synthese van ribosomale subeenheden. Ribosomen worden 
 gevormd uit ribosomale eiwitten en specifieke rRNA’s en zijn nodig voor translatie in het 
 cytoplasma.  Een zeer hoge concentratie van genen die rRNA produceren wordt samen de 
 nucleolus organisator  genoemd. De genen coderend voor  rRNA worden door RNA-polymerases 
 I en II afgelezen. Deze transcriptie gebeurt bij de promotor. Vanaf daar worden veel verschillende 
 rRNA-moleculen tegelijkertijd gemaakt. Op de plek waar deze rRNA-moleculen het kortst zijn, zit 
 de promotor. De langste rRNA-moleculen zitten aan het DNA vast op het verste punt van de 
 promotor. Door dit continue proces ontstaat er een soort kerstboom figuur (korte strengen 
 bovenin, lange onderin). 

 De ribosomale eiwitten ondergaan het ‘normale’ eiwitsynthese proces: transcriptie van DNA naar 
 mRNA in de kern en translatie van mRNA naar eiwit in cytosol. Als de eiwitten gesynthetiseerd 
 zijn, worden ze naar de nucleolus getransporteerd om daar samen met het rRNA een subunit van 
 het ribosoom te vormen. 

 Bouw van de kernenvelop en de kernporiën 
 Het membraan om de kern is een dubbel membraan. Het loopt over in het endoplasmatisch 
 reticulum. De binnenkant van de kernenvelop bestaat uit nucleair lamine, een netvormige 
 structuur. De nucleaire lamina geeft stevigheid. Bij bepaalde plekken langs het membraan zit 
 geen lamina, dit zijn kernporiën. Op histologische plaatjes zien kernporiën eruit als kratertjes op 
 de celkern. 

 Functie van de kernenvelop en de kernporiën 
 In de kernporiën zitten transporteiwitten. Deze complexen zijn polair en kunnen iets specifiek 
 naar binnen of buiten laten. Transporters zijn in staat om te herkennen of eiwitten in of uit de 
 kernporie getransporteerd moeten worden. Eiwitten zijn daarom uitgerust met een  nucleair 
 import signaal  of een  nucleair export signaal  die  de transporters kunnen herkennen. Onder 
 andere eiwitten, tRNA en mRNA worden door de kernporiën vervoerd. 

 De kernenvelop verdwijnt tijdens de mitose en wordt tijdelijk opgeslagen in vesicles. Als de cel 
 snel moet delen (bevruchte eicel, of kankercel) maakt deze alvast kernporiën aan in het ER, ook 
 wel de geannuleerde lamellen genoemd. Er is sprake dus van voorraadvorming. Het 
 endoplasmatisch reticulum is dus ook verantwoordelijk voor de aanmaak van de kernenvelop. 

 Mutaties in het DNA 
 Mutaties zijn ‘fouten’ in het DNA van een cel. Er zijn verschillende soorten mutaties: 

 ●  Puntmutaties (één basenpaar is veranderd): 
 ○  Missense mutatie  :  het gemuteerde codon codeert nu  voor een ander aminozuur; 
 ○  Nonsense mutatie  : het gemuteerde codon is nu een stopcodon  die de translatie 

 vervroegd stopt (UAA, UAG, UGA); 
 ○  Silence mutatie  : het gemuteerde codon codeert nog  steeds voor hetzelfde 

 aminozuur en heeft dus geen gevolgen voor het genproduct. 
 ●  Frameshift mutaties  : 

 ○  Insertie  : er komt 1 of er komen meerdere nucleotiden  bij. Als dit aantal niet een 
 veelvoud van drie is, veranderd het leesraam; 

 ○  Deletie  : er verdwijnt 1 of er verdwijnen meerdere  nucleotiden. Als dit aantal niet een 
 veelvoud van drie is, veranderd het leesraam; 

 ●  Splice mutaties  : 
 ○  Splice acceptor mutatie  : een mutatie in de acceptor  site: waarbij een exon tot een 

 intron wordt gerekend en het mRNA dus een exon mist; 
 ○  Splice donor  mutatie  : een mutatie in de donor site:  waarbij een intron tot een exon 

 wordt gerekend en het mRNA dus een intron erbij heeft, dit kan zorgen voor een 
 frameshift en uiteindelijk een korter eiwit. Omdat het spliceosoom de spice-donor 
 niet kan vinden, pakt het een ‘cryptic’ donor site. 

 ■  Spliceosomen  herkennen de donor en acceptor-side. 
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 Lengte mRNA  Lengte eiwit 

 Missense mutatie  Blijft hetzelfde  Blijft hetzelfde 

 Nonsense mutatie  Blijft hetzelfde  Korter 

 Insertie  Langer  Korter 

 Deletie  Blijft hetzelfde  Korter 

 Splice-acceptor site mutatie  Korter  Eiwit 

 Splice-donor site mutatie  Langer  Korter 

 Synoniem mutatie  Blijft hetzelfde  Blijft hetzelfde 

 Bron: HC.7 Komen tot de kern van de zaak., van Jaegle. 

