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Inleidende les 
  

Deze lessenserie gaat over antibiotica, maar voordat we iets over antibiotica kunnen vertellen moeten 
we iets weten over wat het bestrijdt: bacteriën!  

Bacteriën 
Bacteriën zijn eencellige micro-organismen zonder kern. Er zijn vele soorten bacteriën. Ze komen 
overal voor. Ook in het menselijk lichaam, bijvoorbeeld in de darmen. Ze zijn heel klein en kunnen 
alleen onder de microscoop worden gezien. Onder de juiste omstandigheden kunnen bacteriën zich 
heel snel vermeerderen, en sommige bacteriesoorten kunnen zelfs onder extreme omstandigheden 
(zoals in vulkanen of de diepzee) overleven.   
 

Opdracht 1: Bouw bacterie  
Weet jij nog uit welke onderdelen een bacterie allemaal bestaat? Vul ze hieronder in:  
1:  
2:  
3:  
4:  
5:  

  
Afbeelding 1: Onderdelen bacterie schematisch - BioRender  
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Opdracht 2: Rekenen aan bacteriën  
Een van de bekendste bacteriën is de Escherichia coli (E. Coli) bacterie. Onder goede 
omstandigheden kan deze zich iedere 20 minuten delen.  
 
Als je begint met 1 E. coli bacterie, hoeveel bacteriën heb je dan na 60 minuten? En na 120? En 
Hoeveel na 24 uur?   
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 
Bacteriën zitten dus overal, ook in, op en rondom het menselijk lichaam. Bacteriën zijn belangrijk voor 
onze stofwisseling en afweer. Maar er zijn ook bacteriën die ziektes, zoals huidinfecties, diarree, 
luchtweginfecties en hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken. Dat noem je een bacteriële infectie.   
Bacteriën kunnen je dus ziek maken, maar in 1928 deed Alexander Fleming een toevallige 
ontdekking, hij ontdekte penicilline, het eerste antibioticum, een middel dat bacteriën bestrijdt. 
Alexander Fleming deed onderzoek naar bacteriën, deze groeide hij in petrischaaltjes op agarplaten., 
Agar is een soort gel waar bacteriën goed op groeien.   
Hij zag dat er op een van zijn platen een schimmel groeide. Gelukkig gooide hij de plaat niet meteen 
weg, maar keek hij nog eens goed. Hij zag dat rondom die schimmel geen bacteriën meer groeiden! 
Hieronder zie je Alexanders aantekeningen daarvan en de originele foto van de plaat. De 'grote’ witte 
vlek is de schimmel met zijn penicilline, de ‘kleine’ stippen zijn de bacteriekolonies. 
 

            
Afbeelding 2: A) Het originele kweekschaaltje met de penseelschimmel, nagetekend en voorzien van aantekeningen door 
Alexander Fleming; B) Foto originele kweekschaaltje  - Alexander Fleming Laboratory Museum, Imperial College Healthcare 
NHS Trust.  

A B 
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Hieronder zie je een duidelijkere foto, waarin bovenstaand experiment is nagedaan. 
  

  
Afbeelding 3: Petri schaaltje met schimmel en bacteriën - Collectie Stadsarchief Delft  
  

Antibiotica 

Opdracht 3: Halo's  
De ruimte om de schimmel waar geen bacteriën groeien wordt ook wel een halo genoemd. In de 
afbeelding hieronder zie je een plaat met daarover een bacterie uitgewreven, de witte lijnen. Op de 
plaat zijn 5 verschillende stippen met antibiotica aangebracht.   
 