 Erfelijke ziekten, autosomaal overdraagbaar 
 Er zijn twee typen autosomale overerving, te weten de autosomaal dominante overerving en de 
 autosomaal recessieve overerving. Kenmerken van deze typen overerving zijn: 

 ●  Autosomaal dominante overerving: 
 ○  Het defecte gen ligt op een autosoom (geen geslachtschromosoom); 
 ○  Heterozygoten lijden aan de ziekte; 
 ○  Van een patiënt lijdt altijd een ouder zelf ook aan de ziekte; 
 ○  Gezonde ouders hebben gezonde kinderen. 

 V/M  A  a 

 A  AA  Aa 

 A  AA  Aa 

 Er is dus 50% kans om de ziekte te ontwikkelen. 

 ●  Autosomaal recessieve overerving: 
 ○  Defecte gen ligt op een autosoom; 
 ○  Patiënt heeft altijd twee defecte allelen; 
 ○  Beide ouders zijn drager. 

 V/M  A  a 

 A  AA  Aa 

 a  Aa  aa 
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 Er is dus ¼ kans op een ziek kind, en ⅔ kans van de gezonde mogelijkheden om een drager te 
 zijn. 

 H1.8: Eiwitstructuur en enzymwerking 

 Introductie 
 Dit hoofdstuk komt overeen met de studiestof zoals deze is behandeld in hoorcollege 8 van 
 Thema 1.A.1 week 1. 

 Eiwitten 
 Er zijn vier verschillende structuurniveaus van eiwitten te onderscheiden. Op elke 
 structuurniveau spelen andere bindingen een rol, zie hiervoor onderstaande tabel. 

 Eiwitstructuren 
 Eiwitstructuur  Toelichting  Bindingen 

 Primaire structuur  Deze structuur betreft de 
 aminozuurvolgorde. Deze is 
 afhankelijk van de 
 nucleotidenvolgorde in het 
 coderende deel van het DNA. 

 ●  Peptidebindingen (covalent), 
 zijn krachtig. 

 Secundaire structuur  Deze structuur betreft: 
 ●  De  alfahelix  ; 
 ●  De  betastrand  ; 
 ●  Losse stukjes eiwit. 

 Waarbij de alfahelix een 
 spiraalvorm heeft en de 
 betastrand een plaatstructuur. 
 Onderling lopen betastrands vaak 
 (anti)parallel, wat resulteert in een 
 betasheet. 

 ●  Waterstofbruggen 
 (H-bruggen) tussen 
 peptiden. 

 ●  Liggen de restgroepen 
 allemaal aan dezelfde kant, 
 dan vormt zich een alfahelix. 
 Liggen de restgroepen juist 
 zo ver mogelijk uit elkaar, 
 dan vormt zich een 
 betastrand. Zijn minder 
 krachtig. 

 Tertiaire structuur  Deze structuur betreft de 
 interacties tussen secundaire 
 structuren. 

 ●  Waterstofbruggen; 
 ●  Hydrofobe ‘krachten’; 
 ●  Vanderwaalskrachten; 
 ●  Ionogene bindingen; 
 ●  Zwavelbruggen (covalent).  Quaternaire structuur  Verzameling van verschillende 

 eiwitten (subunits) die één geheel 
 vormen. 

 Bron: HC.8 Eiwitstructuur en enzymwerking, van A. Verhoeven 

 Aminozuren 
 De variatie tussen verschillende soorten eiwitten is groot. Er zijn eiwitten voor de stevigheid van 
 cellen, opslag van aminozuren, transport van stoffen (hemoglobine), hormonale eiwitten, 
 receptoren, bewegingseiwitten en er zijn eiwitten in het immuunsysteem. Al deze eiwitten zijn uit 
 twintig verschillende aminozuren opgebouwd. 

 Een aminozuur heeft een amino- (  N-terminus  ) en een  carboxylgroep (  C-terminus  ), die samen 
 een peptidebinding kunnen vormen. Eiwitsynthese begint altijd bij de N-terminus en eindigt bij 
 de C-terminus. De restgroep (R-groep) is de groep die per aminozuur verschilt. 
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 Van secundaire structuur naar tertiaire structuur via vouwing 
 De restgroepen bepalen de lokale vouwingen van het eiwit, omdat deze zich ten opzichte van het 
 aminozuur kan bewegen. Dit geldt echter alleen voor de oriëntatie rond het linker C-atoom, 
 omdat het andere C-atoom van de COO- groep in een peptidebinding een starre, onbeweeglijke 
 binding met het N-atoom vormt. De restgroepen kunnen onderling een reactie aangaan. De 
 hydrofobe groepen wenden zich naar binnen toe, terwijl de hydrofiele groepen zich juist aan de 
 buitenkant vestigen. Als de restgroepen elkaar afstoten, ontstaat een bètastrand. Als de 
 restgroepen elkaar aantrekken en allemaal aan dezelfde kant van de peptideketen gaan zitten, 
 ontstaat er een alfahelix met de restgroepen naar buiten georiënteerd. Al die verschillende 
 structuurelementen vormen samen een 3D-structuur, de tertiaire structuur. 
 In de natuur komen veel eiwitcomplexen voor, verschillende eiwitten (subunits) die samen zijn 
 gevoegd tot een quaternaire structuur. De functie van een eiwit hangt daarom sterk van de 
 tertiaire/quaternaire structuur af. 

 Bindingskrachten 
 De bindingen van de secundaire, tertiaire en quaternaire structuur zijn allemaal zeer zwakke 
 bindingen, waardoor een eiwit zeer veel flexibiliteit heeft. Deze zwakke bindingen, zoals 
 waterstof- en ionogene bindingen, kunnen alleen tot stand komen in een waterarme omgeving. 
 Deze wordt gerealiseerd doordat de hydrofiele en hydrofobe restgroepen zich gaan oriënteren 
 ten opzichte van het water en elkaar. De 3D-structuur van een eiwit wordt dus vooral bepaald 
 door de aminozuurvolgorde en de reactie tussen deze peptideketen en water. 

 Enzymen 
 Enzymen zijn eiwitten die als  katalysator  optreden.  Ze maken chemische reacties mogelijk onder 
 condities waarin chemische reacties anders veel te langzaam zouden verlopen. Ze versnellen 
 chemische reacties door een verlaging van de activeringsenergie. Het evenwicht van een reactie 
 wordt eerder bereikt bij toevoeging van een substraatspecifiek enzym. Merk wel op dat enzymen 
 alleen reacties náár het evenwicht toe versnellen. Ze kunnen niet tegen het evenwicht in werken. 

 Bron: HC.8, Eiwitstructuur en enzymwerking, van A. Verhoeven 

 Uitleg bij bovenstaande figuur: 
 Een reactie kan alleen plaatsvinden als de energie van de producten lager is dan dat van de 
 reactanten. De reactie is alleen mogelijk als ∆G < 0. Bij ∆G = 0 is de reactie in (dynamisch) 
 evenwicht, of te wel er de reactie naar rechts gaat even snel als de reactie naar links. 
 ΔG  0  is een karakteristieke eigenschap van de moleculen  die worden omgezet. H is hierbij de 
 enthalpie. Dit is een optelsom van alle bindingsenergieën. De T gaat over de temperatuur. De S is 
 de entropie. Dit is de vrijheidsgraad of de chaos. 

 Enzymkinetiek 
 Enzymkinetiek beschrijft het verband tussen de substraatconcentratie en de initiële 
 reactiesnelheid. 
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 Er worden grofweg onderscheid gemaakt tussen twee soorten enzymen: 
 ●  Michaelis-Menten enzymen; 
 ●  Allosterische enzymen. 

 Een gekatalyseerde reactie ziet er als volgt uit: 
 E + S ↔ ES → E + P 

 ●  E: enzym; 
 ●  S: substraat; 
 ●  ES: enzymgebonden substraat; 
 ●  P: product. 

 Bron: HC.8 Eiwitstructuur en enzymwerking, van A. Verhoeven. 

 Michaelis-Menten enzymen 
 Michaelis-Menten enzymen katalyseren een reactie volgens een hyperbool verband. Dit verband 
 is deels een eerste- en deels een nulde-orde reactie. Dat wil zeggen dat de initiële reactiesnelheid 
 aanvankelijk toeneemt met de substraatconcentratie (  ), maar gaandeweg deze initiële  𝑣 

 0 
=  𝑘  ∙ [ 𝑆 ]

 snelheid afvlakt. (  ).  𝑣 
 0 

=  𝑘 
 Voor deze formule geldt: 

 ●  V  0  : reactiesnelheid; 
 ●  V  max  of V  m  : maximale reactiesnelheid; 
 ●  [S]: substraatconcentratie; 
 ●  K  m  : Michaelis-Menten constante. 

 De Michaelis-Menten constante is die substraatconcentratie, waarbij de reactiesnelheid de helft 
 van de maximale reactiesnelheid is. 

 K  M  zegt iets over de affiniteit van het enzym voor  het substraat (hoe goed bindt het enzym aan 
 het substraat). Deze waarde is te bepalen door bij de helft van de v  max  de substraatconcentratie af 
 te lezen. V  max  is de maximale initiële snelheid die  je met een bepaald enzym bij een bepaalde 
 hoeveelheid substraat kan bereiken. Deze waarde is te bepalen door te extrapoleren en bij de 
 horizontale asymptoot af te lezen. 
 Hoe kleiner de K  M  , hoe kleiner de dissociatieconstante,  hoe groter de affiniteit en hoe beter de 
 binding. 
 Aan de basis van deze formule staan de volgende gegevens: 

 ●  Er vormt zich een 1:1 complex tussen enzym en substraat: ES; 
 ●  De hoeveelheid ES is in ‘steady state’; 
 ●  Slechts een fractie van ES gaat door naar product P (+E). 
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 Normale reactie:  A + B ↔ AB (met k  1  = → en k  2  = ←) 
 𝐾 

 𝑑 
= (  𝐴 [ ].  𝐵 [ ]) /  𝐴𝐵 [ ] =  𝑘  2/  𝑘  1 

 Reactie met enzym:  E + S ↔ ES → E + P (met k  1  =  → en k  2  = ← en k  3  = →) 
 𝐾 

 𝑀 
= (  𝐸 [ ].  𝑆 [ ]) /  𝐸𝑆 [ ] = ( 𝑘  2 +  𝑘  3 ) /  𝑘  1 

 Een hoge Kd betekent dat het evenwicht ver naar links ligt. Het substraat bindt daardoor moeilijk 
 aan het enzym. Hierdoor is er een lage affiniteit. 
 Een lage Kd betekent dat het evenwicht ver naar rechts ligt. Substraat bindt makkelijk aan een 
 enzym en er is dan een hoge affiniteit. 