Welke antibiotica werkt het best tegen de bacterie op deze plaat? Waaraan zie je dat? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  

  
Afbeelding 4: Petrischaaltje met bacteriën en antibiotica - Biowetenschappen en maatschappij  
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Na de ontdekking van Alexander Fleming zijn er nog veel andere antibiotica ontdekt. Antibiotica 
werken tegen bacteriën, omdat ze belangrijke levensprocessen van de bacterie verstoren. Een grote 
groep antibiotica, is gericht op het vernietigen van de bacteriële celwand. Bacteriën hebben hun 
celwand nodig om als eencellige te kunnen overleven, wanneer deze wordt afgebroken, sterven ze.  
Naast bacteriën kan je ook ziek worden van virussen. Dit zijn infectieuze micro-deeltjes, ze bestaan uit 
een eiwitmantel met daarin een stuk DNA- of RNA-molecuul dat instructies bevat voor het maken 
eiwitten. Virussen kunnen in tegenstelling tot bacteriën zichzelf niet delen. Ze dringen een cel binnen 
en gebruiken deze gastheercel om zichzelf te vermenigvuldigen. Nieuwe virusdeeltjes komen vrij en 
kunnen dan weer nieuwe cellen infecteren en zich daarin vermeerderen.    
  

Opdracht 4: Werking van antibiotica  
A) Hoe kan het dat antibiotica niet werkt tegen virussen?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

B) En hoe kan het dat antibiotica geen menselijke cellen afbreekt?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  
Soms werken antibiotica niet meer tegen bacteriën waar ze eerst wel tegen werkten. Bacteriën 
kunnen resistent (ongevoelig) worden voor antibiotica.  
Dit kan komen door mutaties die optreden in het DNA van bacteriën. Mutaties treden spontaan op. 
Doordat bacteriën vaak delen, waarbij ze iedere keer hun DNA kopiëren (repliceren), is de kans op 
een mutatie groot. Meestal heeft een mutatie geen gevolgen voor de bacterie, vaak is de mutaties 
zelfs nadelig voor de bacterie waardoor deze doodgaat. Maar wanneer er een mutatie in een bacterie 
optreedt die groeit in de buurt van antibiotica, zou het kunnen zijn dat dit de overlevingskans van de 
bacterie vergroot. Wanneer die bacterie deelt, draagt hij deze eigenschap ook over. Zo kan er een 
hele kolonie van bacteriën ontstaan die resistent zijn tegen een antibioticum. Op de foto hieronder 
zien jullie een voorbeeld van een bacterie die resistent is geworden tegen verschillende antibiotica.  
 

 
Afbeelding 5: Antibiotica resistentie op petrischaal - Biowetenschappen en maatschappij  
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Resistentie 

 Opdracht 5: Resistentie   
A) Hoe kun je aan bovenstaande afbeelding zien dat de bacteriën die op de plaat groeit resistent 

zijn geworden tegen de antibiotica?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

B) Kunnen er ook resistente bacteriën ontstaan als een bacterie op een plek groeit waar geen 
antibiotica aanwezig is?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  
Bacteriën kunnen niet alleen resistentie verkrijgen doormiddel van mutaties, dit kan ook doormiddel 
van horizontale genoverdracht (zie afbeelding X). Dat gaat via een plasmide. Een plasmide is een 
cirkelvormige streng DNA die zich buiten het chromosomaal DNA bevindt van sommige eencellige 
organismen. Via plasmiden worden vaak eigenschappen overgedragen die bijdragen aan de 
overleving van het organisme, bijvoorbeeld resistentie tegen antibiotica. Afhankelijk van de 
omstandigheden kunnen er tussen de één en duizenden plasmiden in een enkele cel voorkomen. De 
grootte van een plasmide kan variëren van 1.000 tot wel 200.000 baseparen.  

  
Afbeelding 6: Horizontale genoverdracht via conjugatie - BioRender  
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Opdracht 6: horizontale gen overdracht  
Bacteriën kunnen via mutaties resistent worden maar dus ook via horizontale gen overdracht, welke 
manier werkt het best en waarom?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
Naast natuurlijke plasmiden bestaan er ook kustmatige plasmiden. Kunstmatige plasmiden worden 
veel in biotechnologische en biomedische laboratoria gebruikt om genetische modificaties uit te 
voeren. Deze plasmiden zijn samengesteld uit stukken DNA die gewenste eigenschappen aan een cel 
kunnen toevoegen of bepaalde kenmerken van een cel kunnen veranderen. Zo zijn plasmiden in staat 
om genen aan te zetten om zich te klonen, vermenigvuldigen of tot expressie te brengen. Plasmiden 
worden onder meer toegepast om grote hoeveelheden van een gewenst eiwit, bijvoorbeeld insuline, te 
produceren in gist of bacteriën. Onderzoekers gebruiken plasmiden verder ook voor het opzetten van 
ziektemodellen, het onderzoek naar gentherapieën en het genetisch modificeren van voedselplanten.  
  