 Hierbij geldt het volgende: 
 ●  Omdat het initiële snelheden zijn, is k3 (de terugreactie van E+P naar ES) 

 verwaarloosbaar; 
 ●  Bij k3 << k2 is K  M  een benadering van K  d  van het ES-complex; 
 ●  Bij [S] >> [E] zijn alle E in ES omgezet en geldt v  max  = k3.[ES]. 

 De meeste enzymen zijn onderdeel van een pathway, een serie van verschillende enzymreacties. 
 Daarnaast volgen de meeste enzymen de MM-kinetiek (Michaelis-Menten) en liggen de 
 enzymreacties dichtbij het evenwicht. Daarnaast ligt voor de meeste enzymen de 
 substraatconcentratie in de buurt van de K  M  . 
 Al deze eigenschappen zijn niet ideaal in een situatie waarin snel gereageerd moet worden op 

 veranderende omstandigheden of behoefte. Het is 
 niet realistisch de substraatconcentratie extreem 
 te verhogen of om in zeer korte tijd extreem veel 
 enzymen aan te maken. Allosterische enzymen in 
 combinatie met een activator bieden een 
 uitkomst. 

 Bron: HC.8 Eiwitstructuur en enzymwerking, van A. 
 Verhoeven. 

 Allosterische enzymen 
 De initiële snelheid van allosterische enzymen volgt een sigmoïdaal verband. Dat is te terug te 
 leiden op het feit dat deze enzymen in twee conformaties voorkomen, die met elkaar in 
 evenwicht zijn. 

 Hoe meer  substraat  er wordt toegevoegd hoe meer en  hoe sneller de inactieve conformatie 
 wordt omgezet in de actieve conformatie. De initiële reactiesnelheid zal dus bij weinig substraat 
 steeds sneller toenemen en bij veel substraat zal de snelheid steeds minder toenemen, omdat 
 bijna alle enzymen al in de actieve conformatie zijn omgezet. Het voordeel van deze enzymen is 
 echter dat deze omzetting niet alleen door een toevoeging van substraat kan worden versneld, 
 maar ook met behulp van een  activator  . 

 -  Vormverandering T → R: toename hoeveelheid substraat en niet-covalente binding van 
 een activator molecuul. 

 -  Vormverandering R → T: afname hoeveelheid substraat, niet-covalente binding van een 
 remmer molecuul en afname van de hoeveelheid activator. 

 De activator bindt aan het enzym die inactief is (de T-vorm), waardoor deze in de actieve vorm 
 verandert (R-vorm) en het substraat aan het enzym kan binden. Deze activator kan dus als een 
 soort aan-uitschakelaar dienen. 
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 Activatoren gebruiken bij allosterische enzymen is bovendien heel effectief, omdat allosterische 
 enzymen slechts in zeer kleine hoeveelheden voorkomen en er een 1 : 1 reactie is tussen 
 activator en enzym. Er hoeft dus ook maar heel weinig activator worden toegevoegd. De curve bij 
 het toevoegen van een activator blijft sigmoïdaal, maar het omslagpunt bevindt zich bij een veel 
 lagere substraatconcentratie. 

 Hetzelfde principe kan bereikt worden door middel van covalente modificatie van een enzym, 
 bijvoorbeeld door fosforylering. Een fosfaatgroep wordt dan op een enzym gezet, waardoor het 
 van inactieve naar actieve vorm veranderd. 

 Lineweaver-Burk plot 
 Om te kunnen rekenen met een hyperbool verband van de MM-enzymen, wordt deze 
 omgerekend en getekend in een  Lineweaver-Burk plot  (LB-plot). Dat wil zeggen dat op de y-as 
 in plaats van v (initiële snelheid), 1/v komt te staan. Ook op de x-as komt 1/[S] te staan. Op deze 
 manier wordt een hyperbool verband omgeschreven tot een lineair verband. Het voordeel van 
 zo’n lineair verband is dat er gerekend kan worden met de helling die bij deze constant blijft. Voor 
 de helling geldt: Δy / Δx dus 1/v / 1/[S] = [S]/v. 
 Op één plek, namelijk bij [S] voor de helft van v  max  ,  is de helling te schrijven als K  M  /v  max  . Aangezien 
 de grafiek lineair is, is de helling in een LB-plot K  M  / v  max  . Daarnaast geldt dat het snijpunt van de 
 grafiek met de y-as, dus [S] = 0, 1/v = 1/ v  max  . K  M  te berekenen is door v  max  x helling. Let op: bij  een 
 verandering van v  max  blijft K  M  (dus het snijpunt met  de y-as) gelijk. 

 Bron: Lineweaver-Burk plot, Wikipedia 
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 Hoofdstuk 2: Thema 1.A.1 week 2 

 Het volgende hoofdstuk gaat over de tweede week van het Thema 1.A.1. Hierin wordt algemene 
 informatie gegeven over celstructuren en celprocessen. 