 
 

Practicum 
In het practicum ga je met je klas aan de slag als DNA-onderzoeker. Je zult meer leren over 
antibiotica, bacteriën en DNA. Je gaat zelf (een gedeelte van) een wetenschappelijk onderzoek 
uitvoeren. Daarbij zal je tijdens het practicum zelf een klein onderzoeksverslag schrijven over het 
gedane onderzoek en de bevindingen 

Voorbereiding pipetteren tijdens practicum  
Maak kennis met het pipetteren door deze virtuele klas door te lopen. Deze pipetteeroefening is 
handig om voor het practicum te doen. Via deze link kom je bij de oefening: 
https://www.labxchange.org/library/items/lb:LabXchange:62c10415:lx_simulation:1 
LabXchange kan je ook voor andere doeleinden gebruiken zoals voor jouw profielwerkstuk of als 
verduidelijk van de lesstof. 
  

https://www.labxchange.org/library/items/lb:LabXchange:62c10415:lx_simulation:1


Leerlingenhandleiding Antibiotica gezocht 
 

Ontdek de nieuwe wereld van genomics    |   9 

Werkbladen practicum 
Inleiding 

Antibiotica resistentie 
Steeds meer bacteriën worden resistent tegen antibiotica. Waarom is dit een probleem? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Noem drie oorzaken van de snel groeiende antibiotica resistentie  
 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Ontdekking nieuwe antibiotica 
Rond 1930 werd het eerste antibioticum, penicilline, ontdekt. Wie ontdekte dit? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Na penicilline zijn er nog veel meer antibiotica ontdekt, vooral rond de jaren 50-60. Worden er de 
laatste jaren nog veel antibiotica ontdekt? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Antibiotica productie 
Antibiotica wordt geproduceerd door bacteriën en schimmels. Waarom produceren zij antibiotica? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
De meeste antibiotica worden geproduceerd door bacteriën. Welke groep bacteriën is 
verantwoordelijk voor de productie van de meeste antibiotica? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nieuwe antibiotica  
Noem drie manieren om nieuwe antibiotica te ontdekken. 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………… 
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Materiaal en methode 
Vandaag gaan we een restrictie digestie doen om het DNA van een bacteriële plasmide te knippen. 
We knippen met twee restrictie enzymen, EcoRI en HindIII. 
 
In wetenschappelijk onderzoek worden er altijd controles meegenomen, welke drie controles doen we 
vandaag? En waarom? 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
Schrijf hier jouw groepsnummer + groepsletters op: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Met welk enzym ga jij knippen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Schrijf hieronder op wat er in welk epje zit: 
 
Roze epje: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gele epje: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Groene epje: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Blauwe epje: ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Onderzoeksvraag en hypothese 

Onderzoeksvraag van vandaag 
Wat ga jij vandaag doen, schrijf hier je onderzoeksvraag op. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Hypothese 
We gaan vandaag een bacteriële plasmide knippen, dat is een stuk DNA dat in een cirkel loopt. 
Hoeveel stukken DNA verwacht jij na het knippen? En waarom? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
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Onderzoeksvraag de onderzoeker 
Vandaag doen we maar een gedeelte van het onderzoek, wat is de volledige onderzoeksvraag van 
het onderzoek? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Resultaten 
Teken hier het resultaat van de gelelektroforese, zet voor het slotje welk sample erin zat. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie, discussie en vervolg onderzoek 
Welke conclusie kan je trekken uit het resultaat? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Was het resultaat zoals je had verwacht? Leg uit. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zou je de volgende keer iets anders doen als je weer dit onderzoek zou uitvoeren? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Leuke foto gemaakt tijdens het DNA-lab? Deel het via Instagram en tag ons: dnalabs_abenl 
 
Achteraf toch nog vragen? Mail ons op: antibioticaleiden@dnalabs.nl 
 

mailto:antibioticaleiden@dnalabs.nl
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