 H2.1: Introductie in de medische ethiek 

 Introductie 
 Dit hoofdstuk komt overeen met de studiestof zoals deze is behandeld in hoorcollege 1 van 
 Thema 1.A.1 week 2. 

 Binnen de geneeskunde kun je geconfronteerd worden met ethische problemen. Ethische 
 vraagstukken zijn bijvoorbeeld: 

 ●  Hoeveel mag de zorg kosten en moet er ingegrepen worden als de zorgkosten nog verder 
 stijgen? 

 ●  Mag een kind van twaalf dat doodziek is een behandeling weigeren? 
 ●  Wensgeneeskunde: bijvoorbeeld het opslaan van eicellen, omdat het beter is voor je 

 carrière om later kinderen te krijgen. Moet dit allemaal mogelijk zijn? 
 ●  Moeten we vaccinatie weigering accepteren? Zeker nu er een meisje van zeventien is 

 overleden aan de mazelen, omdat ze niet gevaccineerd was? 
 ●  In hoeverre zijn mensen zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid? Kunnen ze er wat 

 aan doen dat ze ongezond leven? 
 Ethiek 
 Ethiek is de wetenschappelijke, wijsgerige reflectie op de moraal. Wat is goed, slecht en hoe 
 moeten we leven en zijn. Iedereen heeft verschillende standpunten over ethische problemen. 
 Belangrijk is dat je jouw eigen standpunten met goede argumenten kan onderbouwen. Het 
 onderwijs over ethiek is er dan ook op gericht om je eigen morele standpunten (als arts) te 
 kunnen verdedigen. 
 Goed argumenteren doe je op basis van  ethische theorieën  ,  over waarden en beginselen en 
 met behulp van  empirische gegevens  . Drogredenen als  “dat staat in mijn heilige boek” en “dat 
 heeft de professor zelf gezegd” gaan niet op. 

 ●  Moraal  : het geheel van normen en waarden dat door  een individu of binnen een 
 groep/samenleving als belangrijke richtlijn voor het handelen wordt beschouwd. 

 ●  Waarden  : op zichzelf nastrevenswaardige situaties,  zaken of ervaringen. 
 ●  Normen  : concrete gedragsregels die aangeven wat we  in een bepaalde situatie behoren 

 te doen of na te laten. 
 ●  Deugden  : goede eigenschappen of kenmerken van mensen.  Kenmerken zoals: geduldig, 

 wijs, kundig, empathisch en eerlijk. 
 ●  Proportionaliteit  : de voordelen van een behandeling  moeten opwegen tegen de 

 nadelen. 
 ●  Subsidiariteit  : het minst zware middel inzetten om  het doel te bereiken. 

 Pluralistische samenleving 
 We leven in een pluralistische samenleving waarin  reasonable pluralism  belangrijk is. Het beleid 
 van publieke instellingen wordt hierbij zo georganiseerd dat burgers, tot op zekere hoogte, eigen 
 beslissingen kunnen nemen en daardoor (ondanks hun grote verscheidenheid) samen kunnen 
 leven. Daarbuiten is een ruimte waarin mensen vrije opvattingen kunnen hebben. Dat betekent 
 overigens niet dat er geen grenzen zijn binnen de pluralistische samenleving. De belangrijkste 
 ethische principes zijn namelijk vastgelegd in de wetgeving. Ethiek is echter veel breder dan 
 rechten. Het betreft de invulling van wat goed leven is. 

 21 



 Voorbeeldsamenvatting 1A1 Hoorcolleges 2022-2023 

 Vier ethische principes 
 Om een ethisch standpunt te kunnen verdedigen, vormen de onderstaande vier ethische 
 principes een belangrijk analytisch instrument. De principes zijn als volgt: 

 ●  Niet-schaden/geen kwaad doen  : ‘primum non nocere’  – in ieder geval geen kwaad 
 doen; 
 ○  Schade moet  proportioneel  zijn: wegen de voordelen  op tegen de nadelen?; 
 ○  Schade moet  subsidiair  zijn: de minst schadelijke  ingreep moet gekozen worden; 

 ●  Weldoen/goed doen  : bevorderen van iemands welzijn,  gezondheid en welbevinden. 
 Schade voorkomen en herstellen, leed wegnemen, actief welzijn en gezondheid 
 bevorderen. 

 ●  Respect voor autonomie  ; 
 ○  Eigen keuzes van de patiënt respecteren, vrijwillig, geïnformeerd en weloverwogen. 

 ●  Rechtvaardigheid  : gelijke gevallen gelijk behandelen  en ongelijke gevallen ongelijk. 

 Bovenstaande principes kunnen en zullen in veel gevallen botsen. In verschillende situaties moet 
 je deze principes verschillend afwegen en verschillend voorrang geven. Ieder doet dit op zijn/haar 
 eigen wijze en zal niet zonder meer tot één antwoord komen. 

 Gezondheidsethiek is een reflectie op de normen en waarden binnen de geneeskunde en wat het 
 betekent om een goede arts te zijn. 

 Goede dokters 
 Goede dokters horen over een aantal deugden te beschikken. Hoe meer van deze deugden een 
 dokter bezit, hoe beter de behandeling zal zijn voor de patiënt. Een goede dokter is: 

 ●  Empathisch; 
 ●  Betrouwbaar; 
 ●  Realistisch over eigen kennen en kunnen; 
 ●  Gericht op belang van de patiënt. 

 Goede patiënten 
 Plichten van een patiënt die essentieel zijn voor een goede behandeling zijn: 

 ●  Informeren van de dokter; 
 ●  Nakomen van afspraken; 
 ●  Hebben van een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de gezondheid, denk aan 

 roken, alcoholgebruik en dergelijke. 

 Naast plichten hebben patiënten ook enige rechten. Een patiënt heeft ten eerste recht op 
 informatie. Wat de dokter weet over de patiënt, moet de patiënt zelf ook te weten kunnen 
 komen. Ook mag een patiënt de behandeling weigeren, wanneer de patiënt (na goed 
 geïnformeerd te zijn) daartoe heeft besloten. Er zijn ook patiënten die moeite hebben met over 
 zichzelf beslissen. Denk hierbij aan mensen die het vermogen missen om de informatie te 
 begrijpen of incompetent zijn, zoals mensen met dementie, jonge kinderen of patiënten die 
 buiten bewustzijn zijn. 
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 H2.2: Mitochondriën en energiehuishouding 

 Introductie 
 Dit hoofdstuk komt overeen met de studiestof zoals deze is behandeld in hoorcollege 2 van 
 Thema 1.A.1 week 2. 

 Het lichaam kan korte intensieve arbeid leveren en duur arbeid. De energiebron die 
 lichaamscellen hiervoor gebruiken is ATP. ATP kan op anaerobe wijze en op aerobe wijze 
 verkregen worden. 
 Aëroob betekent met zuurstof, anaëroob zonder zuurstof. Anaëroob metabolisme heeft niks met 
 de mitochondriën te maken en speelt zich af in het cytosol. 

 Met energiehuishouding wordt de ATP-huishouding bedoeld. ATP is de vorm waarin ons lichaam 
 energie kan opslaan. Dit gebeurt volgens onderstaande mechanismen: 

 ●  Energieproductie: ADP+P  i  ATP;  → 
 ●  Energieverbruik: ATP  ADP+P  i.  →    

 Dit proces van ATP verbruik en (her)aanmaak heet de ‘turn-over’ van ATP. De cel is erop gericht 
 om de hoeveelheid ATP maximaal te houden. Energie genereren doet de cel door middel van het 
 katabolyseren van koolhydraten, vetten en eiwitten (bij uitzondering). 

 Het mitochondrion 
 Als het energieverbruik vooral duratief is, gaat de ATP-synthese voornamelijk door middel van 
 mitochondriale oxidatieve fosforylering. Het mitochondrion is een celorganel met twee 
 membranen, een binnen- en buitenmembraan. In het binnenmembraan vindt specifiek transport 
 plaats waardoor daar een protonengradiënt kan ontstaan en daar de ATP-productie is. Het 
 buitenmembraan is daarentegen ‘lek’ en bevat veel kanalen. 
 Mitochondriën hebben hun eigen DNA. De overerving van dit DNA vindt alleen via de moederlijn 
 plaats. Dit komt doordat alleen de kop van de spermacel de eicel inkomt, de mitochondriën in de 
 staart niet. Van dit circulaire DNA bevatten de mitochondriën verschillende kopieën. Het DNA 
 bestaat vooral uit coderend DNA voor tRNA’s, rRNA’s en eiwitten. Hun eigen eiwitsynthese is 
 echter zeer beperkt. 

 Dertien eiwitten worden door het mitochondrium gesynthetiseerd. Verreweg de meeste eiwitten 
 worden geïmporteerd vanuit het cytosol. Mitochondriën vermenigvuldigen zichzelf door deling. 
 Het proces lijkt heel erg op bacteriële deling. In een cel zitten van 100 tot 1000 mitochondriën, ze 
 delen dus veel en zo ontstaan er ook defecte mitochondriën. Hierdoor kan  heteroplasmie 
 optreden: een samenstelling van defecte en werkende mitochondriën binnen een weefsel. 

 Aërobe ATP-synthese 
 Binnen de aërobe ATP-synthese staat de omzetting van O  2  naar H  2  O door middel van H  2  centraal. 
 Voor deze omzetting worden elektronen getransporteerd op NADH en FADH  2  . Deze elektronen 
 vormen samen met H  +  -en O  2  water. Daarnaast kan bij  de verplaatsing van de H  +  -en ADP omgezet 
 worden door toevoeging van P  i  in ATP. Aërobe ATP-synthese  is mogelijk met glucose, vetzuren en 
 glycogeen. 

 23 



 Voorbeeldsamenvatting 1A1 Hoorcolleges 2022-2023 

 Bron: HC.2 Mitochondriën en energiehuishouding, van A. Verhoeven 

 Glucose 
 Glucose wordt allereerst in de  glycolyse  omgezet in  twee pyruvaat moleculen. Dit gebeurt in het 
 cytosol en levert direct twee ATP-moleculen op. De glycolyse vormt dus een soort ‘turboknop’. 
 Pyruvaat kan vervolgens het mitochondrion in, waar deze in acetyl-CoA wordt omgezet. 
 Vervolgens doorloopt deze de citroenzuurcyclus. Bij deze processen ontstaat ATP en worden 
 elektronen tot NADH en FADH  2  gebonden. Deze moleculen  vormen de basis van de 
 elektronentransportketen. 

 Vetzuren 
 Ook uit de omzetting van vetzuren naar vetzuur-CoA worden elektronen aan NAD+ en FAD 
 gebonden. Het grote verschil met de omzetting van glucose is dat er bij de omzetting van 
 vetzuren geen ‘turboknop’ aanwezig is, zoals die bij de glycolyse. Sterker nog, deze eerste 
 omzetting van vetzuur naar vetzuur-CoA kost ATP. Vervolgens wordt vetzuur-CoA omgezet in 
 acetyl-CoA. Hierbij worden elektronen aan NAD+ en FAD gebonden. Acetyl-CoA doorloopt 
 vervolgens, net als bij glucose, de citroenzuurcyclus. De NADH en FADH  2  -moleculen doorlopen de 
 elektronentransportketen. 

 De elektronentransportketen 
 De oxidatieve fosforylering loopt voor NADH en FADH  2  net wat anders. NADH geeft zijn 
 elektronen af aan eiwitcomplex I. Complex I pompt protonen tegen de concentratiegradiënt in 
 over het mitochondriale binnenmembraan. De elektronen worden doorgegeven aan 
 eiwitcomplex II en III door middel van co-enzym Q en cytochroom C. Dit zorgt voor een 
 vormverandering. Deze vormverandering houdt in dat er protonen naar de andere kant van het 
 membraan worden gepompt. 

 Bij eiwitcomplex IV aangekomen, worden de elektronen afgegeven aan zuurstof. De protonen 
 kunnen met de gradiënt mee worden gepompt door ATP-synthase. Hierbij wordt ADP samen met 
 Pi gevormd tot ATP. NADH levert per molecuul 2,5 ATP. FADH  2  geeft zijn elektronen af aan 
 eiwitcomplex II in plaats van complex I, waardoor vier H  +  -ionen minder over het mitochondriale 
 binnenmembraan worden gepompt. De rest van de transportketen blijft hetzelfde als bij NADH. 
 Totaal levert FADH  2  dus minder ATP dan NADH, namelijk  1,5 ATP per molecuul. 

 Bron: HC.2 Mitochondriën en energiehuishouding, van A. Verhoeven 
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 NADH uit het cytosol en naar het mitochondrion 
 NADH dat ontstaan is bij de glycolyse, kan niet door het mitochondriale binnenmembraan om 
 naar de elektronentransportketen te komen. Om de elektronen in NADH over het 
 binnenmembraan te kunnen transporteren zijn er twee mechanismen: de 
 malaat-aspartaatshuttle  en de  glycerol-3-fosfaatshuttle  . 

 In de hartspier wordt aspartaat omgezet in oxaalacetaat. Oxaalacetaat kan een elektronenpaar 
 opnemen waarbij malaat ontstaat en NADH wordt gereoxideerd (wordt weer NAD+). Malaat kan 
 vervolgens wel door het binnenmembraan. 
 Daar wordt deze weer omgezet in oxaalacetaat en de elektronen worden afgegeven aan NAD+ in 
 het mitochondrion. Oxaalacetaat wordt in de vorm van aspartaat weer naar het cytosol vervoerd. 
 Daar wordt deze weer omgezet in malaat. 
 In de skeletspieren wordt DHAP omgezet in glycerol-3-fosfaat, waarbij de elektronen van NADH 
 worden opgenomen. Glycerol-3-fosfaat zet aan de andere kant van het membraan FAD+ om in 
 FADH  2  en gaat dus zelf niet door het membraan heen.  Het verschil tussen deze shuttles is dat de 
 malaat-aspartaatshuttle uiteindelijk meer ATP levert dan de glycerol-3-fosfaatshuttle, omdat 
 NADH per molecuul 2,5 ATP levert en FADH  2  1,5 ATP. 

 Anaerobe ATP-synthese 
 Anaerobe ATP-synthese wordt ingezet wanneer er niet genoeg zuurstof is voor oxidatieve 
 fosforylering en/of er in korte tijd zeer grote hoeveelheden NADH moet worden gevormd. Er zijn 
 verschillende vormen van anaerobe verbranding.  Anaerobe  glycolyse  is het proces waarbij na 
 de glycolyse het ontstane pyruvaat niet naar het mitochondrion gaat, maar wordt omgezet in 
 lactaat. Hierbij ontstaat naast de tijdens de glycolyse ontstane ATP (tweemaal) ook twee NADH. 
 Daarnaast kan ADP snel worden gefosforyleerd door gebruik te maken van  creatinefosfaat  . 
 Creatinefosfaat kan namelijk samen met ADP een evenwichtsreactie aangaan, waarbij ook 
 creatine en ATP wordt gesynthetiseerd. Bij een grote afname van ATP zal het evenwicht hersteld 
 worden door meer ATP aan te maken. 

 Netto-reacties van ATP-synthese processen 
 ●  Anaëroob: 

 ○  CrP + ADP → Cr + ATP; 
 ○  Glucose + 2ADP + 2P  i  🡪 2 lactaat + 2H  +  +2ATP → (2H  +  leidt tot verzuring); 
 ○  (Glc)  n  + 3ADP + 3P  i  → (Glc)  n-1  + 2 lactaat + 2H  +  +  3ATP; 

 ●  Aëroob: 
 ○  Glucose: Glucose + 6O  2  + 30-32ADP + 30-32P  i  → 6CO  2  + 30-32ATP; 
 ○  Glycogeen: (Glc)  n  + 6O  2  + 31-33ADP + 31-33P  i  → (Glc)  n-1  + 6CO  2  + 31-33ATP; 
 ○  Vetzuur: (C  16)  + 23O  2  + 106ADP + 106P  i  → 16CO  2  + 106ATP. 

 Alle reacties reageren op een daling van ATP in het cytosol, maar de reacties vinden wel plaats in 
 een bepaalde volgorde. 

 Volgorde van de ATP synthese: 
 1.  Verbruik creatinefosfaat. 
 2.  Glycolyse, afhankelijk van de duur en intensiteit van de inspanning anaeroob/aeroob. De 

 anaerobe glycolyse gaat gepaard met lactaat/lactose productie. 
 3.  Vetzuuroxidatie, loopt parallel met de aerobe glycolyse. Bij langdurige inspanning meer 

 vetzuuroxidatie dan aerobe glycolyse. 

 ATP-synthese is het gevolg van ATP-verbruik. De anaerobe glycolyse wordt gestimuleerd als uit 
 ADP AMP ontstaat (dit is geen energierijke verbinding, maar het energiecrisis molecuul). 

 Reactie: ADP + ADP  ATP + AMP (myokinase-reactie). →

 AMP is een allosterische activator van PFK (fosfofructokinase) en katalyseert dus de de anaërobe 
 glycolyse. T-vorm (inactief)  AMP  R-vorm (actief).  ADP ontstaat in het cytosol. + →
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 Dit wordt getransporteerd/gediffundeerd naar de matrix van het mitochondrion. Daar wordt ADP 
 gepresenteerd. Dit is de trigger van de mitochondriale ademhaling. 

 Voordelen en nadelen van verschillende ATP-synthese reacties 
 Voordeel  Nadeel 

 Aëroob: 
 Mitochondriale ademhaling 

 Grote ATP-opbrengst: 
 ●  Oxideert ook vetzuren, 

 die in grote 
 hoeveelheden 
 aanwezig zijn. 

 Reactie komt zeer traag op 
 gang. 

 Anaëroob: 
 Glyco(geno)lyse 

 Grote snelheid van 
 ATP-synthese. 

 Er treedt verzuring op: 
 ●  Er is weinig 

 ATP-opbrengst per 
 molecuul glucose. 

 Creatinefosfokinase 
 reactie 

 Zeer grote snelheid van 
 ATP-synthese. 

 ●  De cel heeft slechts 
 een kleine voorraad 
 creatinefosfaat; 

 ●  Kleine ATP-opbrengst. 
 Bron: HC.2 Mitochondriën en energiehuishouding, van A. Verhoeven 
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 Nawoord 

 Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw samenvatting uitgelezen. 
   
 Wil  je  meer  vertrouwen  tanken  voor  het  tentamen?  Geen  paniek!  Wij  kunnen  je  verder  helpen  in 
 de  vorm  van  handige  abonnementen.  Met  een  abonnement  ontvang  jij  de  samenvattingen  altijd 
 met  korting  en  als  eerste  in  huis!  Nieuwsgierig  geworden  naar  een  abonnement?  Bekijk  dan  onze 
 website! 

 Krijg nu de 1e MAAND van een abonnement GRATIS via de MFVR! 
 Wil  jij  de  Slim  Academy  samenvattingen  van  jouw  vakken  altijd  als  eerste  in  huis  hebben  zodat  jij 
 op  tijd  kan  beginnen  met  studeren?  Gebruik  dan  de  kortingscode  MFVR-ABO  bij  het  afsluiten  van 
 een abonnement en krijg de eerste maand van jouw abonnement helemaal gratis! 
 Ga hiervoor naar  www.slimacademy.nl  en voeg de kortingscode  toe in je winkelmand. 

 Werken bij 
 Slim  Academy  is  altijd  op  zoek  naar  gemotiveerde  studenten!  Lijkt  het  je  leuk  om  bij  ons  aan  de 
 slag  te  gaan  met  het  samenvatten  en  nakijken  van  samenvattingen?  Dan  is  de  rol  van  Studieheld 
 zeker  iets  voor  jou.  Je  kunt  werken  vanuit  huis  ,  krijgt  een  riante  vergoeding  en  je  hebt  een 
 studiegerelateerde  bijbaan  die  goed  op  je  cv  staat.  Heb  je  interesse?  Stuur  dan  jouw  motivatie  en 
 cv naar  klantenservice@slimacademy.nl  . 

 Kom in contact met Slim Academy 
 Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via: 
 www.slimacademy.nl                    
 @SlimAcademy.nl 
 klantenservice@slimacademy.nl 
 010 214 32 45 

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

 Te�m Sli� Aca���y 
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